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ЈО СИФ БРОД СКИ И СТВА РА ЊЕ ЕГ ЗИ ЛА
По ле мич ки увод

Кад љу бав ни ци оће ла ве, тад се љу ба ви ску пе
У ком пас и ку ри ку лум
Ин тро спек тив ног из гнан ства, при ди ку ју ћи.

(Во лас Сти венс, „Мо нокл мог уја ка“)

Про бле ма ти ка

По све му су де ћи, два де се ти век чи ји за вр ше так се бли жи, озна чио је крај свих умет-
но сти, осим по е зи је. Го во ре ћи не то ли ко хро но ло шки ко ли ко ви со ко пар но, исто ри ја је 
умет но сти на мет ну ла сво ју ствар ност. Оно што под ра зу ме ва мо под мо дер ном есте-
ти ком ни је ни шта дру го до хук исто ри је ко ји за глу шу је или над ја ча ва пе сму умет но сти. 
Сва ки -изам ди рект но је или ин ди рект но све до чан ство по ра за умет но сти и ожи љак 
ко ји пре кри ва сра мо ту тог по ра за. Мо жда је гру бо ре ћи, али по сто ја ње је до ка за ло спо-
соб ност де фи ни са ња све сти умет ни ка, а по твр да то га мо же се на ћи у сред стви ма ко ја 
умет ник ко ри сти. Са мим тим, сва ко по ми ња ње сред ста ва по се би је знак при ла го ђа ва ња. 
(Brod ski, “Po e try as a Form of Re si stan ce”, 220)

Та ко по чи ње је дан од мно гих пред го во ра и по го во ра ко је је Јо сиф Брод ски на пи сао за 
сво је ко ле ге пе сни ке от кад се ис кр цао на оба ле сво је до мо ви не по мај ке пре два де сет го-
ди на. Ско ро сва ки од тих хва ло спев них окви ра, тих сна жних и по не кад ста рин ских под у-
пи ра ча за књи ге сме ште них на по ли це вре ме на ка ко би уси дри ли не про це њи ва де ла и 
са чу ва ли их од стру је „мо рал не утр ну ло сти“ са вре ме них чи та лач ких оче ки ва ња, от кри ва 
исти сен зи би ли тет и тон (“Beyond Con so la tion”, 14). Али овај при мер по себ но је фа сци нан-
тан, па је мо жда баш због то га до бра по ла зна тач ка. Тај пред го вор са ста вљен је за пољ ско 
из да ње иза бра них пе са ма То ма са Вен цло ве, ли тван ског еми гран та, пе сни ка и про фе со ра 
сла ви сти ке на Јеј лу. Сâмо из да ње при ре дио је Ста ни слав Ба рањ чак, још је дан пе сник (ово-
га пу та пољ ски) и про фе сор на Хар вар ду. Брод ски је ко мен та ре пр во бит но на пи сао на 
ру ском, што за пра во зна чи да су се три је зи ка, три кул ту ре и три пе сни ка сје ди ни ла у свр-
ху пред ста вља ња Вен цло ве пољ ској чи та лач кој пу бли ци. Чи ни се мо жда да ова де мон-
стра ци ја кул тур не со ли дар но сти не но си ни шта по себ но, осим ре пу та ци је Брод ског и 
из вр сне пре во ди лач ке ве шти не Ба рањ ча ка ко је су би ле нео п ход не да Вен цло ви ни сти хо-
ви на нај бо љи мо гу ћи на чин стиг ну до ши ре пу бли ке. Ипак, има ту мно го ви ше од оног 
што не ис ку сно око мо же да за па зи, по го то во ка да се ре чи Брод ског пре ве ду на ен гле ски, 
као што је то слу чај у не дав ном из да њу ча со пи са PMLA. Овог пу та пу бли ка је дра стич но 
дру га чи ја, што би мо гло до ве сти до то га да се го вор ник до жи ви као пост мо дер ни Пнин 
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ко ји је ода брао по гре шно пре да ва ње за Жен ски клуб Кре мо на. Брод ски ве ро ват но све то 
не до жи вља ва на ова кав на чин, али пре вод ње го вих ре чи са ру ског на ен гле ски код чи та-
о ца све сног оба кон тек ста из ко јих до ла зи ау тор ства ра ути сак да је он, као у не ком сну, 
до шао на соп стве но пре да ва ње, по чео да го во ри, бу квал но, ex cat he dra, и он да, на соп-
стве ни ужас, схва тио да је за бо ра вио да се об у че. Због че га је то та ко? По гле дај мо да ље, 
јер ово пред ста вља је дан на бор на до бро упе гла ном ша ву кул тур них на ви ка, овај сдвиг 
(сме на), ка ко би то мо гли на зва ти ру ски фор ма ли сти у не ком дру гом кон тек сту, ко ји се же 
до су шти не по зи ва Брод ског као пе сни ка и чо ве ка од пе ра.

Као пр во, по треб на је од ре ђе на вр ста све сти да би се на пи са ле ре че ни це по пут оних 
ко је се на ла зе у увод ном ци та ту, као и од ре ђе на вр ста пу бли ке ко ја ће их у пот пу но сти 
раз у ме ти. Твр ди ти да век мо же да „за вр ши са“ би ло чим што је људ ско, укљу чу ју ћи и умет-
нич ко ства ра ла штво, зна чи пре тво ри ти кон вен ци о нал ни вре мен ски оквир у ма ни пу ла-
тив но грч ко бо жан ство. (Ово још ви ше чу ди ако се има у ви ду да је у мно го на вра та Брод-
ски ме ђу сво ја основ на на че ла свр ста вао иде ју ко ја исме ва марк си зам, да за истин ског 
умет ни ка „свест од ре ђу је бив ство ва ње.“) Че му та кав на гли за о крет? Ла ко је за ми сли ти 
ве ли ки број са вре ме них чи та ла ца ка ко го то во ин стинк тив но уз ми чу пред сме ло шћу та кве 
из ја ве. Све де ка де XX ве ка осим 90-их и сви об ли ци умет но сти осим по е зи је про па ли су 
већ у увод ној ре че ни ци. Ман дељ штам је, као што се се ћа мо, мо гао да при ча о свом ве ку 
у окви ру ру ског кон цеп та као о зве ри по ло мље не кич ме, али он је при па дао ви со ком мо-
дер ни зму и био ми то тво рац го то во нео до љи ве мо ћи, та ко да му опра шта мо то ме та фо-
рич ко ожи вља ва ње вре мен ског пе ри о да. Ме ђу тим, Брод ски пи ше 1989. го ди не. Ње го ве 
ре чи се пре но се као вер бал на ру ка ви ца ба че на у знак пр ко са (ко ме? че му?). Ода ју са мо-
по у зда ње до гра ни це аро ган ци је, так ми чар ски на стро је не, го то во олим пиј ски, у свом – опет, 
шта је то? Пре кор? Огор че на ре зиг на ци ја? Кул тур но го во ре ћи, на ко јој по зи ци ји се овај 
чо век на ла зи ка да мо же да из рек не та кве ми сли? Мо гле би се при пи са ти Чо ве ку из под-
зе мља, осим што у овом слу ча ју го вор ни ка ни је бри га да ли ће оне да ти ре зул та те, ма кар 
у том са да шњем тре нут ку у ком су из го во ре не. Оне не тра же оце ну, и рав но ду шне су 
пре ма по тен ци јал ним са го вор ни ци ма. Из го во рио их је чо век ко ји ода је ути сак не ког ко је 
вр ло си гу ран у сво је ста во ве и ко об ли ку је сво је ми шље ње у окви ру си сте ма вред но сти 
ко ји је на гла ше но, ис кљу чи во ње гов лич ни. Украт ко, ве о ма су да ле ко од не чег што би се 
на зва ло „отво ре ним“. Оправ да но пи та мо ода кле та кав тон до ла зи?

„Сва ки -изам је... све до чан ство... по ра за умет но сти“ пред ста вља вер бал ни екви ва лент 
уре зи ва њу у ка мен: ства ра ути сак да ће оста ти за сва вре ме на, или, што је исто, да је ван 
вре ме на, без у сло ван. Оно са чим се ов де су сре ће мо је сте дис кур зив но пи са ње у ви ду 
не ке вр сте епи та фа, или мо жда ке но та фа, avant la let tre. „Ефе кат“ ре чи Брод ског до ла зи 
мно го ви ше кроз сли ке не го кроз по сте пе но раз ви ја ње ло гич ких ар гу ме на та – хук исто-
ри је ко ји „за глу шу је“ и „ожи љак“ ко ји пре кри ва сра мо ту по ра за. Та сна га ре чи стал но се 
по ја ча ва кроз оно што Ја коб сон на зи ва по ет ска функ ци ја, кроз чи ње ни цу, на при мер, да 
се shram (ожи љак) и срам ри му ју у ру ском ори ги на лу, раз ли ку ју ћи се са мо у пр вом сло ву 
(Рус ская мысль, br. 3829, 25. 5. 1990). Осо би не као што су „хлад но, ре флек сив но, не пред ста-
вљач ко“ ко је се обич но по ве зу ју са „естет ском дис тан цом“ у по ет ском је зи ку из о ста вље не 
су и за ме ње не ико нич ним осо би на ма као што су „кон крет но, ди на мич но, пред ста вљач ко“ 
(Hart man, Beyond for ma lism, 338). На кра ју кра је ва, ка ко се мо же кри ти ко ва ти ме та фо ра, троп, 
ко ји сам се би ска че у сто мак? Шта ви ше, за што би ико ода брао да из у ча ва овог го вор ни ка, 
та ко не по ко ле бљи вог у сво јим ста во ви ма, у вре ме ну ка да су ти ста во ви очи глед но за ста-
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ре ли у од но су на тре нут ну ин те лек ту ал ну кли му? Зар фра за као „пе сма умет но сти“ не 
зву чи ба ја то и ста ро мод но? Ко ме од са вре ме них кри ти ча ра ни је не при јат но да при ча о 
„умет но сти“ као о зна чај ној став ки (ни је ли то ели ти стич ки?), или, још го ре да је ан тро по мор-
фи зу је при пи су ју ћи јој пе вач ки глас. На кра ју, чо век се за пи та ко ли ко је му дро то ан ти-
марк си стич ко рас по ло же ње Брод ског. Из ја вом да је „по сто ја ње до ка за ло сво ју спо соб ност 
да де фи ни ше свест умет ни ка“ он као да у исто вре ме при зна је по раз и исме ва, са сво је 
тач ке гле ди шта, ума ње ње људ ског по тен ци ја ла ка рак те ри стич но за тај еко ном ски си стем. 
Чи је по сто ја ње и чи ја свест? Ка ко јед на та ко оп шта и по ро зна из ја ва мо же са др жа ти би ло 
ка кву зна чај ну исти ну? Да кле, мо же мо за кљу чи ти да ова кав на чин пи са ња вр ло ве ро ват но 
не ће на ћи ве ли ки број по бор ни ка ме ђу ака дем ским ху ма ни сти ма. Украт ко, оно при па да 
не че му што би се јед но став но мо гло на зва ти дру га вр ста дис кур са.

Али то је, из гле да, и по ен та Брод ског. Он је пе сник ко ји је при стао да при вре ме но си ђе 
у про зу,1 баш као Ман дељ штам ко ји је ко ји је на пи сао „Че твр ту про зу“ или Цве та је ва ко ја 
је на пи са ла „Пе сник о кри ти ци (или кри ти ча ри ма)“.2 Он не пи ше да би био при знат ов де 
и са да, ни ти је икад пи сао за ака дем ску – ни ти стро го „умет нич ку“ – пу бли ку, укљу чу ју ћи 
и ону аме рич ку. Из ја ва као што је на при мер: „Не ма ни чег при влач ни јег за осе тљи ву ма шту 
од ту ђе тра ге ди је; она умет ни ку да је осе ћај ’кри зе у све ту’ без ди рект не опа сно сти по 
ње го ва ле ђа.“ (Brod ski, “Po e try as a Form of Re si stan ce”, 221), истог тре нут ка ује да сво јом 
иро ни јом и алу ди ра њем на ли це мер је. Сто га је си гур но да ће за сме та ти од ре ђе ним чи тао-
ци ма и Брод ског од гур ну ти још да ље на мар ги не вла да ју ћег дис кур са. Тре ба ли да пре и-
спи ту је мо ње го ве мо ти ве? Сва ка ко. Ипак, исто та ко тре ба да има мо на уму да он ни кад 
ни је тра жио со ли дар ност од би ло ко је гру пе или „ин тер пре та тив не за јед ни це“, осим ње-
го вог лич ног „дру штва мр твих пе сни ка“. Хо мер, Вер ги ли је, Ови ди је, Мар ци јал, Ка тул, Хо-
ра ци је, Дан те, Дон, Ман дељ штам, Ах ма то ва, Цве та је ва, Оден, Фрост, Ло у ел – то је ње гов 
пе снич ки жи ри, ње го во пи са ње мо ра за до во љи ти њи хо ве стан дар де. „Ли ста до брих књи-
га Џоа Брод ског“, дво стра на фо то ко пи ја са ви ше од две ста тек сто ва кључ них за за пад ну 
ци ви ли за ци ју, има ле ген дар ни ста тус ме ђу сту ден ти ма Брод ског на ко ле џу Ма унт Хо љо ук.3 
Не слу чај но, по себ но су за сту пље ни грч ки и рим ски пи сци. Чи ње ни ца је да је Брод ски 
од у век био у рас ко ра ку са све ште нич ким ка ста ма ин те лек ту а ла ца ко је су су ди ле о ак ту-
ел но сти ње го вог по ет ског из ра за. У Со вјет ском Са ве зу су ђе но му је за по ли тич ке зло чи не 
(иа ко ни је имао ни ка кву од ре ђе ну по ли тич ку аген ду), а већ у сво јим ра ним два де се тим 
по стао је ико на ди си дент ског по кре та; у САД се до го ди ло упра во су прот но – сма тран је 
за не ку вр сту на ме тљи вог њу јор шког ин те лек ту ал ца, чи ји би се ста во ви ла ко мо гли од ба-
ци ти као ре ак ци о нар ски да ни је ње го ве муч не про шло сти и ста ту са чу ве ног от пад ни ка.4

1 „Пре ла зак са по е зи је на про зу... исто је што и пре ла зак из га ло па у кас, ко ри шће ње вре мен ске 
екс по зи ци је за фо то гра фи ју спо ме ни ка, или Апо ло но во јед но го ди шње па стир ско слу жбо ва ње 
ме ђу ста ди ма кра ља Ад ме та“ (Brod ski, Con tem po rary Rus sian Po ets, 8–9).
2 Из на сло ва Цве та је ве, „По ет о кри ти ке“, где је „о кри ти ке“ де кли ни ра но у ко сом па де жу, не мо-
же се ре ћи да ли је же ле ла да ка же кри тик (кри ти чар) или кри ти ка.
3 За хва љу јем се Ни кол Мо ни је, сту дент ки њи пост ди плом ских сту ди ја на Од се ку за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та Прин стон за фо то ко пи ју ове ли сте.
4 „Ипак, од го вор Брод ског [на ње го вом су ђе њу 1964. да ње гов по зив до ла зи „од Бо га“], зву чао би 
про во ка тив но и да се из го во ри на аме рич ком тлу. У Со вјет ском Са ве зу, пе сник сте јер сте до би ли 
до зво лу од од го ва ра ју ће вла сти. У Сје ди ње ним Др жа ва ма, пе сник сте јер вам ни јед на власт не 
мо же за бра ни ти да то бу де те (тач ни је, да се упи ши те на курс кре а тив ног пи са ња, да об ја ви те две 
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Брод ски је аме рич ки по ет ски ла у ре ат чи ја при мар на пу бли ка при па да дру гој кул ту ри 
и го вор ном под руч ју, а у не ким слу ча је ви ма и дру гом све ту. Мо жда још упе ча тљи ви је са 
на ше вре мен ске дис тан це, он би ви ше во лео да про шлост мо же да пре и спи ту је са да шњост 
не го обр ну то. Ње го ве ре ак ци је на ма пе и гра ни це по де ле по ве за не не са мо са ге о по ли-
тич ким цар ством, већ и са фу ко ов ском бор бом за пре власт до ми нант ног дис кур са, ва ри-
ра ју од рав но ду шно сти до ане мич но сти, и у сва ком слу ча ју те же „ши рем по гле ду“ на про-
стор не и вре мен ске це ли не. У по е ти ци или све то на зо ру Брод ског не ма ме ста за оно што 
Ге ри Сол Мор сон на зи ва „са да шњи зам“ („Pre sen tism“) – од но сно тен ден ци ју да се сва про-
шлост по сма тра и про це њу је очи ма ин те лек ту ал ца ка сног два де се тог ве ка. Све по сто ји у 
не кој вр сти обр ну те пер спек ти ве где је про шлост бо га та и ра зно вр сна (ма да не из бе жно 
тра гич на), са да шњост оси ро ма ше на и је два аде кват на, а бу дућ ност са мо низ ши фа ра. Ка ко 
Брод ски на ста вља у истом пред го во ру Вен цло ви них пе са ма:

Прет по став ка да умет ник пер ци пи ра свет на мно го сло же ни ји и ком пли ко ва ни ји 
на чин у од но су на ње го ву пу бли ку (да не по ми ње мо ње го ве кре а тив не прет ке), крај ње је 
не де мо крат ска и не у бе дљи ва... Схва та ње да умет ник осе ћа, схва та и из ра жа ва не што 
што је не до ку чи во обич ним љу ди ма под јед на ко је не у бе дљи во као и прет по став ка да су 
фи зич ки бол, глад и сек су ал но за до вољ ство умет ни ка ин тен зив ни ји не го код про сеч ног 
смрт ни ка. Истин ска умет ност увек је де мо крат ска упра во јер не по сто ји име ни тељ 
ко ји је ви ше за јед нич ки, и дру штве но и исто риј ски, од осе ћа ја да је ре ал ност не са вр ше на 
и да тре ба те жи ти бо љој ал тер на ти ви. (“Po e try as a Form of Re si stan ce”, 221)

Ако се вра ти мо на при ли ку у ко јој су на ста ле ње го ве ре чи, мо же мо до не кле пре ли ми-
нар но раз у ме ти оно што Брод ском да је за пра во да та ко го во ри. Брод ски је за и ста при го дан 
пи сац, ма да сва ки ула зак у окр шај у име ко ле ге пе сни ка ни је ни кад са мо, ни ти пр вен стве-
но, ад хок, већ је ви ше суп тил на ва ри ја ци ја на цен трал ну и не про мен љи ву те му. По е зи ја 
је крај њи аске ти зам. Пре ча је од све га, укљу чу ју ћи жи вот, по ли ти ку, исто ри ју и љу бав. Оно 
што је за јед нич ко за Брод ског, Вен цло ву и Ба рањ ча ка је сте про шлост, и она лич на и кул-
тур но-исто риј ска, про жи вље на под сен ком уми ру ћег (са да по кој ног) Со вјет ског цар ства. 
Они пред ста вља ју на ци о нал не кул ту ре ко је су озбиљ но на ру ше не за вре ме „bel le épo que“ 
(пре кра сная эпо ха) со вјет ске вла да ви не, ка ко то Брод ски иро нич но опи су је у сво јој по е-
зи ји, и ко је су, у не ком основ ном сми слу, пре ста ле да по сто је са ме за се бе. Ипак, упр кос 
тој ра ши ре ној бољ ци и про клет ству иде о ло ги је, ус пе ле су да про на ђу на чин и ис пи шу 
сво је ау тен тич не сти хо ве. За и ста, мо гло би се ре ћи да је то про клет ство, ко је то је сте са мо у 
окви ру сва ко днев ног жи во та, би ло бла го слов, или у нај ма њу ру ку, чвр ста тач ка ослон ца за 
по е зи ју. Ка ко та ква ло ги ка на ла же, Брод ски не би био „Брод ски“ без ис ку ше ња про го на, не-
ма шти не, су ђе ња, за тво ра и из гнан ства. Њих је, ме ђу тим, не мо гу ће из ме ри ти, и сам Брод-
ски пр ви је од ба цио оре ол би о граф ске ле ген де ко ји су дру ги кон стру и са ли око ње га.5

Оно што се кроз по ре ђе ње мо же ре ћи, ис ка зао је ве о ма ело квент но Шеј мус Хи ни, пе-
сник ко ји са Брод ским има мно го то га за јед нич ког:

пе сме у Ча та нога ри вјуу, или осво ји те сти пен ди ју На ци о нал не за ду жби не за умет ност). У сва ком 
слу ча ју, Бог (ко ји је у овом слу ча ју са мо сте но граф ’пе снич ког по зи ва’) не ма ни шта са пи са њем 
пе са ма.“ (Ba ran czak, Bre at hing, 203)
5 Да по но ви мо, с тим у ве зи, Брод ски од би ја све по ку ша је уба ци ва ња у „сце на рио“ ко ји за при-
мар ну чи ње ни цу не узи ма ње гов по ет ски је зик. Ви ди даље. 
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Ка да пе сни ци Сло бод ног све та „за ви де“ сво јим ис точ но е вроп ским на след ни ци ма, не 
чи не то на при прост на чин ко ји им се не кад при пи су је, и ко ји је ка ри ка ту ра њи хо вих суп-
тил ни јих, тај но ви ти јих ком плек са. За пад ни пе сни ци не сма тра ју да је жи вот под ти ра-
ни јом на би ло ко ји на чин убла жен чи ње ни цом да про из во ди умет ни ке хе ро је и умет ност 
оча ја. Њи хо ва за вист ни је пре ма стра да њу умет ни ка, већ пре ма чи ну ве ре у умет ност 
ко ја по ста је очи глед на док се умет ник бо ри про тив ти ра ни је. Они сто је за ди вље ни док 
жи вот ис пу ња ва Јеј тсов за ми шље ни иза зов „Не ста је. Не бо ис пу ња ва гла ву. / Тра гич но је 
до вр хун ца до шло.“6 У про фе си о нал ном књи жев ном ми љеу За па да, пе сник је склон са мо-
о ма ло ва жа ва њу и скеп ти ци зму; на при мер, пе сник из САД све стан је да је ма ши не ри ја 
гра ђе ња угле да и штан ца ња књи га, без об зи ра на то да ли тог кон крет ног пе сни ка или 
пе сни ки њу за не ма ру је, рав но ду шна пре ма мо рал ној и етич кој сна зи по е зи је ко ју штан ца... 
Све то ме под се ћа на за го нет ну ре че ни цу Сти ве на Де да лу са да је нај кра ћи пут до Та ре 
пре ко Хо ли хе да, под ра зу ме ва ју ћи да је од ла зак из Ир ске и пре и спи ти ва ње зе мље спо ља 
нај си гур ни ји пут до схва та ња су шти не ир ског пи та ња. Пи там се, зар не би смо и да нас 
мо гли, ана лог но то ме, ус твр ди ти да је нај кра ћи пут до Вит би ја, ма на сти ра у ком је 
Кад мон за по јао пр ве ан гло сак сон ске сти хо ве, пре ко Вар ша ве и Пра га. (Hi ni, “The Im pact 
of Tran sla tion”, 6–7)

Раз ли ка из ме ђу, ре ци мо, Брод ског, Вен цло ве, Ба рањ ча ка, Ми ло ша и Збиг ње ва Хер бер-
та с јед не стра не, и оних под јед на ко та лен то ва них за пад них пе сни ка „скло них са мо о ма-
ло ва жа ва њу и скеп ти ци зму“, и са мим тим ухва ће них у че љу сти „ма ши не ри је гра ђе ња 
ре пу та ци је и штан ца ња књи га... рав но ду шне пре ма мо рал ној и етич кој сна зи“ по е зи је с 
дру ге, ка ко Хи ни тач но при ме ћу је, је сте „чин ве ре у умет ност ко ја по ста је очи глед на док 
се умет ник бо ри про тив ти ра ни је“. „Јер, кад чи та ву јед ну за јед ни цу за де си не сре ћа, на при-
мер, за вре ме на ци стич ке оку па ци је Пољ ске, не ста је „рас це па из ме ђу пе сни ка и ве ли ке 
људ ске по ро ди це“ (ци тат из Не ко ли ко ре чи о по е зи ји Оска ра Ми ло ша), и по е зи ја по ста је 
нео п ход на ко ли ко и хлеб“, пи ше Че слав Ми лош (The Wit ness, 37).7 Или, да Хи ни је ву тврд њу 
пре ба ци мо у Ми ло шев дис курс: „Да ли је по сто ји по е зи ја ко ја ни је ес ха то ло шка?“ (The 
Wit ness, 37). Јејтс за ми шља „Не ста ја ње“ [у ори ги на лу black out – за мра че ње (Прим. прев.)], 
у ком су ови пе сни ци жи ве ли и из ког су пи са ли. Ода тле по ти че дис курс Брод ског, и не мо-
же мо раз у ме ти ка ко је сти гао до Вит би ја док не поч не мо да ре кон стру и ше мо пре ци зно 
зна че ње фра зе „пре ко Ле њин гра да/Пе тро гра да“.8

6 Пре пев То ми сла ва Ла да на, В. Б. Јејтс, „La pis la zu li“, Књи жев не но ви не, 7. X 1960, XI, бр. 129, стр. 5. 
(Прим. прев.)
7 На ве де но пре ма: Че слав Ми лош, Све до чан ство, 36–37, На род на књи га, Бе о град, 1985, пре вод 
са ен гле ског Ан дри ја Грос бер гер (Прим. прев.)
8 Ов де је па ра докс, о ком ће мо ка сни је ви ше го во ри ти, у то ме што Брод ски им пли цит но раз у ме 
опа сно сти по ви дов ња ка у „про роч ком“ об ли ку. Он стал но ума њу је зна чај би о гра фи је у соп стве-
ном де лу, и сле де ћи свог хе ро ја Оде на у ње го вом „ан ти хе рој ској по зи“ (Less, 367), ви ди из ве сну 
не ис кре ност у, ре ци мо, Јеј тсо вој апо ка лип тич ној ре то ри ци. С дру ге стра не, док су Јејтс и ка сни 
Ман дељ штам те мат ски срод ни (Brod ski, Beyond Con so la tion, 16), код Ру са не ма тог ре то рич ког пре-
те ри ва ња. Због че га? Мо же мо прет по ста ви ти да за Брод ског то има ве зе са Ман дељ шта мо вим 
жи во том по све ће ним жр тво ва њу за по е зи ју и про же тим лич ном тра ге ди јом. Као што Брод ски 
нај о збиљ ни је ка же у сво јој бе се ди по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де: „Те се ни [Мандељш там, 
Цве та је ва, Фрост, Ах ма то ва, Оден] ме збу њу ју стал но, и чи не то и да нас. У сва ком слу ча ју, оне ме 
не под сти чу на кра сно ре чи вост. У сво јим нај бо љим тре ну ци ма сâм се би из гле дам као су ма свих 
њих – али увек ма ња од сва ке од њих по на о соб. Јер, би ти бо љи од њих на хар ти ји не мо гу ће је; 
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Ова књи га је о Јо си фу Брод ском, ме та фи зич ким им пли ка ци ја ма ег зи ла,9 и по е зи ји 
ко ја на ста је кад то дво је за поч ну ди ја лог. Не мо же би ти о све три ства ри исто вре ме но – 
осим ако и са ма ни је пе сма – што истог тре нут ка по кре ће пи та ње ње ног по ре кла. Шта је 
ва жни је, Јо сиф Брод ски као чо век, ста тус ег зи ла са ко јим се он и ње гов рад тра ди ци о нал-
но по ве зу ју, или са ме пе сме? Тај од го вор ле жи у ср цу ле ген де о ње го вом жи во ту и ње го вом 
„ства ра лач ком пу ту“ (твор че ский путь), ка ко Ру си во ле да ка жу. Сам Брод ски би се огор-
че но по бу нио про тив би ло ка квог спољ ног по ку ша ја ста вља ња не ког узроч ног ве зни ка 
(„због“, „као по сле ди ца“) из ме ђу ње го вих би о граф ских по да та ка и оно га што на ен гле ском 
на зи ва „из ви ја ња је зи ка“ (twists of lan gu a ge), а до ла зи из ру ског (изгибы стиля) (Less, 3). Ми, 
на рав но, има мо пу но пра во да се не сла же мо са Брод ским, да твр ди мо да је он као пе сник 
про из вод тог ис ку ства или аспек та ње го ве лич но сти или по ре кла, и ло гич но, би ли би смо 
у пра ву. Али Брод ски би се ус про ти вио, и у том слу ча ју, он би био „ви ше у пра ву“ ако би 
ре као да ње го во по зна ва ње Ман дељ шта ма, Цве та је ве, Оде на и До на или ње гов про гон 
од стра не со вјет ских вла сти ни су ство ри ли ње го ву по е зи ју, чак и ако њи хо ви за јед нич ки 
оста ци је су омо гу ћи ли ње но на ста ја ње. По ми шље њу са мог пе сни ка, нај ви ше што се мо же 
ре ћи је сте да су та кви фак то ри и раз ма тра ња при су ство ва ли ра ђа њу по е зи је, али да њен 
жи вот, тај по чет ни до бро на мер ни под стрек у по ро ђај ној са ли све сти где сли ка, ри ма, ме-
тар, обра зац стро фа и ду хов ни „век тор“ (јед на од пе сни ко вих оми ље них ре чи) по чи њу 
за јед но да пул си ра ју, ди шу у хо ме о ста тич ном кре та њу, је сте са мо њен. У чу ве ној пе сми 
Брод ског о леп ти ру ру ка пре ла зи пре ко пра зног ли ста па пи ра да би на чи ни ла ред сти хо-
ва, баш као што кри ла ин сек та ле пе ћу у ва зду ху, раз два ја ју ћи по сма тра ча од ни шта ви ла 
(нич то) иза, али ни ру ка ни кри ло не зна ју за што је до шло до тог по кре та.

ни је мо гу ће би ти бо љи од њих ни у жи во ту“ (Lo seff и Po luk hi na, Brodsky’s Po e tics, 1 [Наведено пре-
ма „Бе се да по во дом до де ле но бе ло ве на гра де 1987“, у: 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. 65–66. (Прим. прев.)]). Део ко ји се 
од но си на „жи вот“ ве ро ват но ви ше ва жи за Ман дељ шта ма, Цве та је ву и Ах ма то ву не го за Оде на 
и Фро ста. Па ипак, па ра докс ов де за тва ра пун круг, Брод ски не би ме њао не из бе жно кул тур но 
„ни ве ли са ње“ у сло бод ној де мо кра ти ји за уз ви ше ну „бар дов ску“ умет ност ко ја на ста је под ти ра-
ни јом: „Дру га ствар је, сва ка ко, па ра докс прет по став ке ис точ них жр та ва [тј. Ми ла на Кундере] о 
кул тур ној су пер и ор но сти у од но су на за пад не зли ков це, ко ја га све јед но не спре ча ва да те жи 
пред но сти ма ко је зли ко вач ки си стем но си... Да би се тај па ра докс раз ре шио, тре ба има ти две 
ства ри на уму: пр во, да су из да ја, про па да ње, сро за ва ње стан дар да ор ган ске ка рак те ри сти ке 
ци ви ли за ци је, да је ци ви ли за ци ја ор га ни зам ко ји из ба цу је, лу чи, де ге не ри ше се и ре ге не ри ше 
[упоредити са Ман дељ шта мом из „Ла мар ка“]; и да је од у ми ра ње и тру ље ње ње го вих де ло ва це на 
ко ју ор га ни зам пла ћа за сво ју ево лу ци ју. Дру го, да је не ви ност жр тве, при сил на, од но сно, ве штач-
ка не ви ност ко ју не би смо ме ња ли ни за нај ма њи де лић сло бо де ко ју има мо; да је на ша при ву че-
ност кул тур ним стан дар ди ма жр тве еле гиј ске при ро де, јер они при па да ју про шло сти ци ви ли за-
ци је ста вље не, та ко ре ћи, у за мр зи вач иде о ло шке ти ра ни је. Жи ва ри ба смр ди; смр зну та ри ба 
смр ди са мо кад се ку ва“ (“Why Mi lan Kun de ra Is Wrong”, 33). Не мо ра мо ићи да ље од ове из ја ве да 
би смо схва ти ли ко ли ко дру га чи је Брод ски гле да на ства ри у од но су на не ког ко је, по пут Алек сан-
дра Сол же њи ци на, мах ни ти про рок у ди вљи ни.
9 Ова тен ден ци ја, као што ће мо ви де ти, до ла зи од са мог Брод ског ко ји је (in ab sen tia) ску пу из гна-
ни ка по ру чио сле де ће: „Не по бит на исти на је сте да је ег зил ме та фи зич ко ста ње. Ако ни шта дру го, 
си гур но има ве о ма из ра же ну ме та фи зич ку ди мен зи ју, и иг но ри са ти је или из бе га ва ти, зна чи об-
ма њи ва ти са мог се бе о зна че њу оног што ти се до го ди ло и осу ди ти се бе за у век на ме сто оног ко 
увек из вла чи де бљи крај, око шта ти у жр тву ко ја ни шта не схва та.“ (“The Con di tion”, 16). Ви ди тре ћи 
оде љак овог по гла вља „Ег зил“.
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У пи та њу је очи глед на исти на, али ни је на од мет по но ви ти: мар љи во из у ча ва ње („жи-
вот ума“) или лич на тра ге ди ја ни су пред у сло ви за ства ра ње озбиљ не умет но сти, по себ но 
у вре ме ну ка да се сам по јам „ве ли ког пе сни ка“ стал но пре и спи ту је. На при мер, мо жда 
ни је фер по ре ди ти не ко га по пут Алек сан дра Ку шне ра, фи ног ака дем ског пе сни ка, и са-
вре ме ног ста нов ни ка Ле њин гра да, са Брод ским, јер сам Ку шне ров ста тус ре пе ра не у мит-
но асо ци ра на од ре ђе не књи жев не па ро ве: Ла е р та и Ха мле та, Са ли је ри ја и Мо цар та (ви ди 
Со ло вјов, Ро ман с епи гра фа ми, 81–96). Па ипак, до вољ но је вре ме на про шло од „афе ре 
Брод ски“ да би се мо гло ре ћи да је Ку шне ро ва по све ће ност „ка ри је ри“ на не ки на чин у 
скла ду са ње го вом умет но шћу. Хри шћан ска жр тва ко ја се на ла зи у цен тру по ет ског све-
то на зо ра Брод ског и тра ди ци је ко ју је на сле дио, не са сто ји се са мо од му ке – чу ве ни кре-
до Ва ле ри ја Бр ју со ва: „На пред, вер ни мој во ле“ – већ и од ри зи ка, пот пу ног да ва ња се бе 
без ика кве га ран ци је да ће се ишта до би ти за уз врат. Упр кос тре ну ци ма из ван ред не еру-
ди ци је и тех нич ке пер фект но сти, Ку шне ров труд ни је уро дио ве ле леп ном, ве ли чан стве ном 
по е зи јом, и го то во про ме теј ском ви тал но шћу оно га што је Брод ски на пи сао у по след ње 
три де це ни је (ви ди ис под). С тим у ве зи, Брод ски је је дин стве на по ја ва на кул тур ној ма пи 
са вре ме не Ру си је. „У Брод ском има мо“, ка же пе сни ки ња Бе ла Ах ма ду ли на, „чо ве ка чи ја је 
нај бо ља осо би на уро ђе на спо соб ност да об у хва ти кул ту ру це лог све та... У овом тре нут ку, 
не по сто ји бо љи пе сник од Брод ског“ (Lo seff и Po luk hi na, Brodsky’s Po e tics, 197, 199). Чак су 
и ње го ви про пу сти, укљу чу ју ћи и ње го ву оп шир ност (длин ноты),10 из у зет ни и ла ко пре-
по зна тљи ви као „брод ски јев ски“. Да кле, не бро је не ана ло ги је из ме ђу Брод ског и ње го вих 
це ње них прет ход ни ка мо гу ће су, и ве ро ват но по треб не, али оне, на кра ју, оста ју са мо то 
– ана ло ги је ко је ука зу ју на од ре ђе не па ра диг мат ске скло но сти. На при мер, и Ман дељ штам 
и Брод ски су Је вре ји, ко ји као из гна нин ци (изгой), са по себ ном ре чи то шћу при ча ју о хри-
шћан ским вр ли на ма у ру ској кул ту ри; и Цве та је ва и Брод ски у ви ше на вра та пи шу о љу-
бав ној из да ји и про це су ста ре ња у окви ру ег зи ла; и Оден и Брод ски за у зи ма ју су штин ски 
„ан ти хе рој ску по зу“ (Less, 367), чак и ка да осли ка ва ју за ра ће ни свет или од ла зак пе сни ка 
са бор ца; и Дон и Брод ски шти па ју, ме се и ку ју сво је нај сло же ни је ми сли у „ва зду ша сту 
та на ност“11 (ayery thin nes se) по ет ског кон че та; и та ко да ље. Све је то од по мо ћи и при клад-
но, у до глед но вре ме још ће мо го во ри ти о та квим скло но сти ма, али у то ме не ле жи тај на 
су шти на оног „брод ски јев ског“ код Брод ског.

У епо хи смр ти ау то ра и ис ти ски ва ња тран сцен ден тал них озна чи те ља, укљу чу ју ћи и 
са му ху ма ни стич ку тра ди ци ју, на и ла зи мо на прет по став ку да кроз не ку вр сту кри ти чар-
ског ви те шког по те за, мо же мо ис ко ра чи ти из ми та, ана ли зи ра ти га и при пи то ми ти, и на 
кра ју пој ми ти на ко ји на чин је омо гу ћио да том пе сни ку да пи ше. Прет по став ка, мо жда 
нај сна жни је пред ста вље на код „ме тап си хо ло шких“ кри ти ча ра као што је Лео Бер са ни, 
је сте да мо ра мо да про дре мо кроз те ла жне ко до ве, по чев ши од са мог су бјек та. Очи глед но 
не по сто ји су бјект ко ји по де фи ни ци ји ни је иде о ло шки осум њи чен, и са мим тим, ди рект но 

10 Пе сник Јев ге ниј Рејн, ста ри при ја тељ и учи тељ Брод ског, до се тио се ове ме та фо ре да би об ја-
снио ње го ве длин ноты: „Ре ци мо да по сто ји јед на ма ши на ко ја про из во ди [чеканить – кује] баш 
сти хо ве Брод ског. За ми сли те да је то не ка вр ста ли но ти па. Ка да Брод ски сто ји од мах по ред ње, 
про из во ди по е зи ју нај ви шег ква ли те та. Али Брод ски че сто иза ђе да за па ли; као што зна мо, мно го 
во ли да пу ши. Али ма ши на на ста вља да ра ди: про из во ди дру го ра зред не и тре ће ра зред не сти хо-
ве. Он да се Брод ски вра ти, пуш-па у за је го то ва, и по но во се про из во ди нај бо ља мо гу ћа по е зи ја.“ 
(Ин тер вју с ау то ром, 22. ав густ 1989, Мо сква).
11 Џон Дон, Пре да ва ње о сен ци, пре вео Ко ља Ми ће вић, Глас, Ба ња лу ка, 1980, стр. 82. (Прим. прев.)
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или ин ди рект но, од го во ран за ра зна дру штве на и по ли тич ка зла.12 Сма тра се да иза сва ке 
по тре бе за пи са њем сто ји по ка зи ва ње над мо ћи. Сто га је по треб но ни шта ма ње не го књи-
жев ност ко ја кон стант но по зи ва на на пад на „култ лич ност“ и за вр ша ва се, ка ко Ро берт 
Ал тер ка же, „мр вље њем... по је ди нач ног ја“ (“Re volt Aga inst Tra di tion”, 293). „Уни шти мо све-
те исти не“, уз ви ку је пра ро ман ти чар ски еди пов ски рат ник Ха ролд Блум у сво јој но ви јој 
књи зи о не бро је ним ин тер пре та ци ја ма ка те го ри ја све тог и све тов ног у би ло ком ау тен-
тич ном књи жев ном де лу. Али тај ис ко рак из ми та о ства ра њу бре ме нит је соп стве ном 
опа сно шћу. Глав на пре ми са ове сту ди је и раз лог ње ног на стан ка је сте то што мо жда при-
су ству је мо смр ти по ет ског је зи ка соп стве не кул ту ре, и нај ма ње што мо же да се ка же је сте 
да су мно ги од нас по ста ли рав но ду шни, по не кад пот пу но, пре ма на чи ну на ко ји по ет ски 
је зик функ ци о ни ше и по сто ји из ну тра. Је зик ко јим го во ри мо о по е зи ји че сто је не сум њи-
во не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма њој са мој. На при мер, на ово ми сли Френк Кер мод, 
је дан од на ших нај е ми нент ни јих ака дем ских кри ти ча ра, ка да ка же, при зи ва ју ћи Ва ле ри ја, 
да смо из гу би ли апе тит за по е зи јом. Из но ше ње ова кве тврд ње са по зи ци је уну тар ака-
дем ског кру га, не сум њи во са мо по се би зву чи без на де жно ука ља но иде о ло ги јом, и ако 
се чи та лац сла же, „ре ак ци о нар ски“ и но стал гич но пре ма вред но сти ма „ви со ке књи жев-
но сти“. Ме ђу тим, Јо сиф Брод ски ни је по стао во де ћи пе сник та ко што се де фи ни сао ис кљу-
чи во у окви ру си сте ма вред но сти ма тич не кул ту ре, већ ви ше у од но су на ње га, по ку ша-
ва ју ћи да пи ше не ку вр сту ру ске по е зи је ко ја је у исто вре ме све сна свог род ног на сле ђа 
и по све ће на ње го вом осна жи ва њу кроз стал но ка ле мље ње оног стра ног.13 Ако пра ти мо 
из ви ја ња ње го вог је зи ка, мо же мо на у чи ти не што о Брод ском, као и о ње го вој кул тур ној 
изо ло ва но сти. 

У овом тре нут ку, мо гли би смо по ме ну ти и пе сни ка и из гна ни ка ко ји је ин спи ри сао 
Брод ског, а пре ње га оне ак ме и сте, на и ме, Ман дељ шта ма и Ах ма то ву, од ко јих је Брод ски 
пре у зео кључ но на че ло сво је ars po e ti ca – пе снич ку реч хри шћан ског ло го са. Дан те би за 
пост мо дер ни стич ки ис ко рак из ван ми та или си сте ма ве ро ва ња ре као да је он исто што и 
на ла же ње чвр стог тла на враж јој (од но сно ле вој) стра ни при си ла ску у па као. Ко је сто па ло, 
оно ко је при па да же љи (ap pe ti tus) или ра зу му (ra tio), оста је на чвр стом? А ко је кр чи но ве 
те ри то ри је? Ка ко је Ман дељ штам, мо жда бо ље не го Т. С. Ели от, схва тио, Дан те је у по тра-
гу пр во бит но и пре све га по шао обу вен у сво је тер це те, а глав на те ма те по тра ге је сте мит 
о је зи ку, Реч са ма. Дан те ов „дру го-го вор“ (al + go ria) раз ли ку је се од „уну тра шњег го во ра“ 
по ет ске фор ме Ко ме ди је са мо по ста тич ком ефек ту ко ји има на ње го во ве ли ко хо до ча шће. 
С тим у ве зи, не по сто ји ни јед но кри тич ко раз от кри ва ње пе сни ка или ње го ве по е зи је ко је 
са мо по се би ни је дру га вр ста ма ски ра ња, као што не по сто ји ни не на ру ше на „спо ља шња“ 

12 У са да шњем кон тек сту вре ди спо ме ну ти ко мен та ре Брод ског о сло бо ди го во ра, из ре че не пре 
два де сет го ди на: „Не глу мим објек тив ност; чи ни ми се да је она не ка вр ста сле пи ла у ком је пот-
пу но не мо гу ће раз ли ко ва ти по за ди ну и пр ви план. осло ни ћу се на по зи ти ван оби чај сло бод не 
штам пе у за вр шној ана ли зи, иа ко и сло бо да го во ра, као и сва ка сло бо да до би је на бес плат но, без 
бор бе, има сво ју там ну стра ну. Јер за сва ку ге не ра ци ју ко ја до ла зи као дру га, сло бо да је на сле ђе 
пре не го лич но до стиг ну ће. Ари сто кра ти ја – али оси ро ма ше на ари сто кра ти ја. То је она сло бо да 
го во ра ко ја до во ди до ње го ве ин фла ци је“ (“Says po et Brodsky”, 11).
13 Исто та ко, ки хо тов ска пре по ру ка пе сни ка ла у ре а та да се јеф ти на из да ња пе са ма по ста ве по ред 
ре до ва за ка се у су пер мар ке ти ма, по ред та бло ид ских ре пор та жа о то ме „ка ко је опет ви ђен Ел вис“ 
има сво ју до след ну ло ги ку: до бра по е зи ја не мо ра по де фи ни ци ји би ти ели ти стич ка ни ти стро го 
ака дем ска (“The Pe o ple’s Po et”, 39; ви ди и “Im mo dest Pro po sal”).



203

по зи ци ја, из ко је се ула зи у окр шај, осим, упра во мрач не шу ме, sel va oscu ra. Сва ко до ба и 
по лис има ју сво је цр не и бе ле гвел фо ве, фи рен тин ске ка ри је ри сте, бу ду ће „бе ле ан ђе ле“, 
и на рав но свог vel tra ко ји се у тек сту жи во та по ја вљу је са мо да би умро. Ипак, ком би на ци-
ја зву ка и зна че ња (про зо диј ско ре струк ту ри ра ње вре ме на, ка ко би Брод ски ре као) ко ја 
обо га ћу је Дан те ов твр до гла во вер ти кал ни и све о бу хват ни по глед на свет, чак и да нас, и 
то са за па њу ју ћом кон крет но шћу, је сте мит ком се вра ћа мо, за пра во исти онај ком се Дан-
те вра тио Вер ги ли је вим сто па ма. Мит ске зве ри ме ња ју об лик (ма да по ет ска функ ци ја, l у 
lon za, le o ne, lu pa оста је иста), као што се ме ња ју обри си бр да нат кри ве ног сун цем, али има 
ли пе сни ка ко ји не по ку ша ва да до сег не врх по вла че ћи се у шу му ре чи и кре ћу ћи ста зом 
ко ја во ди на до ле?

Мо де ли Ро ла на Бар та („смрт ау то ра“), Ми ше ла Фу коа („шта је ау тор?“) и По ла де Ма на 
(„ау то би о гра фи ја као раз-об ли че ње“), мо гу по слу жи ти у слу ча ју „пе сни ка без би о гра фи је“, 
као што је, на при мер, Ма лар ме. Али мно го су ма ње од ко ри сти у ру ском кон тек сту, ка ко 
је то Све тла на Бојм не дав но по ка за ла у свом де лу De ath in Qu o ta ti on Marks – Cul tu ral Myths 
of the Mo dern Po et. За пе сни ке по пут Ман дељ шта ма, Цве та је ве и Брод ског, ко ји су, слу чај но 
или на мер но, из гра ди ли ми стич ну ве зу из ме ђу сво јих би о граф ских по да та ка (быт) и ле-
ген ди ис пре да них око њих (пе сник-му че ник), тер ми ни Бо ри са То ма шев ског (би о граф ска 
ле ген да), Ју ри ја Ти ња но ва (књи жев на чи ње ни ца, књи жев на ево лу ци ја), и Ли ди је Гин зберг 
(лир ски ју нак), мно го су при клад ни ји. И то је из про стог раз ло га што ови тер ми ни у об зир 
узи ма ју кон текст и под ра зу ме ва ју истин ску сим би о тич ку ве зу из ме ђу ха ри зма тич ног пе-
сни ка ко ји па ти кроз жи вот за рад Кул ту ре (по кре тач ког ми та) и љу ди (на род) ко ји стал но 
би ва ју ис ку пље ни тим при зо ром у ком уче ству ју и за ко ји су до не кле и од го вор ни (ви ди 
Fre i din, A Co at, 1–33). Пе сник Вла ди мир Хо да се вич ову ве зу из ме ђу ке нот ског пе сни ка и 
по мра че не, ур ни шу ће го ми ле у под нож ју кр ста на зи ва кро ва вая пища – кр ва ви пир. Ве-
ћи на оних ко ји из у ча ва ју ру ску књи жев ност осе ћа се не при јат но пред тер ми ни ма као што 
су „смрт ау то ра“ или „ужи ва ње у изо ло ва ном тек сту“, ка да се они при ме не, ре ци мо, на 
Ман дељ шта ма, мо жда нај ве ћег европ ског пе сни ка два де се тог ве ка, ко ји је умро ужа сном 
смр ћу у ста љи ни стич ком ло го ру и ко ји је по след њи пут ви ђен жив ка ко ко па по сме ћу на 
гра ни ци лу ди ла, док се ње го ве чу ве не птич је цр те на гро зан на чин пре тва ра ју у ме та фо ру 
пре ла ска у жи вот веч ни уме сто по ги би је.14 Има ју ћи на уму по ли тич ки си стем ко ји та ко 
не што мо же да ура ди пе сни ку, и Ман дељ шта мо ву див ну мол бу да се „са чу ва мој го вор“, 
иа ко је упра во он био оруж је ње го ве ег зе ку ци је, ка ко мо же мо от пи са ти ње га и ње гов 
жи вот? На то је Брод ски ми слио у свом го во ру са до де ле Но бе ло ве на гра де: „И то баш у 
њи хо вим [Мандељш тама, Цве та је ве, Ахматове]15 жи во ти ма, ма ко ли ко тра гич ни и гор ки 
они би ли – и све ме то ве о ма че сто, очи глед но че шће не го што би тре ба ло, при мо ра ва да 

14 Уз гред, не при јат ност ко ју мно ги сла ви сти осе ћа ју пре ма при ме ни пој ма „за до вољ ство у тек сту“, 
ко ји је у осно ви фран цу ски (ин спи ри сан Бар том), на, ре ци мо, Ман дељ шта мо ву ка сни ју по е зи ју, 
мо же се упо ре ди ти са не ла го дом гле да о ца ко ја се ја вља у слу ча ју „ге не рич ке“ те ле ви зиј ске ре-
пор та же из ва зду ха – на при мер, еки па ко ја са без бед не уда ље но сти, из сво јих хе ли коп те ра – сни-
ма по бу ну на ули ца ма ис под. Љу ди по ста ју не ствар ни, при вид ни, њи хо ва пат ња са мо је плод 
ви зу ел не ма ште. Исто то се де ша ва ка да див не и по тре сне Ман дељ шта мо ве сти хо ве пре тво ри мо 
у „сло бод ну игру озна чи те ља“.
15 Брод ски по ми ње и Оде на и Фро ста у овом кон тек сту, али на гла сак је пре све га на ру ским пе сни-
ци ма.
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жа лим што про ти че вре ме“16 (Lo seff и Po luk hi na, Brodsky’s Po e tics, 1). У све ту Брод ског, баш 
као и код На бо ко ва и Ман дељ шта ма, по е зи ја под у ча ва ети ци кроз есте ти ку: про зо диј ске 
струк ту ре, пра ва реч на пра вом ме сту у пра во вре ме, то је та нај сна жни ја мо гу ћа ме ша-
ви на исто вре ме ног да ва ња и при ма ња (не по ка зи ва ња над мо ћи!) ко ја, ка да се пре ве де у 
област ети ке (не обр ну то) зна чи да је сва ки по је ди нац је дин ствен и дра го цен слу чај.

Да кле, нај бо љи на чин да се го во ри о Брод ском је сте кроз ње го ву по е зи ју. Пре не го што 
се по све ти мо ва жним и сло же ним пи та њи ма би о гра фи је и ег зи ла, по гле дај мо крат ко на 
ко ји на чин ње гов тон и „век тор“ из би ја ју на по вр ши ну кроз вр сте ре чи – оне про зо диј ски 
бал за мо ва не про тив зу ба вре ме на – ко је ње му нај ви ше зна че. 

Я вхо дил вме сто ди кого зверя в клет ку
выжигал свой срок и кли ку ху гво здем в бар ке
жил у моря, играл в ру лет ку,
обе дал черт зна ет с кем во фра ке.
С высоты лед ни ка я ози рал пол ми ра,
трижды тон нул, дважды бывал рас по рот,
Бро сил стра ну, что меня вскор ми ла.
Из забывших меня мо жно со ста вить го род.
Я слонялся в степях, помнящих во пли гун на,
на де вал на себя что сызно ва вхо дит в мо ду,
сеял рожь, по крыва л чер нойтол ью гум на
и не пил только су хую во ду.
Я впу стил в свои сны во ро неный зра чок кон воя,
жрал хлеб из гнаья, не оставляя ко рок.
По зволял сво им связкам все зву ки, по ми мо воя;
те ре шел на ше пот. Те перь мне со рок.
Что ска зать мне о жи зни? Что ока за лась длин ной.
Только с го рем я чув ствую со ли дар ность.
Но по ка мне рот не за би ли гли ной,
из не го раз да ваться бу дет лишь бла го дар ность.

(U, 177)

I ha ve bra ved, for want of wild be asts, steel ca ges,
car ved my term and nic kna me on bunks and raf ters,
li ved by the sea, flas hed aces in an oa sis,
di ned with the de vil knows whom, in ta ils, on truf es.
From the he ight of a gla ci er I be held half the world, the earthly
width. Twi ce ha ve drow ned, thri ce let kni ves ra ke my nitty grutty.
Qu it the co un try that bo re and nur sed me.
Tho se who for got me wo uld ma ke a city.
I ha ve wa ded the step pes that saw yel ling Huns in sad dles,
worn the clot hes no wa days back in fas hion in every qu ar ter,
plan ted rye, tar red the ro ofs of pig sti es and sta bles,
guz zled everything sa ve dry wa ter.
I’ve ad mit ted the sen tri es’ third eye in to my wet and foul
dre ams. Mun ched the bread of exi le: it’s sta le and warty.
Gran ted my lungs all so unds ex cept the howl;
switched to a whi sper. Now I am forty.
What sho uld I say abo ut li fe? That it’s long and ab hors tran spa ren ce,
Bro ken eggs ma ke me gri e ve; the ome let te, tho ugh, ma kes me vo mit.
Yet un til brown clay has been cram med down my larynx,
only gra ti tu de will be gus hing from it. 

(Ura nia, 3; пре вод са ру ског Ј. Брод ски)

Ула зих у ка вез мје сто звје ри ди вље,
рок и ло зин ку уре зах ча влом у ба ра ку,
играх ру лет, по ред мо ра жи вјех,
об је до вах враг зна с ким у фра ку.
Гле дах по ла сви је та са лед нич ког ви са,
Три пу та то нух, два пут па ран био.
На пу стих зе мљу што бје ше ми си са.
Тих што ме за бо ра ви ше има за град цио.
Швр љах по сте па ма што пам те кри ке Ху на, 
Обла чих што по но во ула зи у мо ду.
Си јах раж, по кри вах тер-па пи ром гум на

16 На ве де но пре ма „Бе се да по во дом до де ле но бе ло ве на гра де 1987“, у: 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. 65–66. (Прим. прев.)
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И је ди но не пих су ху во ду. 
Га вран ску зје ни цу стра же у сво је сно ве пу штах.
До зад ње ко ри це крух из гнан ства ијем.
Гла сној жи ци све зву ке, осим ур ли ка, до пу штах;
пре ђох на ша пат. Че тр де сет ми је.
О жи во ту шта ре ћи? Ис ти че се ду љи ном.
Са мо са не сре ћом ћу тим со ли дар ност.
Ал’ док ми уста не за пу ше гли ном,
Из њих ће се је ди но чу ти бла го дар ност.17

Пе сма је на ста ла 24. ма ја 1980. го ди не, на че тр де се ти ро ђен дан Брод ског, зре ло до ба 
за ве ли ког ру ског пе сни ка овог ве ка. Сти хо ви су из у зет но моћ ни на ру ском, по го то во ако 
сте има ли при ли ку да их чу је те у из во ђе њу Брод ског. На жа лост, мно го те сна ге из гу бље но 
је у пре во ду (лич но ау то ро вом).18 Сва ко ко пи ше озбиљ ну кри тич ку би о гра фи ју о Брод ском 
мо гао би ука за ти на од ре ђе не де та ље у пе сми ко ји во де по ре кло од до га ђа ја из ствар ног 
жи во та: „ка ве зи“ (клет ки) ко ји се од но се на за твор ске ће ли је, „лед нич ки вис“ ко ји је ве-
ро ват но се ћа ње на ра не ге о ло шке екс пе ди ци је, те ре вен ке и окр ша је но же ви ма са дру го-
ви ма „про ле те ри ма“, ду га пу то ва ња (до бро вољ на и при сил на), „гум на“ (гум на) про гон на 
се вер, на пу шта ње до мо ви не, и та ко да ље.19 Али то ов де ни је по ен та, про кр чи ти пут од 
пе сме на зад до ствар ног жи во та, и он да, ве ро ват но, опет на зад до пе сме, пу та њом ко ја 
кри ти ча ру њу шка лу до но си за до вољ ство об је ди ња ва ња и де ши фро ва ња два „тек ста.“ 
Уме сто то га, су шти на за нас је су тон и глас на шег пе сни ка.

Да по но ви мо, ко ли ко је са вре ме них пе сни ка – по го то во ан гло фо них – у ста њу да на-
пи ше са та квим мо рал ним ау то ри те том, та квом све оп штом кон тро лом сред ста ва, та кво 
јед но, да ка же мо, (хра па во) гро мо гла сје. Ка сни ја по е зи ја Ро бер та Ло у е ла је сте же сто ко 
раз бук та на, али у њој не по сто ји дис тан ца од ње га и ње го ве при че; шта ви ше, бла го дар ност 
на кра ју пе сме Брод ског не при па да ње му. Мо жда пре пе сни ци ма Шеј му су Хи ни ју или 
Де ре ку Вол ко ту, они ма ко ји пи шу на ен гле ском, али ипак де лу ју на мар ги на ма на ше кул-
ту ре и стал но упи ја ју дру га чи је, не-из вор не ми то ве о по ста њу?20 Раз ми шља мо о Хи ни је вом 

17 На ве де но на осно ву ру ко пи сног пре во да Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)
18 На при мер, по след ња три сти ха раз о ча ра ва ју ће су не тач на: до слов но гла се „Са мо пре ма бо лу 
осе ћам со ли дар ност. / Али док ми још увек уста ни су на тр па на гли ном / Из њих ће се је ди но чу ти 
бла го дар ност.“ [У ен гле ској вер зи ји сти хо ви бу квал но гла се: „Због раз би је них ја ја се ра жа ло стим; 
због омле та, ме ђу тим, по вра ћам. / Али док ми гли ну не стр па ју низ гр кљан / из ње га ће са мо ши-
кља ти за хвал ност.“ (Прим. прев.)]
19 У јед ном од пр вих чла на ка на пи са них у Аме ри ци, Брод ски по ми ње да је ка сних пе де се тих ра дио 
на Да ле ком ис то ку уби ја ју ћи „слу ђе не ди вље ме две де ко ји су се на ви кли да се хра не ле ше ви ма 
из ло го ра шких гро бо ва и са да су из у ми ра ли јер ни су мо гли да се вра те нор мал ној ис хра ни“ (“Re-
flec ti ons”, 66). Та ква из ја ва про сто на во ди на по ве зи ва ње ових „ди вљих зве ри“ са по тен ци јал ним 
лу ди лом и по мет њом код са мог го вор ни ка.
20 Сва ка ко, Хи ни је ва „Му за“ чи ни се да ле ко скром ни ја и са мо стал ни ја, са мим тим и ви ше „лир ска“ 
од оне код Брод ског. Ње го ва по е зи ја са др жи ма ње „цен три фу гал них“ еле ме на та, ма ње чи сте ме та-
фи зич ке спе ку ла ци је, од по е зи је ње го вог ру ског ко ле ге. Исто та ко, ко ри сте ћи се Еј хен ба у мо вим 
тер ми ни ма, Хи ни јев стил пи са ња мо гао би се на зва ти ком би на ци јом „го вор ног“ (го вор ной) и „ме-
ло дич ног“ (напевный), док би се стил Брод ског мо гао ока рак те ри са ти, ба рем по вре ме но, као 
од ре ђе на ме ша ви на „де кла ма тив ног/ре то рич ког“ (де кла ма тивный/ри то ри че ский) ( Эйхен ба ум, 
О поэзии, 331).
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по ет ском при ка зу оца ко ји ва ди кром пир из ир ске зе мље („Ко па ње“) или о Вол ко то вим 
мор ским пеј за жи ма21 и истог тре нут ка се при се ти мо Брод ског, пре са ђе ног из Ру си је, ког 
од де тињ ства про га ња зов си ре на из Не ве и ко ји је у од су ству род не гру де (озло гла ше ни 
„ко смо по ли ти зам“), од га јан под сен ком кла сич них сту бо ва и лу ко ва. Ме ђу тим, то што Хи-
ни ме та по е ти зу је фи зич ке по кре те сво јих пре да ка кроз ко па ње ре чи (од но сно, усме ра ва 
па жњу на мит о зе мљи), док Брод ски ме та по е ти зу је сво је на по ре кроз по крет леп ти ро вих 
кри ла (од но сно, усме ра ва па жњу на мит о ва зду ху, о „ни шта ви лу“ са мог вре ме на), до ста 
го во ри. Али, пре све га, ту је Ми лош, ког виљ ну ски ко ре ни вра ћа ју на древ но пољ ско-ли-
тван ско ри вал ство и ког су нај ви ше при вла чи ли све до чан ство и оту ђе ње. „Чо век, пре 
све га, тре ба да це ни пред но сти свог по ре кла. Ње го ва вред ност ле жи упра во у мо ћи ко ју 
чо ве ку да је да се одво ји од са да шњег тре нут ка“ (Na ti ve Re alm, 35). Због то га што је Ми лош 
алер ги чан на „по ља штво“, а ипак пи ше на пољ ском, за то што је ње го ва ли тван ска про шлост 
по ста ла „ме та фо ра за ’не ког ко до ла зи спо ља’“ (Prywat ne obo wi az ki, 81–82; на ве де но у: Fi ut, 
Mo ment, 95–96), ве за са Брод ским, Је вре ји ном у ру ској кул ту ри, чи ни се по себ ном ја ком. 
Да нас не ма два пе сни ка ко ја су ви ше од њих „ме та фи зич ки“ у сво јој стра сти пре ма иде ја-
ма и њи хо вом гном ском пред ста вља њу, чи ји је по глед на свет то ли ко „сто ич ки“, ко ји су 
ви ше ин спи ри са ни и у исто вре ме зга ђе ни „му че нич ко-ме си јан ским ре флек сом“ сво јих 
кул ту ра (Prywat ne obo wi az ki, 86, на ве де но у: Fi ut, Mo ment, 96).22 Од њих дво ји це, ме ђу тим, 
Брод ски је мно го оштри ји и цен три фу гал ни ји.

У сти хо ви ма „Ула зих у ка вез“ ја сно је да Брод ски ис пре да соп стве ну ле ген ду, али код 
ње га не ма ни мр ве оног ма ја ков ски јев ског ше пу ре ња. Иро ни ја, бру тал ни и нео че ки ва ни 
упа ди у из бо ру ре чи, као што је „враг зна с ким“ (черт зна ет с кем), упу ће ни су ко ли ко 
ње му са мом, то ли ко и „дру штву“. Пе сник је до жи вео то ли ке го ди не и пре жи вео раз не су-
сре те са смр ћу, да би „са чу вао исти го вор“ као и Ман дељ штам. Због то га је, ве ру је, до гу рао 
до че тр де се те. И сто га да кле пре у зи ма кон тро лу над жи го шу ћим оста ци ма тих до га ђа ја 
та ко што их ста вља у слу жбу про зо диј ске струк ту ре, што по ста је још уоч љи ви је ка да пре-
по зна мо сло бод ну дольник фор му ње го вих сти хо ва. Ри ме ко је је то ли ко те шко пра ви ти у 
са вре ме ном ен гле ском осим ако је у пи та њу му шка ри ма, не ве ро ват не су по сво јој пре-
ци зно сти и го то во опи пљи вој ре ал но сти. Пе сник ко ји успе ва да ри му је ге ни тив ре чи „Хун“ 
(гун на) са аку за ти вом мно жи не ре чи „гум но“ (гум на, barns), све дру го на стра ну, жи во пи сан 
је и хра бар у сво јим асо ци ја тив ним ско ко ви ма. На ме ће се ар гу мент Џо на Хо лан де ра да 
је за пе сни ка до бра ри ма и јед на вр ста око ва (огра ни че ња), и мо ста (сло бо де) ка ши рим 
ви ди ци ма, као и Ва ле ри је во су ге стив но по ре ђе ње ри ме са са том ко ји от ку ца ва из ван те ме 
пе сме (Hol lan der, Vi sion and Re so nan ce, 117–19). Брод ски де вал ви ра зна чај са мог се бе као 
људ ског би ћа са би о гра фи јом – био сам по пут цир ку ске жи во ти ње у ка ве зу, про тра ћио 
сам мла дост на исти ба на лан на чин као и сви, мно го је ви ше оних ко ји су ме за бо ра ви ли 
не го оних ко ји ме пам те, по пио сам све што се по пи ти мо гло осим су ве во де, и та ко да ље 

21 „Ње му [Волко ту] се по сре ћи ло да се ро ди на тој пе ри фе ри ји, на рас кр сни ци из ме ђу ен гле ског 
је зи ка и Атлант ског оке а на, где обе сти хи је на до ла зе у та ла си ма да би се за тим на гло по ву кле. Та 
вр ста кре та ња – ка оба ли и на зад пре ма хо ри зон ту – од ра жа ва се у Вол ко то вим сти хо ви ма, у ње-
го вим ми сли ма, жи во ту“ (Brod ski, Less, 174). [Наведено пре ма: Јо сиф Брод ски, Со ба и по, пре вод 
Не да Ни ко лић Бо бић; Rus si ka, Бе о град, 2008, стр. 130. (Прим. прев.)]
22 Ка да го во ри о Ми ло шу, за ког ка же да је „је дан од нај ве ћих пе сни ка на шег вре ме на, мо жда и нај-
ве ћи“, Брод ски на гла ша ва ње го во ме та фи зич ко схва та ње је зи ка и сто и ци зам (ви ди “Pre sen ta tion”, 
364). То су тер ми ни ко ји ма је че сто опи си ван и Брод ски.
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– да би уз ди гао, на кри ли ма ри ме, зна чај се бе као пе сни ка, или ви ше, зна чај свог по зи ва. 
Ни је ва жан сам Јо сиф Брод ски као та кав, што је на чу дан на чин осло ба ђа ју ће. Украт ко, он 
је пе сник све стан сво је вред но сти ко ји, пу тем не ке ком пен зу ју ће ал хе миј ске фор му ле, 
ни је у ста њу да бу де не ис крен о то ме. Ни је ли за вр ше так по пут овог „Ал’ док ми уста не 
за пу ше гли ном, / Из њих ће се је ди но чу ти бла го дар ност“,23 го то во не за ми слив у кон тек сту 
са вре ме не аме рич ке по е зи је?

Дру ги при мер до ла зи у ви ду пе сме Брод ског из 1989. го ди не на ста ле по во дом сто го-
ди шњи це од ро ђе ња Ах ма то ве. Под јед на ко је илу стра тив на, ма да из не што дру га чи јег 
угла. Та ко ђе ну ди зна чај ну пре ла зну тач ку јер вр ло ком пакт но при ка зу је шта се де ша ва са 
дик ци јом и то ном Брод ског ка да се су о чи са ду хо ви ма сво јих слав них пре да ка:

Стра ни цу и огонь, зер но и жер но ва,
се киры острие и усе ченный во лос –
Бог со храняет  все; осо бен но – сло ва
прощенья и любви, как соб ственный свой го лос.

В них бьется рваный пульс, в них слышен костный 
хруст,

и за ступ в них сту чит; ровны и глу хо ваты,
за тем что жизнь – од на, они из сме ртных уст
зву чат от че тли вей, чем из над мир ной ваты.

Ве ли кая ду ша, по клон че рез моря
за то, что их на шла, – те бе и ча сти тлен ной,
что спит в род ной зе мле, те бе благо даря
об рет шей ре чи дар в глу хо не мой все лен ной.

Fi re and pa per, mills to ne and seed,
The bla de of the po le-ax , the ha ir freshly split –
God sa ves them all, but words He sa ves in deed,
Of lo ve and mercy, as from His lips.

They pul sa te in te rr or, they crack in one’s bo nes,
They knock at the gra ve; in steady ca den ce they po und,
Be ca u se li fe is just on ce, be ca u se the ir lips’ mor tal moan
Ri ses still shar per at hwart the he a vens’ dull so und.

Gre at soul, it is to you ac ross the sea, 
to you who fo und them, and to you who di sap pe ar
asle ep in na ti ve soil, I now bend my knee,
for gift of spe ech in uni ver se’s de af ear.24

(пре вод Д. М. Бе та ја)

Стра ни цу и огањ, зр но, жр вањ што га гње чи,
се ки ре оштри цу, ко су скра ће на што је –
бог чу ва све; а по себ но – ре чи
пра шта ња и љу ба ви, као соп стве не сво је.

Из њих от ки нут пулс би је, крц ка ње се ко сти ју чу је,
и ри љач што ко па; рав не и глу ве, оне све пра те,
јер жи вот – је дан је, из уста смрт них зво не и ује
ја сни је на го на све том из ва те.

Ве ли ка ду шо, ду бок по клон пре ко мо ра
те би, за то што их на ђе – и че сти ци зем ној

23 Опет, до слов но: „Али док ми уста не за пу ше гли ном / Из њих ће се чу ти са мо бла го дар ност.“
24 Син так са у по след њој стро фи по себ но је сло же на и те шка за пре но ше ње а да се не ну де пре-
оп ши ран на ен гле ском. До слов на срж че ти ри по след ња сти ха је: „Ве ли ка ду шо, пре ко о ке ан ски 
на клон што си их [речи] про на шла за се бе и тај смрт ни део ко ји спа ва у род ној зе мљи, ко ји је, 
за хва љу ју ћи те би при мио дар го во ра у глу во не мом уни вер зу му.“ [Последња стро фа на ен гле ском 
до слов но гла си: „Ве ли ка ду шо, пре ко мо ра, / пред то бом ко ја си их про на шла и ко ја не ста јеш / 
усну ла у род ном тлу, по кла њам се, / за дар го во ра глу вом уху уни вер зу ма.“ (Прим. прев.)]
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што у род ној зе мљи спи и за хвал на ти би ти мо ра
јер обре те дар го во ра у ва си о ни глу во не мој.25

По ку шао сам от при ли ке да до ча рам алек сан дрин це Брод ског, али при зна јем да по ку-
шај мо жда ни је нај у спе шни ји. Ве о ма је те шко пре не ти тон ком би но ва ног до сто јан ства и 
са о се ћа ња ко ји се чу је у пе сми – осе ћај да је сам Брод ски ве ли ки пе сник ко ји се обра ћа 
дру гом ве ли ком пе сни ку са оне стра не ре ке жи во та. Ипак, сва ки од мно го број них фор-
мал них аспек та ука зу је на то: из бор ме тра (це зу ра у сре ди ни сти ха успо ра ва ства ри и као 
да „про зо ди ра“ све ча ност при ли ке); ода бир дик ци је (ар ха ич на, кри ча ва се ки ра) и би блиј-
ска об рет шая – у сми слу „тра жи те и на ћи ће те“) и – за Брод ског – ти пич но сло же на син-
так са („от па ки ва ње“ ре че ни ца и кла у за нео п ход но да би се раз у ме ло шта се тач но до га ђа 
у по след њој стро фи, опет, успо ра ва ток емо ци је и чи ни да мно го ду же оста не мо за ми-
шље ни над од ла ском Ах ма то ве). „Ве ли ка ду ша“ из по след ње стро фе ди ван је по тез баш 
из раз ло га што је са мо Брод ски мо гао то да ура ди, са мо је он, нај ве ћи жи ви ру ски пе сник 
и је ди ни истин ски на след ник Ах ма то ве и Ман дељ шта ма у тра ди ци ји, мо гао та ко да осло-
ви сво ју „ку му“ и не бу де оп ту жен за не скром ност, или још го ре, за до дво ра ва ње. Још 
ће мо кроз ову сту ди ју го во ри ти о „ау то ри та тив ном“ то ну Брод ског, али за са да чи та лац 
тре ба да има на уму да у ње го вом ома жу не по сто ји ни ка ква блу мов ска не си гур ност, и да 
Брод ски сва ка ко мо же би ти же сто ко иро ни чан пре ма са мом се би и свет ском по рет ку 
(до бар при мер за то је “I ha ve bra ved” [храбро сам лу тао – Прим. прев.]), из ма ло пре по ме-
ну те пе сме), али уме да бу де јед на ко ве дар и не жно до сто јан ствен ка да је иста та лир ска 
ин те ли ген ци ја упу ће на пре ми ну лом (али за ње га не у тих ну лом) ве ли ком са го вор ни ку.

Кон текст: уме сто би о гра фи је

Још увек ни је пра во вре ме за озбиљ ну, ака дем ски са ста вље ну би о гра фи ју Јо си фа Брод-
ског.26 Сам тај жа нр на ме ће оквир вре мен ске дис тан це од свог су бјек та – оквир ко ји ни-
ка ко не од го ва ра пој му жи во та ко ји је и да ље у то ку. Брод ски је пре ви ше при су тан у на шим 
гла ва ма ка да по ми сли мо на ста ње у са вре ме ној ру ској (и не са мо ру ској) књи жев но сти да 
би смо мо гли за у зе ти по зи ци ју ко ју би Бах тин на звао вне на хо ди мость (до слов но „на ла же-
ње из ван ства ри“). Ипак, не што се мо ра ре ћи о пе сни ко вој би о гра фи ји из про стог раз ло-
га што за пад ни чи та лац, до бро упо знат са пост мо дер ни стич ким пој мом „смр ти ау то ра“ 
мо жда ни је аде кват но опре мљен за раз у ме ва ње би о е сте тич ке спо не у овом слу ча ју. Мо-
гу ће да је Ма лар ме све сно ства рао имиџ оно га што би То ма шев ски на звао „пи сцем без 
би о гра фи је“, али тај мо дел се те шко мо же при ме ни ти у ру ском кон тек сту (ви ди Boym, 
De ath In Qu o ta ti on Marks, 1–36). Пе сни ци ко ји пи шу у окви ру тра ди ци је Пу шки но вог Про-
ро ка (1826), у ком ви дов ња ку „пра зно сло ван је зик гре шан... је зик ла жљив“27 иш чу па ше-
сто кри ли се ра фим, а ср це му за ме ни же же ним угљем ре чи ко ји мо же да спа ли све што 
так не, ни су у ста њу да се умо та ва ју у све про зир ни је сло је ве не по сто ја ња сва ким на ред ним 
ко ра ком на сле по. Тај пу шки нов ски мо дел, при ме њен на тра гич ним жи во ти ма са вре ме них 

25 Јо сиф Брод ски, Шта тре ба за чу до – иза бра не пе сме, ода брао и пре пе вао са ру ског Ра до ји ца 
Не шо вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, стр. 204. (Прим. прев.)
26 До да нас, нај бо љи уво ди у жи вот и до ба Брод ског мо гу се на ћи у де ли ма Po luk hi na, Jo seph Brodsky, 
1–101, Kli ne и Sylve ster “Io sif Alek san dro vich Brodsky”; и Kli ne “The 1987 No bel Pri ze”.
27 Пре пе вао Вла ди мир Ја гли чић, Ан то ло ги ја Пу шкин, Про ме теј, Но ви Сад, 2009, стр. 447. (Прим. прев.)
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пре да ка као што су Ман дељ штам, Ах ма то ва и Цве та је ва из вр шио је сна жан ути цај на Брод-
ског у го ди на ма ње го вог фор ми ра ња. Чак и да нас, ка да го во ри о тим пе сни ци ма и на чи ну 
на ко ји су се њи хо ви жи во ти и де ла сје ди ни ли у ми сте ри ји хри шћан ског ло го са, Брод ски 
ма не ври ше у окви ру те тра ди ци је (ви ди нпр. “No bel Lec tu re” у: Lo seff и Po luk hi na, Brodsky’s 
Po e tics, 1–11).

Да кле, мо гло би се ре ћи да је жи вот Брод ског до да на шњег да на за ком пли ко ван кроз 
не ко ли ко фак то ра, од ко јих ни су нај ма ње бит ни ње го ва оправ да на по тре ба за при ват но-
шћу и бор ба про тив оре о ла би о граф ске ле ген де ко ји се не у мор но над ви ја над чи та о че вим 
раз у ме ва њем би ло ког ве ћег ру ског пи сца у про роч ком об ли ку. То што је пе сник у ви ше 
на вра та на гла сио да је су шти на ње го ве лич но сти у ње го вим „ло мље њи ма је зи ка“, не зна-
чи да је ње го ва ре пу та ци ја „дру гог Осје“ (пр ви је Ман дељ штам) чи ста уо бра же ност. То 
про сто зна чи да Брод ски од би ја да бу де пре све га му че ник (или „ди си дент“), па тек он да 
пе сник. Би о гра фи ја је ствар на, али ни шта ствар ни ја од про зо ди је, „ре кон стру и са ног вре-
ме на“ по ет ског из ра за. С тим у ве зи, од го вор Брод ског у ње го вој нај по зна ти јој из ја ви вео-
ма је ка рак те ри сти чан. Ка да га је на су ђе њу фе бру а ра 1964. су ди ни ца Са ве ље ва не у ме сно 
про во ка тив ним то ном упи та ла ко је ње га увр стио ме ђу ред пе сни ка, он је од го во рио да 
ми сли да та кво пра во до ла зи „од Бо га“ (от Бога) („За се да ние“, 280). Оно што је су ди ни ца 
тим пи та њем хте ла да им пли ци ра је сте да ако Брод ски не за у зи ма од го ва ра ју ће ме сто у 
књи жев ном еста бли шмен ту, он да ни не ма пра во да се на зи ва пе сни ком.28 Али Брод ски, 
ве ран сво јој тра ди ци ји, пре се лио је дис курс и овла шћу ју ћу моћ са овог на онај свет. Мно го 
го ди на ка сни је, ка да су га у јед ном ин тер вјуу пи та ли о че му је он да раз ми шљао, Брод ски 
је ре као да не зна (Ин тер вју са ау то ром, 28–29. март 1991, So uth Ha dley, Mass). О че му год 
да је раз ми шљао, вр ло ве ро ват но, то ни је био Ман дељ штам, imi ta tio Chri sti, и „уз ви ше ност“. 
Дру гим ре чи ма, та чан тре ну так у ње го вој би о гра фи ји (за раз ли ку од ње го ве по е зи је) ка да 
је по стао, та ко ре ћи, „дру ги Осја“ и ка да су се ње го ве две пер со не (при ват ног пе сни ка и 
јав ног му че ни ка) сто пи ле пр ви пут, у ње го вој све сти очи глед но ни је овен чан кру ном од 
тр ња. „Би о гра фи ја“ не де лу је на ве ћој ро ман ти чар ској ска ли, бар ка да је реч о са мом Брод-
ском (или ба рем ко ли ко је он спре ман да при зна). Да кле, у овој пре ли ми нар ној фа зи, пи-
та ње ко је се на ме ће је сте на ко ји на чин пе сник (или чи та лац) мо же да има и јед но и дру го, 
ка ко мо же за слу же но да бу де но си лац пу шки нов ског за ве шта ња све те жр тве и да твр ди 
да ње гов жи вот за пра во ни је би тан, од но сно да је би тан са мо у оно ли кој ме ри у ко јој му 
омо гу ћа ва да уоп ште пи ше?

Свр ха овог одељ ка ве о ма је скром на: да чи та о ца упо зна са основ ним ин фор ма ци ја ма 
о по ре клу Брод ског и ње го вом по гле ду на „ствар ност“. Фо кус ће би ти на оним лич ним 
сфе ра ма – по ро ди ци, при ја те љи ма, род ном гра ду, за јед нич ким вред но сти ма – ко је се у 
ње го вим ау то би о граф ским спи си ма ја сно ис ти чу, по себ но у де лу Ма ње од је дин ке. Не из-
не на ђу је што се Брод ски нај ди рект ни је ба ви ве зом из ме ђу Wa hr he it (исти не) у од но су на 

28 При се ти мо се по дру гљи вог од го во ра ђа во ла Ко ро вје ва гра ђан ки ко ја чу ва вра та код Гри бо је-
до ва (зва нич ни клуб и ре сто ран МАС СО ЛИТ-а – од но сно Удру же ња пи са ца) у Бул га ко вље вом 
де лу Мај стор и Мар га ри та. Ка да му тра жи да по ка же члан ску кар ту, Ко ро вјев раз ми шља: „Али, 
ре ци те ми мо лим вас, да би сте се уве ри ли да је До сто јев ски пи сац, зар би сте му тра жи ли члан ску 
књи жи цу? Узми те би ло ко јих пет стра ни ца ње го вог ро ма на, и уве ри ће те се без ика кве члан ске 
кар те да је пред ва ма пи сац. Лич но сам ми шље ња да он ни је ни имао ни ка кве члан ске књи жи це.“ 
[Наведено пре ма Ми ха ил Бул га ков, Мај стор и мар га ри та, пре вео Ми лан Чо лић, Деч је но ви не, 
Гор њи Ми ла но вац, 1988, стр. 404–405. (Прим. прев.)]
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Dic htung [поезију – Прим. прев.], баш као од го вор на та кве те ме. Да кле, оно што сле ди је сте 
век тор (тер мин Брод ског) ко ји мо же по слу жи ти не ком бу ду ћем би о гра фу. 

Јо сиф Брод ски ро ђен је 24. ма ја 1940. го ди не у Ле њин гра ду као је ди но де те Алек сан дра 
Брод ског и Ма ри је Вол перт. Оцу, ро ђе ном Пе тро гра ђа ни ну и фо то-ре пор те ру по стру ци, 
ко ји је по стао ис ку сни по мор ски офи цир за вре ме Дру гог свет ског ра та, ду гу је љу бав пре-
ма мо ру, и на кло ност пре ма ру ској по мор ској исто ри ји, зна ње и „пле ме ни тост ду ха“ (Less, 
446). По чев ши од Не ве, во да ће оста ти основ ни еле мент ма тер њег је зи ка Брод ског, по пут 
сти вен сов ских „са бла сни јих де мар ка ци ја“29 ко је по кре ћу ми сли о вре ме ну, по ре клу, смр-
ти и веч но сти. Афи ни тет бу ду ћег пе сни ка ис ка зан пре ма еле гант ној кру то сти по мор ске 
„три го но ме три је“ и пра вим угло ви ма Пе тр о ве „идеј не тво ре ви не“ пре ко „ла жне пла ни ме-
три је иде о ло га“ (Less, 446–447)30 дир љи во се спа ја са деч јим успо ме на ма на оца, офи ци ра 
на ду жно сти у еле гант ној уни фор ми ко ји би пу стио си на да лу та по По мор ском му зе ју, а 
он да му за вре ме ла га них шет њи до ку ће по ка зи вао спо ме ни ке град ске ар хи тек ту ре. Јед на 
од лек ци ја ко је је де чак ра но мо рао да усво ји је сте јед но ста ван „или/или“ мо рал ни прин-
цип тог по ште ног чо ве ка ко ји се та ко ло ше укла пао у ни јан се и гра да ци је со вјет ског зла. 
Мај ка Брод ског би ла је по ре клом из ли тван ске тр го вач ке по ро ди це (отац јој је про да вао 
ши ва ће ма ши не мар ке „Син гер“ у бал тич ким про вин ци ја ма) и би ла је та лен то ва на за стра-
не је зи ке. За вре ме ра та крат ко је ра ди ла као пре во ди лац у ло го ру за не мач ке рат не за-
ро бље ни ке. Ме ђу тим, због ан ти се ми ти зма с ко јим су се су о ча ва ле мно ге ру ске је вреј ске 
по ро ди це у го ди на ма не по сред но на кон ра та, а пре Ста љи но ве смр ти 1953 (за пра во, сам 
Алек сан дар Брод ски из гу био је по сао у мор на ри ци и имао по те шко ћа да на ђе ци вил но 
за по сле ње), Ма ри ја Брод ски је по ти сну ла соп стве но обра зо ва ње и ин те ли ген ци ју и за до-
во љи ла се ти ме да ве ћи део свог рад ног ве ка про ве де као слу жбе ни ца у ме сном „са ве ту 
за раз вој“. 

Све у све му, пи та ње је вреј ства Брод ског и озло гла ше ног „пе тог па ра гра фа“ (од но сно 
пра зне стра не у па со шу на ко јој се под на ци о нал но шћу тре ба ло опре де ли ти из ме ђу „Рус“ 
или „Је вреј“) за ње га је би ло ма ње тра у ма тич но не го за Ман дељ шта ма или Па стер на ка, 
ње го ве по ет ске уја ке. У сва ком слу ча ју, он се ни кад ни је из ја шња вао као при пад ник не ке 
„ет нич ке“ или ор га ни зо ва не вер ске за јед ни це, и ову ра ши ре ну пред ра су ду до жи вео као 
још је дан раз лог да се „ис кљу чи“ (Less, 6) и још ви ше оту ђи од дру штве не нор ме. Да ли је 
ње гов на вод ни не до ста так ин те ре со ва ње за ет нич ке ко ре не као та кве и ње го ва уве жба на 
мир но ћа (осим у мо мен ти ма ка тар зич ног сар ка зма) очи у очи са бол ним успо ме на ма, са-
мо ком пен зу ју ћа фа са да, не ка вр ста ла жног бра ва да? Сум њам. Ево, на при мер, ка ко Брод-
ски пам ти свој пр ви окр шај са пи та њем на ци о нал но сти и сво ју пр ву лаж, од но сно свој 
пр ви ко рак ван гра ни ца дру штва:

Пра ва исто ри ја све сти по чи ње на шом пр вом ла жи. Сво је. Би ло је то у школ ској би-
бли о те ци, ка да је тре ба ло да по пу ним члан ску кар ту. Пе ти по да так је, раз у ме се, гла сио 
„на ци о нал ност“. Имао сам се дам го ди на и вр ло до бро знао да сам Је вре јин, али сам би-
бли о те кар ки ре као да не знам. Она ми је по до зри во пред ло жи ла да одем ку ћи и пи там 
ро ди те ље. У ту би бли о те ку ви ше се ни кад ни сам вра тио, иа ко сам по стао члан мно гих 

29 На ве де но пре ма Во лас Сти венс, Пе сме на шег под не бља, пре ве ла Ма ја Хер ман Се ку лић Ма ти ца 
срп ска/Ци це ро/Пи смо, Но ви Сад –Бе о град –Зе мун, 1995, стр. 34. (Прим. прев.)
30 Сви ци та ти из зби р ке есе ја Less Than One на ве де ни су пре ма: Јо сиф Брод ски, Со ба и по, пре ве ла 
Не да Ни ко лић Бо бић, Rus si ka, Бе о град, 2008, осим ако ни је дру га чи је на зна че но. (Прим. прев.)
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дру гих ко је су има ле исте та кве фор му ла ре. Ни сам се сти део што сам Је вре јин ни ти сам 
се пла шио да то при знам. Али сам се ипак сти део са ме ре чи „Је вре јин“ на ру ском је зи ку 
– не ве за но за ни јан се ње ног зна че ња.

Суд би на ре чи за ви си од кон тек ста и уче ста ло сти упо тре бе. Реч „евреи“ у зва нич ном 
ру ском је зи ку по ја вљу је се го то во исто та ко рет ко као и me di a sta num или gen nel у аме-
рич ком ен гле ском. Та је реч има ла зна че ње или на зив ве не рич не бо ле сти... Не ка ко вре ђа 
осе ћај за про зо ди ју. Се ћам се да сам се увек лак ше но сио са реч ју „Жи дов“ – „Жид“ (из го ва ра 
се као Ан дре Жид): би ла је из ра зи то увре дљи ва, и са мим тим бе сми сле на, нео п те ре ће на 
алу зи ја ма... То не зна чи да сам у ра ној мла до сти па тио као Је вре јин; зна чи са мо је мо ја 
пр ва лаж би ла ве за на за мој иден ти тет. (Less, 7–8).

Тре ба обра ти ти па жњу на то да је при вид на те ма ње го во је вреј ство (за раз ли ку од 
ње го ве ру ско сти – каф ки јан ска раз ли ка, по го то во ако се лин гви стич ки при ме ни), али мно-
го ва жни ја те ма је сте сам је зик. Од но сно, Брод ски је још од ра ног до ба свој иден ти тет 
гра дио на уну тра шњем деј ству ре чи пре не го од оп штих ка те го ри ја ко је се при ме њу ју 
спо ља. Оно што је нај ви ше би ло по вре ђе но, ако је ве ро ва ти ње го вој вер зи ји (што мо ра мо, 
по што дру гих не ма), је сте ње гов „осе ћај за про зо ди ју“. Да де чак ни је па тио и да ова ква 
вр ста су ро вог остра ци зма ни је оста ви ла трај не по сле ди це сва ка ко је спо р на тач ка. Али 
оно што се мо же твр ди ти је сте да Брод ски има је дин ствен угао гле да ња на сво ју пр ву лаж 
и сво је пр во при хва та ње „ам би ва лент но сти“ (Less, 10). Ниг де у де лу Ма ње од је дин ке, кроз 
мно штво при ме ра у ко ји ма је на че та те ма ан ти се ми ти зма, та ко ре ћи, тем пе ра ту ра ау то ро-
ве при че не ра сте, а по себ но ва жи за сва ки слу чај ко ји се од но си на ње га лич но. То је 
јед но став но чи ње ни ца о жи во ту ко ји се сва ка ко не мо же баш по хва ли ти ти ме да је фер.

Не за ви сност Брод ског као пе сни ка и ми сли о ца во ди по ре кло, ка ко је и он пр ви при-
знао, из ње го ве по ро ди це и вас пи та ња. Ње го ва при лич но ма ла оче ки ва ња од дру гих људ-
ских би ћа из ван нај бли жег кру га, сто и ци зам и под но ше ње не да ћа без при ту жби, ње го ва 
страст пре ма при ват но сти, ве зе са Пе тер бур гом/Ле њин гра дом као ог њи штем и до мом, 
ду бо ко уса ђе но ве ро ва ње у вред но сти се ћа ња, кул ту ре и жр тво ва ња та ко ђе ту по чи њу. 
Због оних ко ји сум ња ју да је Брод ски био не ка вр ста ми зан тро па, нео п ход но је ци ти ра ти 
сле де ћи од ло мак у ком он опи су је жи вот сво је по ро ди це у оном што се на зи ва ло ко му-
нал ка (за јед нич ки стан):

По ред свих не при влач них стра на та квог на чи на жи во та у за јед нич ком ста ну до би ја 
се не што и за уз врат. Ого ља ва се са ма су шти на људ ског жи во та и ру ши сва ка илу зи ја о 
људ ској при ро ди. По ја чи ни не чи јих ве тр о ва чо век мо же зна ти ко ји се на ла зи у то а ле ту, 
мо же пре по зна ти шта је ру чао и шта је до руч ко вао. Зна ли смо ка кве зву ке пу шта ју у 
кре ве ту и ка да же не има ју мен стру а ци ју. Не рет ко би су сед упра во те би по ве рио сво ју 
ту гу и он би (или она) по звао „хит ну по моћ“ ако би те спо пао ср ча ни на пад или не што 
го ре. (Less, 454–55)

Опис је бру тал но „ре а лан“, те ра нас да се ма кар вер бал но су о чи мо са аква ри ју мом 
ко ји пред ста вља со вјет ски за јед нич ки жи вот. Ов де не ма баш ни ка квог за кло на, по ред 
че ти ри по ро ди це и је да на е сто ро љу ди ко ји де ле јед ну ку хи њу, јед но ку па ти ло, је дан WC 
(за пра во, пре ма со вјет ским стан дар ди ма, те ци фре су са свим ху ма не). Сва ко је у су шти ни 
био „до бар ком ши ја“, упр кос – по за пад ним стан дар ди ма – не под но шљи вој бли ско сти, а 
ту је, на сре ћу, био са мо је дан по ли циј ски до у шник. И та ко су у „пле мен ској“ ат мос фе ри 
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ове „сла бо осве тље не пе ћи не“ Алек сан дар и Ма ри ја Брод ски сви ли гне здо за се бе и свог 
си на (Less, 455). Не чу ди он да што Брод ски то ли ку ва жност при да је сво јој при ват но сти и 
сло бо ди кре та ња.

Као што сва ки со вјет ски ин те лек ту а лац зна, „жи вот ума“ по ста је све ви ше si ne qua non 
ка да је те шко обез бе ди ти основ ну фи зич ку при ват ност. То је по след ње ме сто на ко је др-
жа ва не мо же да за ви ри док је чо век при мо ран да сва ки дан де ли ку па ти ло и ку хи њу са 
дру гим љу ди ма. „Со ба и по“ ко ја је са то ли ко љу ба ви опи са на до де та ља у по след њем 
есе ју из Ма ње од је дин ке по све ће ном про сто ру (че тр де сет ме та ра ква драт них) ко ји је био 
до де љен по ро ди ци Брод ски. По што су има ли три на ест ме та ра ви ше од нор ме (де вет ква-
драт них ме та ра пу та 3 чла на по ро ди це), то је зна чи ло да Брод ски ма оста је по ла со бе ви шка 
ко је им се ни на ко ји на чин ни је мо гло од у зе ти или одво ји ти, а да се при том не пре кр ше 
пра ви ла. Тај по лу-про стор Брод ски fils је уз по моћ за ве са, ор ма ра и по ли ца са књи га ма 
пре тво рио у свој ма ли сред њо ве ков ни прин ци пат. По ми ње мо аспект од се че но сти оно га 
што је Брод ски сма трао за свој Le ben sra um, јер упра во та вр ста ег зи стент ног „ста њи ва ња“ 
(вычи та ние) на кра ју ће по ста ти пе сни ко ва дру га при ро да.31 Би ло му је до вољ но ма ње од 
јед не со бе, за пра во, оно што би за ве ћи ну био по ве ћи пла кар, да чи та сво је за бра ње не 
тек сто ве, да се упу сти у од но се са су прот ним по лом и да поч не да куц ка сво је пр ве ли те-
рар не по ку ша је на оче вој од ба че ној пи са ћој ма ши ни Royal Un der wo od. „Тих де сет ква драт-
них ме та ра при па да ло је ме ни, и то је би ло нај леп ших де сет ме та ра за ко је сам икад знао“ 
(Less, 477).

Уоп ште но го во ре ћи, жи вот на фи ло зо фи ја Брод ског, као што се мо же ви де ти из на сло-
ва ко ји уо кви ру је ње го ву зби р ку есе ја („Ма ње од је дин ке“ и „Со ба и по“), је сте ме та фи зич-
ка екс пан зи ја, пред фи зич ким ума њи ва њем. Жи вот пре би ра свој људ ски плен и оста вља 
са мо, као што пе сник ка же у јед ном од сво јих по зна ти јих сти хо ва, вер бал ну ле ши ну – „део 
го во ра“. Ако би се стан ње го вих ро ди те ља (по штан ска адре са Бу ле вар Ли те ни ја 24, стан 
28), истин ски при ват ни про стор ко ји ни су мо ра ли да де ле са дру ги ма, мо гао све сти на 
си нег до ху, он да би то био ве ли ки кре вет на ком је по ро ди ца до но си ла све ва жне од лу ке, 
и ком пе сник, пре ма соп стве ним ре чи ма „дугује[м] жи вот“ (Less, 473). Због то га што је тај 
кре вет сва ка ко био ви ше од оно га за шта је био пред ви ђен, по себ но у та ко ску че ном про-
сто ру, три ма осо ба ма ко је су то ли ко ма те ри јал но огра ни че не, под се ћа на сти хо ве Брод ског, 
са ме по се би низ бес крај них ара бе ски и то ко ва су прот ста вље них го лом људ ском бо лу и 
не појм љи вом уни же њу. „Он пред ста вља гло ма зан ду пли обје кат за спа ва ње чи је су ре-
зба ри је, прем да су из ра ђе не на мо дер ни ји на чин, ипак у из ве сној ме ри од го ва ра ле оста-
лом на ме шта ју. Био је то исти биљ ни мо тив, али се из ра да ко ле ба ла не где из ме ђу art no veu 

31 Тер мин вычи та ние узет је од Ми ха и ла Еп штеј на, мла дог мо сков ског кри ти ча ра и „кул ту ро ло га“ 
ко ји са да пре да је на Уни вер зи те ту Имо ри. Еп штејн је ско вао тер мин за вре ме се ми на ра о Брод-
ском на Ру ској шко ли ко ле џа Мидлбе ри ле та 1990. го ди не. Хтео бих да ис ко ри стим при ли ку да му 
се за хва лим за овај и дру ге за кључ ке. Ви ше кри ти ча ра је пи са ло о те жњи Брод ског ка не кој вр сти 
„ег зи стен циј ске си нег до хе“, или сво ђе ња це ле сво је лич но сти или лир ског „ја“ на је дан део. Ви ди, 
на при мер Po luk hi na, “Brodsky’s Self-Por tra it”, 126–27. „Упра во ово би ра ње де ла над це ли ном... 
Брод ског нај ви ше при бли жа ва ка те го ри ји не лич ног пе сни ка јер је лир ско „ја“ го то во пот пу но 
ис ти сну то из ње го ве по е зи је. Брод ски не гу је тех ни ку pars pro to to као ме то ни миј ско сред ство 
ау то пор тре ти са ња кроз цео свој рад: 38 по сто по ре ђе ња упо тре бље них у свр ху опи са лир ског 
су бјек та, за сно ва но је на ме то ни ми ји“ (127). Ка сни је ће мо ви ше го во ри ти о том аспек ту лир ског 
про фи ла Брод ског.
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и ко мер ци јал не вер зи је кон струк ти ви зма“ (Less, 473). Не ма по тре бе на по ми ња ти да је кре-
вет био по при ште не са мо јед не кључ не и за ко па не при мал не сце не, већ и мно гих дру гих 
се кун дар них и тер ци јар них (по ро дич них сва ђа, по ми ре ња, пла но ва, раз ми шља ња), ко је 
су ва жне и ствар не јер су њи хо ве. Брод ски ће, на при мер, ко ри сти ти кре вет као цен трал-
ни мо тив у јед ној од сво јих нај бо љих љу бав них пе са ма у до нов ском ма ни ру, где ће ме та-
фи зич ки мо тив из „Овај кре вет твој је цен тар, зи до ви ови, сфе ра“ над ја ча ти тро у гао из да-
је и ра стан ка па ра. 

Епи тет ко ји се нај че шће ко ри сти уз ка сног Брод ског је сте ве ро ват но „сто и чан“. „Су зе 
су“, пи ше он, „у на шој по ро ди ци би ле рет кост; то се у из ве сној ме ри мо гло од но си ти и на 
це лу Ру си ју“ (Less, 480). Ње го ва соп стве на оклоп нич ка спо ља шњост тре ти ра на је на исти 
на чин у већ по ме ну тој пе сми „Гла сној жи ци све зву ке, осим ур ли ка, до пу штах“. Али сам 
сто и ци зам, ба рем као мо дер на при ме на Зе но но ве док три не „одва ја ња и не за ви сно сти од 
спо ља шњег све та“ (Har vey, Ox ford Com pa nion), си гур но ни је са свим при кла дан. По зи ци ја 
Брод ског је увек „из гнан из“ и „осло бо ђен од“. Узев ши то у об зир, он ни ка ко ни је пост мо-
де ран. Са мо не ко ко ве ру је у не што ви ше од крат ко трај ног са мо за до во ље ња мо же ре ћи 
ова ко не што, као што Брод ски ка же у јед ном но ви јем ин тер вјуу:

Чо век по чи ње да пи ше пе сме не за то да би пи сао пе сме, већ за то да би по стао бо љи, 
и то не да би по стао бо љи пе сник већ – до бро, ре ћи ћу – бо ља ду ша. Ни сам за бри нут за 
не у спех сво је ду ше што се ти че Вр хов ног Би ћа. По ред то га, убе ђен сам да је оно што ра-
дим (тј. пи шем по е зи ју) по Ње го вој (ако Он по сто ји) во љи јер у су прот ном не би имао 
раз ло га ме оста ви на све ту [алузија на ду го трај ну бо лест ср ца код Бродског]. (Ин тер вју 
с ау то ром; 28–29. март 1991, So uth Ha dley, Mass.)

Да кле, оно што Брод ски да је ни је од го вор ре а ли сте на не прав де овог све та већ тра чак 
уви да из оног дру гог. Не тре ба пот це ни ти ни че сте тре нут ке у ко ји ма пе сни ко ва сум ња и 
на гри за ју ћа иро ни ја оне мо гу ћа ва ју го то во сва ки, чак и нај не си гур ни ји по ку шај не ке тврд-
ње. Брод ски у пот пу но сти при па да свом вре ме ну. Ипак, ње гов сто и ци зам је, као код На-
бо ко вље вог из ми шље ног Гу ми љо ва у по след њим тре ну ци ма пре не го што га од ред бољ-
ше ви ка стре ља, по дру гљив осмех не ко га ко зна не што што ње го ве уби це не зна ју (Alek-
san drov, Na bo kov’s Ot her world, 223–24).32 Мо гу ће је да то ву че ко ре не из оче вог вој нич ког 
ста ва, убе ђе но сти ста ри јег Брод ског да чо век до ра ста иза зо ву, ма ка кав он био:

Он [Александар Бродски] је био по но сан чо век. Ка да би се су о чио са не чим не ча сним 
или не чим што је би ло за осу ду, ње го во ли це би по при ми ло мр го дан и у исто вре ме иза-
зо ван из раз. Као да је го во рио; „Са мо про бај“, не че му за шта је уна пред знао да је ја че од 
ње га. „Шта чо век и мо же да оче ку је од та кве ху ље?“ – би ла би ње го ва при мед ба у слу ча је-
ви ма ка да се по ко ра вао суд би ни (Less, 480).

На рав но, раз ли ка из ме ђу Гу ми љо ва и ста ри јих Брод ских (и ве ро ват но без број дру гих 
слич них њи ма) је сте што је овај пр ви био бла го сло вен бр зом смр ћу, док су они мо ра ли да 
про жи ве оно што им је оста ло од жи во та нај бо ље што зна ју. Мо же ли се Вар лам Ша ла мов 

32 Сва ка ко, став Брод ског пре ма бур ним жи вот ним окол но сти ма мно го је ма ње ро ман ти чан и 
„оно стран“ од ње го вих пост сим бо ли стич ких прет ход ни ка (као што су Гу ми љов и На бо ков), али на 
кра ју мо жда ипак ни је фун да мен тал но раз ли чит.
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на зва ти сто и ком? Не по сто ји ли тре ну так, и то не са мо за оне у Гу ла гу, ка да уну тра шња 
вр ли на по ста је лук суз? Ре зо но ва ње Брод ског је да ње го ви ро ди те љи ни јед ног тре нут ка 
ни су смет ну ли с ума да су по ста ли „ро бо ви“, и ако је њи хов мо ди фи ко ва ни сто и ци зам имао 
свр ху, то је би ло да спре чи да спо ља шњи ви до ви по ко ра ва ња по ста ну уну тра шњи. 

Иди о син кра тич на игра Брод ског узро ци ма и по сле ди ца ма, ње го во ин си сти ра ње на за-
др жа ва њу при по ве дач ког ау то ри те та над сво јом жи вот ном при чом за са мог се бе, та ко ђе је, 
мо жда нај дир љи ви ји омаж ње го вим ро ди те љи ма. Је дан од раз ло га за што се по ре кло та ко 
те мељ но пре и спи ту је на кра ју де ла Ма ње од је дин ке (Less Than One) је сте да би се спре чи ло/
из бе гло ли не ар но при по ве да ње стан дард не би о гра фи је. По сле ди це ни су ну жно етич ки су-
пер и ор не у од но су на узро ке; оне јед но став но до ла зе по сле. Из ја ва „Ја са да је сам они [тј. 
ње го ви мр тви родитељи]; ја сам за пра во на ша по ро ди ца“ (Less, 500), опет је пре ма Брод ском 
сма ње ње, не екс пан зи ја. Су штин ска по ру ка еу ло ги је у „Со би и по“ је сте да је „гне здо“ Алек-
сан дра и Ма ри је Брод ски омо гу ћи ло Le ben sra um њи хо вог си на, да је њи хо ва по све ће ност 
„ро ди тељ ству“ у по ро ди ци омо гу ћи ла ње го во „оро ђа ва ње“ са кул ту ром и по е зи јом,33 да је 
њи хо ва спо зна ја „роп ства“ омо гу ћи ла и под ста кла ње го ву спо зна ју „сло бо де“. „Нај ва жни је 
ства ри би ле су хлеб на сто лу, чи ста оде ћа и до бро здра вље. То су би ли њи хо ви си но ни ми за 
љу бав, и би ли су бо љи од мо јих“ (Less, 497). Иа ко су и он и они мно го пу та по ку ша ва ли да то 
уго во ре, Брод ски ни је ви део сво је ро ди те ље по след њих два на ест го ди на њи хо вог жи во та: 
др жа ва је та кву по се ту сма тра ла „не свр сис ход ном“ (Less, 460). По сле њи хо вих не по хо ђе них 
смр ти, а ње го вог пре жи вља ва ња, оче ки ва но оста ју ме ша ви на кри ви це и за хвал но сти:

Сва ко де те, на кра ју кра је ва, осе ћа кри ви цу пред сво јим ро ди те љи ма, јер на не ки на-
чин зна да ће они умре ти пре ње га. И ње му је по треб но, да би убла жио кри ви цу, са зна ње 
да су умр ли при род ном смр ћу [као што ро ди те љи Брод ског и јесу]: од бо ле сти или од 
ста ро сти, или и јед ног и дру гог. Оста је пи та ње, мо гу ли се раз ми шља ња од но си ти на 
смрт за то че ни ка, то јест, на оно га ко се ро дио сло бо дан, али му је та сло бо да од у зе та?... 
Скре ну та ре ка ко ја те че пре ма ту ђем, ве штач ки ство ре ном ушћу. Мо же ли се њен не-
ста нак у том ушћу при пи са ти при род ним узро ци ма? И ако мо же, шта је са ње ним то ком? 
Шта је са људ ским мо гућ но сти ма, укро ће ним и усме ре ним у дру го ко ри то?... Сва ова пи-
та ња по ста вљам упра во за то што сам ја при то ка те скре ну те, по гре шно усме ре не 
ре ке. (Less, 478–79, 482–83)

Да кле, ов де, на за вр шет ку есе ја „Со ба и по“ (“Ro om and a Half”) Брод ски се што је ви ше 
мо гу ће при бли жа ва ус по ста вља њу узроч не ве зе из ме ђу би о гра фи је и пе снич ког ра да. 
Од го вор на пи та ње скре ну те ре ке и ње ног ту ђег, ве штач ког ушћа ни је ни све стан ни ти 
уна пред сми шљен. Та кви се ра чу ни ни ка ко не да ју све сти на ово зе маљ ским па пи ри ма. И 
то је си но ва по ен та, раз лог за што по ста вља пи та ња. По е зи ја је ста ње стал не не рав но те же, 

33 Па ро ви без де це, де ца без ро ди те ља, по ба че на де ца, му шкар ци и же не у не ре ге не ри шу ћем 
це ли ба ту све ин тен зив ни је на се ља ва ју свет ви со ког мо дер ни зма [сетимо се са мо ру ских сим бо-
ли ста и постсимболиста], и сви они ука зу ју на по те шко ће са ро ди тељ ством. Али, по мом ми шље-
њу, дру ги део обра сца, ко ји сле ди од мах на кон пр вог, ни је ни шта ма ње ва жан, а то је при ти сак да 
се ство ре но ви, дру га чи ји на чи ни за сни ва ња ме ђу људ ских ве за. По што је би о ло шка ре про дук ци ја 
или пре ви ше те шка или пре ви ше не при јат на, по сто ји ли дру ги на чин да му шкар ци и же не ус по-
ста ве ме ђу соб не ве зе, на чин ко ји ће за ме ни ти све оне ве зе ко је спа ја ју чла но ве исте по ро ди це 
кроз ге не ра ци је“ (Said, The World, 17). За ви ше ин фор ма ци ја о пој мо ви ма „ро ди тељ ства“ и „оро ђа-
ва ња“ ви ди Said Be gin nings, 81–88 i The World, 16–17.
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стал но вра ћа ње по тре бе чи је је тре нут но за до во ље ње омо гу ће но по мо ћу оних ко ји су 
до шли пре (у не ко ли ко зна че ња). Ис ку ше ња Брод ског као пе сни ка и чо ве ка ни су иста као 
она ње го вих ро ди те ља, али јед ног ле пог да на, ако (пр)осве тље ње стиг не из пра вог сме ра, 
ње го ва по е зи ја ће от кри ти та бак ко ји је оти сак њи хо ве жр тве и љу ба ви. „За хва лан сам 
мај ци и оцу не са мо за то што су ми по да ри ли жи вот, већ и за то што ни су свог си на од га-
ји ли да бу де роб.“ „Ква ли тет њи хо вих ге на“ био је та кав, за кљу чу је Брод ски у рет ким тре-
ну ци ма не скром но сти, да је њи хо ва „ком би на ци ја ство ри ла стра но те ло ко је је пр о на шло 
си стем да се отрг не“ (Less, 499). Ако се мо же ре ћи да су Алек сан дар и Ма ри ја Брод ски 
„за ми шља ли ре зер вни из лаз“ из дим ња ка др жав ног кре ма то ри ју ма, он да је то кроз ен гле ску 
про зу, са соп стве ним „гла го ли ма кре та ња“, њи хо вог си на ру ског пе сни ка (Less, 460, 500). 

Тек не што сла би је при су ство ко је се над ви ја над ру бо ви ма по ре кла Бр од ског је сте 
ње гов род ни град. По след њу ве ли ку сту ди ју о Санкт Пе тер бур гу као ми то-кул ту ро ло шком 
фил те ру об ја вио је Н. П. Ант си фе ров 1922. го ди не (Ду ша Пе тер бур га). Са свим ра зу мљи во, 
Ант си фе ров ни је мо гао укљу чи ти на кнад ну исто ри ју гра да као со вјет ског си ро че та. Пе-
тро град/Ле њин град са сво јом кла сич ном ар хи тек ту ром и стро гом си ме три јом, ле теј ским 
реч ним то ко ви ма и упо зна то шћу са смр ћу и пат њом, био је по при ште оног што се је ди но 
мо же на зва ти ду бо ким и још увек ак ту ел ним ор феј ским об ре дом. Ру ска по е зи ја та ко зва ног 
Сре бр ног до ба цве та ла је, ре кло би се, на соп стве ној amor fa ti. Пе тро по лис је по ла ко по-
ста јао град утва ра – Не кро по лис. Пу стош пр вог ве ли ког ра та и ре во лу ци је гра ду је да ла 
др жа ње не ке мрач не ве ли чан стве но сти, ка ко је ви ше пи са ца ме мо а ра за бе ле жи ло. Би ло 
је пе са ма, као што је оча ра ва ју ћа Хо да се ви че ва „Ба ла да“ (1921), на пи са на док су од у ми ра-
ле ве зе са ста ром кул ту ром ко је су пе сни ка и град по ве зи ва ле у не кој вр сти dan se ma ca bre. 
У јед ном од сво јих нај ци ти ра ни јих сти хо ва, Ман дељ штам го во ри о „са хра ни сун ца“ ру ске 
кул ту ре, то јест, Пу шки на у по греб ном мо ли тве ном об ре ду-ба ја ли ци чи је је са мо из го ва-
ра ње („бла же на бе сми сле на реч“) за оне ко ји оста ју од ра жа но обе ћа ње по нов ног све тог 
сје ди ње на („У Пе тро гра ду сре шће мо се већ“ [В Пе тер бур ге мы сойдемся сно ва, 1920]). 
Да кле, ру ска кул ту ра је оте ра на у под зе мље за вре ме „со вјет ског мра ка“ ко ји се спу стио 
са ста љи ни змом. Ви ди мо то у сјај ним „Се вер ним еле ги ја ма“ (1943–53) Ах ма то ве, у ње ном 
ци клу су Ре кви јем (1935–40), и у „Пе сми без хе ро ја“ (Поэма без ге роя, 1940–62), а ви ди мо и 
у Ман дељ шта мо вој по тре сној пе сми „Ле њин град“ (1930) –

Я вер нулся в мой го род, зна комый до слез,
до про жи лок, до дет ских припухлыл же лез.

Ја  сам се вра тио у град свој, не чи ји,
по знат до су за, до ко сти ју, оте клих жле зда де чи јих.34

– где је пе сник за ро бљен у по кр о ву па лимп се ста сво је епо хе, у огав ном лим бу из ме ђу два 
на зи ва гра да. Ни је спре ман да умре, али осе ћа ка ко ње га и ње го ву пе тро град ску кул ту ру 
жи ве са хра њу ју у про ме ње ном окру же њу. Лу та око ло као не мир на утва ра у Дан те о вом Па клу.

Брод ски де ли то кул тур но под зе мље; оно је на сле ђе сва ког пе тро град ског ин те лек ту-
ал ца. Јед ни ка жу да је то ре зер ви са ност, дру ги уо бра же ност. „Нај ка рак те ри стич ни је обе-
леж је Ле њин гра ђа на“, об ја шња ва бив ши со вјет ски еи рон, „су... рђа ви зу би [з бог не до стат ка 
ви та ми на за вре ме бл окаде], ја сно из го ва ра ње су гла сни ка, иро ни ја на соп стве ни ра чун и 
охо ло др жа ње у од но су на оста ли део зе мље“ (Less, 93). Мо гло би се ре ћи да је у пи та њу 
раз ли ка из ме ђу уз др жа ног кла си ци зма Пу шки на, Ман дељ шта ма или Ах ма то ве и рас по ја-

34 „Ле њин град“, у: Осип Ман дељ штам, Шум вре ме на, пре вео Бран ко Миљ ко вић, Про све та, Бе о град, 
1969. (Прим. прев.)
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са не раз дра га но сти Мо ско вља на као што су Па стер нак или Цве та је ва. Град је го то во пре-
пла вљен сво јом кул тур ном исто ри јом, као да је у по пла ви опи са ној у нај по зна ти јој пе сми 
о гра ду, Пу шки но вом Брон за ном ко ња ни ку (Медный всад ник, 1833) осло бо ђе но ни шта ма-
ње до ма сив на анам не за. Ку ће пи са ца по ста ју зна ме ни то сти пре ма ко ји ма се про сеч ни 
гра ђа ни ори јен ти шу. „Сре ди ном IX ве ка оно што од ра жа ва и сам од раз сли ли су се у јед но; 
ру ска књи жев ност се до те ме ре по и сто ве ти ла са ствар но шћу да ка да да нас раз ми шља те 
о Санкт Пе тер бур гу, не мо же те раз ли ко ва ти из ми шље но од оно га што је ствар но по сто-
ја ло“ (Less, 80). Шта ви ше, стра на ар хи тек ту ра гра да, из бле де ле па стел не фа са де и не ми ло-
срд на, по не кад „не ствар на“ кли ма (нпр. бе ле но ћи) удру же не са тра гич ном исто ри јом 
чи не иде ал но ме сто за не ког ко је склон са мо о чу ђе њу. 

Брод ски је код се бе бр зо пре по знао то по вла че ње као уро ђе но. У та квом окру же њу 
би ло је „лак ше под но си ти са мо ћу“ јер је и сам град „уса мље ник“ (Less, 89–90). Ле њин град 
му је ушао у ве не, као ри бље уље из Ман дељ шта мо ве пе сме, за јед но са сто и ци змом и 
твр до гла во шћу. 

Што се жи ва у тер мо ме тру спу шта ни же, град из гле да ап стракт ни је. Ми нус 25 је већ 
при лич но хлад но, али тем пе ра ту ра па да и да ље, и као да се об ра чу на ва љу ди ма, ре ком 
и згра да ма и ци ља у иде је, ап стракт не пој мо ве. Са бе лим ди мом што пло ви из над кро-
во ва, ку ће дуж на си па све ви ше ли че на за у ста вље ни воз: пра вац – веч ност. (Less, 90)

У „Во ди чу кроз пре и ме но ва ни град“ (1979), Брод ски као оче ви дац об ја шња ва ка ко је 
ње гов град ко нач но за ра дио сво је име на те жи на чин, кроз ужа сне пат ње за вре ме оп са-
де. До тог тре нут ка, ње го во пре кр шта ва ње у со вјет ској ери чи ни ло се вул гар но и су лу до 
(„Не ко га ко је пре жи вео не мо же те зва ти Ле њи но вим име ном“ [Less, 4]). Али бло ка да ду га 
де вет сто да на уко тви ла је тај на зив ко ји је до тад бе сми сле но плу тао у мо ру кр ви, убив ши 
го то во ми ли он љу ди кроз на из ме нич не на ле те бом би и из глад њи ва ња. Град се то ли ко 
при ви као на соп стве ну смрт да се смрт са ма, ка ко ка же јед на од пре жи ве лих (Ога Бер голтс), 
на кра ју упла ши ла. И ка да Брод ски ка же за Ле њин град да је „не по ко рен“, осе ћа се ње гов 
по нос и по ве за ност са тим стра да њем. У сва ком слу ча ју, ве ли чан стве ност уми ру ћег гра да, 
ко ју су већ ра ни је дир љи во опи са ли по стре во лу ци о нар ни пи сци ме мо а ра, вас кр са ва по-
себ ном сна гом у ре чи ма Брод ског. Ор фи ци зам у овој тра ди ци ји по сто ји у сва ком, сем у 
пре не се ном зна че њу:

Бло ка да је нај тра гич ни ја стра ни ца у исто ри ји гра да, и ми слим да су пре жи ве ли упра во 
та да при хва ти ли име „Ле њин град“, као да нак мр тви ма; те шко је рас пра вља ти се с нат-
пи си ма на над гроб ним спо ме ни ци ма. Град као да је од јед ном оста рио; као да је исто ри ја 
нај зад при зна ла ње го во по сто ја ње и од лу чи ла да на док на ди про пу ште но на свој мор бид ни 
на чин: на го ми ла ва њем те ла. Да нас, по сле три де сет и три го ди не, иа ко пре мал те ри са не и 
пре фар ба не, та ва ни це и фа са де тог не по ко ре ног гра да из гле да ју као да и да ље чу ва ју, у 
ви ду мр ља, оти ске по след њих из ди са ја, по след њих по гле да сво јих жи те ља. (Less, 91)

Брод ски је за тво ре на осо ба. На не ком бу ду ћем би о гра фу је да уђе у траг ње го вим при-
ја тељ стви ма и сва ђа ма то ком го ди на. За ин те ре со ва ни чи та лац ће ве ро ват но же ле ти да зна 
о то ме ка ко је на пу стио шко лу са пет на ест го ди на; о ње го вих три на ест раз ли чи тих по сло-
ва и лу та ња Со вјет ским Са ве зом у го ди на ма од 1956. до 1962; о нај у жем кру гу ње го вих 
при ја те ља у Ле њин гра ду (Јев ге ниј Рејн, Ана то лиј Нај ман, Лев Ло сев, Вла ди мир Уфланд, 
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Ја ков Гор дин и дру ги); о ње го вим ра ним пре во ди лач ким ра до ви ма; ду гој и бол ној ве зи са 
Ма ри ном Ба сма но вом, и су прот ста вље ним осе ћа њи ма пре ма њи хо вом си ну Ан дре ју; ве зи 
са Ах ма то вом и На де ждом Ман дељ штам; окол но сти ма ра зних хап ше ња (1959–64) и из да ја: 
бо рав ку у Пси хи ја триј ској бол ни ци Ка шчен ко (Мо сква, де цем бар 1963 – ја ну ар 1964); хај ци 
про тив ње га, ути ца ју ко је је ње го во су ђе ње због „па ра зи ти ра ња“ има ло на за јед ни цу ле-
њин град ских ин те лек ту а ла ца (фе бру ар –март 1964); ча сној уло зи ко ју су у ова квим про це-
си ма има ле ста ри је кул тур не лич но сти као што су Је фим Ет кинд и Фри да Виг до ро ва; ње-
го вој ка зни (пет го ди на при нуд ног ра да) и про го ну у ма ло се ло (Но рин ска ја) на да ле ком 
се ве ру (Ар хан гел ска област), и то ку сту ди ја ко је је за се бе осми слио у том окру же њу (март 
1964 – но вем бар 1965); ње го вом пре ра ном по врат ку и ко нач ном из гнан ству из Со вјет ског 
Са ве за у ју ну 1972; о ње го вом по сте пе ном при ла го ђа ва њу жи во ту на За па ду под до бро на-
мер ним вођ ством оних као што су Оден и Карл Про фер; ње го вом ра ду као пре да вач и 
кул тур ни „пи смо но ша“ у раз ли чи тим ин сти ту ци ја ма, укљу чу ју ћи Уни вер зи тет Ми чи ге на, 
Уни вер зи тет Ко лум би ја, Уни вер зи тет у Њу јор ку и Ко леџ Ма унт Хо љок; ње го вим ве за ма са 
ис так ну тим ру ским и ис точ но е вроп ским кул тур ним лич но сти ма у ег зи лу, као што су Ми-
ха ил Ба ра шњи ков, Че слав Ми лош и То мас Вен цло ва; ње го вим по ку ша ји ма да са чу ва не за-
ви сност у пр о мен љи вој ат мос фе ри књи жев не по ли ти ке „тре ћег та ла са“ ру ских еми гра на-
та; по знан стви ма и при ја тељ стви ма са Ро бер том Ло у е лом, Де ре ком Вол ко том, Ри чар дом 
Вил бу ром, Су зан Сон таг и дру гим за пад ним пе сни ци ма и ин те лек ту ал ци ма; ње го вим ве за-
ма са ра зним же на ма у го ди на ма из гнан ства док је још увек „одр жа вао пла мен“ са Ба сма-
но вом; озбиљ ним здрав стве ним пр о бле ми ма и опе ра ци ја ма на отво ре ном ср цу; зва нич ном 
при зна ва њу као аме рич ког чо ве ка од пе ра (Гу ген хајм, Ма кар тур, док то рат из књи жев но сти 
на Јеј лу, Аме рич ка ака де ми ја и Ин сти тут за умет ност и књи жев ност, На гра да на ци о нал ног 
кру жо ка књи жев них кри ти ча ра, и та ко да ље); о по ли ти ци ко ја је пра ти ла до де лу Но бе ло ве 
на гра де 1987. го ди не; о мно гим пу то ва њи ма и не пре ки ну тим ве за ма са Њу јор ком; нео че-
ки ва ном бра ку са Ма ри јом Со ца ни 1990. го ди не; ње го вом ра ду као по ет ског ла у ре а та САД 
и кон сул тан та за по е зи ју у Кон гре сној би бли о те ци. Све то ће мо ра ти па жљи во да се ис тра-
жи кроз до ступ ну ар хи ву пре пи ски, об ја вље них и нео бја вље них спи са и лич них ин тер вјуа. 

Ипак, чак и у од су ству ова кво па жљи вог пре че шља ва ња, мо гу се уо чи ти од ре ђе ни 
ша бло ни. Пре све га, пра во при ја тељ ство и љу бав ни кад ни су три ви јал ни, и ка да по сто је, 
што је рет ко, обич но су за це мен ти ра ни за јед нич ком ве ром у тран сцен дент ну вред ност 
кул ту ре. Бу ду ће за бе ле шке ве ро ват но ће по ка за ти ка ко је Брод ски био нај о да ни ји и нај-
бри жни ји ка да је при ја тељ био у нај ве ћој не во љи, као што је слу чај са та лен то ва ним ба-
ле та ном и кри ти ча ром Ге на ди јем Шма ко вим, ко ји је умро од си де у Њу јор ку 1989. го ди не 
(ви ди „Памяти Ге на дия Шма ко ва“, у PP 45–48). Ни је дан са вре ме ни ру ски пе сник ни је на пи-
сао ви ше еле ги ја о смр ти при ја те ља од Брод ског. Ње го во све то трој ство кул ту ре, се ћа ња 
и љу ба ви, че сто по ста вља но на крај њем пре ла зу у дру ги свет, јед на је од осно ва за ду го-
трај ну ве зу (“Beyond Con so la tion”). Опет, Ма ње од је дин ке пру жа ути сак из пр ве ру ке о 
то ме шта је зна чи ло би ти при ја тељ ме ђу „ге не ра ци јом 1956“:

Би ли смо [Бродски и ње гов кружок] не за си ти чи та о ци и по ста ја ли смо за ви сни од 
оног што би смо про чи та ли... Ди кенс је био ствар ни ји од Ста љи на или Бе ри је. Ро ма ни су 
ви ше од би ло че га ути ца ли на на ше раз го во ре и по на ша ње, и де ве де сет по сто на ших 
раз го во ра од но си ло се на њих... Књи ге су нам по ста ле пр ва и је ди на ствар ност... Ни ко 
ни је по зна вао књи жев ност и исто ри ју бо ље од тих љу ди, ни ко ни је умео да пи ше на ру ском 
бо ље од њих и ни ко ни је ви ше пре зи рао на ше вре ме. За те љу де ци ви ли за ци ја је пред ста-
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вља ла ви ше од хле ба на су шног и ноћ ног за гр ља ја. То ни је би ла, ка ко је из гле да ло, још јед на 
из гу бље на ге не ра ци ја. Био је то је ди ни на ра штај Ру са ко ји је про на шао се бе, ко ји је пре ма 
Ђо ту и Ман дељ шта му осе ћао ве ћу оба ве зу не гу пре ма са мом се би. (Less, 28–29)

Иден ти тет чо ве ка као дру штве ног би ћа не раз дво јив је од на сло ва на ње го вим по ли-
ца ма, лек ци ја је на у че на од још јед ног „но во пе че ног ин те лек ту ал ца“ (раз но чи нец), истог 
оног Ман дељ шта ма из Шу ма вре ме на.35

С дру ге стра не, Едвард Са ид мо гао би опи са ти ова кве ре ак ци је као не из бе жни пост-
мо дер ни стич ки пре ла зак при те шње не ин те ли ген ци је од би о ло шког „ро ди тељ ства“ ка 
кул тур ном „оро ђа ва њу“ (ви ди из над). Не ко би пак мо гао го во ри ти о „мар ги на ли за ци ји“ и 
про те ри ва њу ове ге не ра ци је. По тој ло ги ци, ни је ли ште та што су ти мла ди љу ди би ли 
при мо ра ни да по тра же вред но сти ван пре вла да ва ју ћег дис кур са и др жав них струк ту ра 
мо ћи? Ме ђу тим, у ко нач ној ана ли зи, ко тре ба од ко га да учи?

За вр шно пи та ње у ве зи са кон тек стом ба ви се по ет ским ко ре ни ма Брод ског. Не ка вр-
ста ениг ме, по себ но за за пад не чи та о це, али чак и за Ру се, је сте ода кле је до шао тај но ви 
глас. Цен трал на тврд ња ове сту ди је би ће да је Брод ски по стао „Брод ски“ тек на кон те мељ-
ног про у ча ва ња и спа ја ња од ре ђе них за пад них, пре све га ан гло а ме рич ких из во ра, ко ји 
су до тад би ли ма ло по зна ти и го то во не ко ри шће ни, са сво јом из вор ном тра ди ци јом. Ипак, 
би ло би по гре шно твр ди ти да је Брод ски ни као ни из че га, из ле тев ши из До но вог или 
Оде но вог че ла. Ка кво ме сто је за у зи мао, ре ци мо, на књи жев ној сце ни ка сних пе де се тих 
и ра них ше зде се тих? То је сло же но пи та ње, и као у слу ча ју ове би о гра фи је, не мо же би ти 
пот пу но од го во ре но у са да шњо сти. Ме ђу тим, да би се пи та ње пра вил но по ста ви ло, по-
треб но је па жљи во ис пи та ти чи тав ра спон по е зи је ко ју је ми ље Брод ског ства рао у вре-
ме ну ка да се он по ја вио на сце ни. Шта ви ше, тре ба ло би упо ре ди ти нај ра ни је по ку ша је 
Брод ског, ре ци мо оне из Пе са ма и по е ма (Сти хо тво ре ния и поэмы, 1965), из да ња чи је об ја-
вљи ва ње пе сник ни је пре ви део и чи је по ве ће де ло ве ни је укљу чио у ка сни је зби р ке, са 
дру гим при ме ри ма та да шње са вре ме не по е зи је. Ови мла да лач ки ра до ви би ли су за Брод-
ског „кре а тив на ла бо ра то ри ја“, ње го ва пр ва опро ба ва ња у дру га чи јим сти ло ви ма и гла-
со ви ма; у њи ма ле жи тај на тре нут ка ка да је ко нач но „по стао Брод ски“. С тим у ве зи, од 
свих име на ко ја су од та да за ра ди ла ме сто у књи жев ној исто ри ји постста љи ни стич ке со-
вјет ске по е зи је (Ар се ниј Тар ков ски, На ум Кор жа вин, Бу лат Оку џа ва, Јев ге ниј Јев ту шен ко, 
Ан дреј Ваз не сењ ски, Но ве ла Ма тве је ва, Бе ла Ах ма ду ли на, Дми триј Бо би шев, На та ли ја 
Гар ба нев ска ја, Алек сеј Цвет ков, Ју риј Ку бла нов ски, и та ко да ље), три нај ви ше обе ћа ва ју 
– Бо рис Слуц ки, Јев ге ниј Рејн и Алек сан дар Ку шнер.

Мно га од де ла ко ја се на ла зе у Пе сма ма и по е ма ма де ле ка рак те ри сти ке ко је те о ре ти-
чар Га ли на Гор де је ва опи су је као ти пич не за ра до ве ле њин град ских пи са ца из ка сних 
пе де се тих и ра них ше зде се тих; раз и гран (по не кад чак и „ме та ли те рар ни“) од нос пре ма 
ствар но сти, на мер но ме ша ње ни воа дик ци је, иро ни чан тон, фа сци ни ра ност ми том о Ор-
фе ју и за ни ма ње за ан ти ку. („Сво бод ная тайна“, 230–39).36 Ме ђу тим, та кав те мат ски при ступ, 
иа ко мо жда ко ри стан, не до вољ но је ис тан чан. Мо ја хи по те за је да код зре лог Брод ског 

35 Ви ди на при мер: „Raz noc hi nets не ма по тре бу за се ћа њем: до вољ но му је да при ча о књи га ма 
ко је је про чи тао, и ње го ва би о гра фи ја је го то ва.“ (Ман дељ штам, SS, 2: 99). 
36 Гор де је ва ис пи ту је сво ја са зна ња на сле де ћим пи сци ма и пе сни ци ма: Ва ле риј По пов, Ан дреј 
Би тов, Вик тор Го љав кин, Ли ди ја Гин збург, Брод ски, Алек сан дар Ку шнер, Јев ге ниј Рејн, Ва дим Шеф нер 
и Еле на Шва рц. За хва љу јем се про фе со ри ци Ке рол Уланд са Уни вер зи те та Дру ко ја ми је скре ну ла 
па жњу на овај чла нак.



219

по сто је еле мен ти, mu ta tis mu tan dis, ко ји се мо гу на зва ти „слуц ко вљев ски“, „реј нов ски“ и 
„ку шне ров ски“, али ни је би ло пе сни ка на та да шњој сце ни ко ји је све те еле мен те спа јао у 
је дан „по ет ски свет“. Шта ви ше, ка да се ти еле мен ти спо је са ен гле ском ме та фи зич ком 
стру јом, пр во са До ном 1963. го ди не („Ве ли ка еле ги ја Џо ну До ну“), а за тим и Оде ном 1965. 
го ди не („Сти хо ви о смр ти Т. С. Ели о та“), до ла зи до не ка квог спон та ног са го ре ва ња. На рав-
но, осим оног што ова вер зи ја укљу чу је, још мно го то га се де ша ва ло у жи во ту и обра зо-
ва њу Брод ског: чи та ње До сто јев ског, Би бли је, пољ ских ме та фи зи ча ра (по себ но Збиг ње ва 
Хер бер та и Ми ло ша),37 ве ли ких ру ских мо дер ни ста (по себ но Ман дељ шта ма и Цве та је ве); 
хап ше ње и про гон; пре суд на љу бав на ве за. Али ан гло фо ни еле мент био је кљу чан и тран-
сфор ми шу ћи. 

За по че так, Бо рис Слуц ки (1919–1986). Го то во ни у ком сми слу, Слуц ки не из гле да као 
не ко ко био мо гао ути ца ти на мла дог из гоя (из гна ни ка) ка кав је био Брод ски. Зна чај но ста-
ри ји, члан пар ти је и мо сков ски рат ни ве те ран чи ја се пр ва књи га пе са ма по ја ви ла 1957. 
го ди не, Слуц ки је имао зва нич не ве зе са еста бли шмен том ко је су се чак мо гле до жи ве ти 
као ком про ми ту ју ће. Тај ути сак се по ја ча ва ако има мо на уму да је 1958. го ди не у Удру же-
њу пи са ца гла сао за из ба ци ва ње Па стер на ка.38 Ипак, Брод ски ни је ис хи трен у осу ђи ва њу, 
а има и ин ди ци ја да је због тог ин ци ден та („Афе ра Па стер нак“) Слуц ког ка сни је му чи ла 
са вест.39 За тим, мно го ње го ве по е зи је оста ло је нео бја вље но за жи во та, на пи са но „за фи-
о ку“ (в ящик), што зна чи да је и сам Слуц ки био не си гу ран ка ко у од но су на књи жев ну 
по ли ти ку та ко и у од но су на сво је ме сто (Слуц ки је био Је вре јин) у тра ди ци ји. У сва ком 
слу ча ју, у нај бо љем из да њу, Слуц ки је епи гра ма ти чан, ан ти хе рој ски пе сник пре пун ига ра 
ре чи ма, чи је су се згу сну те фор ме и до ма ћа ме ста зби ва ња мо ра ле до па сти бу ду ћем ау-
то ру Вр ста ре чи. Брод ски је, на при мер, јед ном на пи сао: „Слуц ки је тај ко ји је го то во сам 
из ме нио дик ци ју ру ске по сле рат не по е зи је. Ње го ва по е зи ја је кон гло ме рат би ро крат ског, 
вој ног жар го на, ко ло кви ја ли за ма и сло га на, а под јед на ко ко ри сти и асо нан цу, дак тил ске 
и ви зу ел не ри ме, при ро дан ри там и ка ден це го вор ног је зи ка“ (Ti mes Li te raty Sup ple ment, 
17. мај 1985).

Ова крат ка пе сма Слуц ког илу стру је шта је Брод ски имао на уму: 

37 Да раз ја сни мо, Хер бер то ва „ме та фи зи ка“ је крај ње по јед но ста вље на и мар ги нал на у по ре ђе њу 
са Ми ло ше вом и за пра во је од вр ло ма лог зна ча ја за ње гов си стем вред но сти и Wel ten scha u ung. 
Хер берт се сто га не мо же на зва ти „ме та фи зич ким“ у истом сми слу као Ми лош. Из вор Хер бер то ве 
ети ке не ле жи, као код Ми ло ша, у по ста вља њу ме та фи зич ких пи та ња ко ја се жу до по ре кла зла 
(un de ma lum), већ ви ше у по ста вља њу мо рал них пи та ња ко ја, на не ки на чин, ви ше стре ме на пред, 
пре ма си ту а ци ја ма ко је жи вот и исто ри ја мо гу до не ти и ко је ће зах те ва ти ја сан осе ћај за до бро и 
ло ше. Дру гим ре чи ма, Ми лош се пре све га пи та због че га Бог тр пи све зло ко је по сто ји на све ту; 
Хер берт се углав ном пи та на ко ји на чин чо век тре ба да се но си са тим злом. Раз лог за то је сте што 
је Ми ло ше ва фи ло зо фи ја нео дво ји ва од ка то лич ке те о ло ги је, док је Хер бер то ва бли жа аг но сти-
ци зму не го ијед ној кон крет ној ре ли ги ји. За хва љу јем се Ста ни сла ву Ба рањ ча ку са Хар вар да ко ји 
ми је по мо гао да фор му ли шем ове раз ли ке. Ја сно, у овом кон тек сту, Брод ски је бли жи Ми ло шу 
не го Хер бер ту. Ме ђу дру ге По ља ке ко ји су се до па да ли мла дом Брод ском спа да ју Кон стан тин 
Ил де фонс Гал жин ски и Ци при јан Ка мил Нор вид.
38 Том при ли ком Слуц ки је имао до бар раз лог да се сти ди свог по на ша ња. Не са мо што је гла сао 
за из ба ци ва ње Па стер на ка (као и ве ћи на ње го вих ко ле га), већ је оти шао ко рак да ље – на под стрек 
вла сти, јав но је осу дио Па стер на ка на оп штем са стан ку. 
39 Про кле та осо би на да раз у мем и да сва ком опро стим, ко ја се ја ви ла још у шко ли, рас цве та ла се 
у за тво ру пу ним сја јем.
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Любое на ча ло – на ча ло кон ца.
Поэто му мы  на чи на ем с яйца,
кон ча ем же би тою скор лу пою
этим вен ча ем на ча ло любое.

Но нас об у чи ли, но нас на ка ча ли
не ду мать о гор ком ис хо де вна ча ле,
не ду мать, не знать, не ста раться узнать,
а – раз мы ре ши ли на чать – на чи нать.

Нач нем. По и гра ем же сто кой суд бой,
за те ем сра же ние, ввяжемся в бой.

Сва ки је по че так – по че так кра ја.
За то и ми по чи ње мо од ја ја,
Али за вр ши мо са смр ска ном љу ском,
кру ни шу ћи сва ко по чи ња ње људ ско.

Но нас су на у чи ли, об у чи ли нас су,
Не ми сли на по чет ку о коб но ме ча су
не ми сли, не знај – не тру ди се зна ти,
А кад јед ном ре шиш – ста ни по чи ња ти.

Па поч ни мо игру са окрут ном суд бом,
А он да у ко штац, кре ни мо са бор бом. 

Чак и из ова ко крат ког де ла, ја сно је да Слуц ки игра не ку вр сту Лу и са Мак ни са у тра-
ди ци ји ви со ког мо дер ни зма (Јејтс за ко јим иде Оден) ко ја му прет хо ди. Он при пи то мља ва, 
упро шћа ва, ху ма ни зу је. Из бе га ва по ја ња и хи пер бо ле, а уме сто то га ви ше во ли пре ци зност 
и суп тил но емо тив но ба жда ре ње. С тим у ве зи, он је за со вјет ску по е зи ју пе де се тих био 
исто што Ге о р гиј Ива нов за па ри ске еми гран те. Оба пе сни ка би ли су мај сто ри крат ких 
фор ми, иро ни је и са мо од сту па ња. У овом слу ча ју, Слуц ки чи та ву пе сму гра ди око ба нал-
но сти (да би се на пра ви ло ја је, мо ра се раз би ти љу ска), па ипак то ли ко људ ске пат ње и 
ком про ми са вре ба ис под по вр ши не (ов де мо же мо пре по зна ти пе сни ка ко ји је мо гао за-
жа ли ти свој глас про тив Па стер на ка). Бр од ском би се до пао за ча ра ни круг пе сме (та ко ђе 
до ста ива нов ски), по себ но на чин на ко ји ам фи бра си из пр ве стро фе као да ју ре соп стве ни 
реп: „Љу бое на ча ло... на ча ло љу бое.“40 Упр кос по вр шин ској јед но став но сти пе сме, син-
так са и ме тар као да ву ку јед но дру го. Упе ча тљи ва раз го вор на ка ден ца и иро ни ја очи глед но 
су „пр о то брод ски јев ске“: оба пе сни ка се ко ри сте од сту па њем од тра ди ци о нал ног пе снич-
ког из ра за ка ко би озна чи ли осе ћа ње из да је од стра не чи та вог си сте ма вред но сти (упо-
ре ди ти „Памятник“ у SiP, 45–46). Шта ви ше, ов де се ја вља ап сур ди стич ка цр та, ко ју ће Брод-
ски ко ри сти ти у сво јим зре ли јим де ли ма. Игра ре чи у пе сми, по чев ши од пре не се ног ab 
ovo и до слов но сло мље ног ја је та („пу ца ње“ људ ских жи во та) ни је још увек „ме та фи зич ко“, 
али сва ка ко но си за ве шта ње за Бр од ског.41 Јед на од пе са ма из зби р ке Пе сме и по е ме за вр-
ша ва се сна жном – ма да у крај њој ли ни ји пре ви ше очи глед ном – игром ре чи на те му раз-
ли ке из ме ђу пе сни ка и вој ни ка: ови дру ги „опло де“ („удó брить“) зе мљу, ве ро ват но сво јом 
кр вљу, а ови пр ви сла ве или „одо бра ва ју“ („одó брить“) („Пил гримы“, у SiP, 67). Слуц ки је јак у 
за вр шни ци; као и Брод ски. За и ста, оштри сар ка зам за вр шног ди сти ха Слуц ког, са уз бур-
ка ним по зи вом на бој и жр тву ко ји ука зу је упра во на су прот но (без ду шни ка ри је ри зам, 
ма њак пле ме ни то сти), де лу је по зна то. Ов де, да кле, има мо јед ну вр сту оруж ја из ар се на ла 
зре лог Брод ског – ње го ву спе ци фич ну ме ша ви ну ег зи стен ци ја ли стич ких бри га и ап сур-
ди стич ких то но ва.

Брод ски је лич но био ве о ма при вр жен Јев ге ни ју Реј ну (1935) ко ји је ве ро ват но био 
глав ни ме ђу ње го вим ра ним узо ри ма. Ста ни ца у пу сти њи (Оста нов ка в пустыне, 1970), 

40 Ви ди, на при мер цир ку лар ну струк ту ру у „Пло хие вре ме на там хо ро ши“ („Ло ша вре ме на су ту 
до бра“), Smith, Ant ho logy 2–5.
41 Ова вр ста ме та по е тич ке игре ре чи ма до ста је ти пич на за Слуц ког. На дру гим ме сти ма се, на 
при мер, игра раз ли ком из ме ђу ре чи бют (сва ко днев ни жи вот) и бютие (по сто ја ње). Ви ди „Плохие 
вре мена там хороши“ (Bad ti mes are good in that / Ло ша вре ме на су ту до бра), Smith, Ant ho logy 2–5.
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на при мер, по чи ње „Бо жић ном ро ман сом“ („Ро жден ствен ский ро манс“, 1962), ко ја је по-
све ће на „с љу ба вљу, Јев ге ни ју Реј ну“. Ме ђу тим, Реј но ва по е зи ја се го то во на све на чи не 
пот пу но раз ли ку је од Слуц ко вље ве. Рејн је екс пан зи ван и ино ва ти ван, док је Слуц ки за-
ро бљен и ску чен. По не кад је не што по пут је вреј ског ци га ни на или тру ба ду ра, чак и ба ла-
гу ра (клов на), и као да цр пи енер ги ју из свог ста ту са от пад ни ка. Ње го ве пе сме оста вља ју 
ути сак хра ње ња соп стве ном чуд но ва то шћу и ла кр ди јом. С тим у ве зи, Реј но ва пер со на 
по вре ме но го то во да на ли ку је на ју на ке До сто јев ског, не ку вр сту бар дов ског Ље бе де ва 
(Иди от). Ево, на при мер, ка ко по чи ње „Ма на стир“ („Мо настырь“, 1973):

За стан цией „Со кольни ки“, где ма га зин мясной
И клад бище рас кольни ков, был мо настырь муж ской.
Ру и на и тве рдыня, раз ва ли на, гнилье –
В двад цатые пу сти ли стро енье под жилье.
Та ку ком му нал ку те перь уж не сыскать.
За чем пе ре е хал, не ста ну объяснять.
Я, за гнанный, опальный, у жи зни на краю
Сменял там отпе вальню на ком на ту свою...
Шел ко ри дор вер стою, и со рок че ло век,
Как ули цей Тве р скою, хо ди ли целый день.
Там га зовые плиты стояли у две рей,
Я был во всей квар ти ре един ственный еврей.

Иза ста ни це „Со ко лин ка“ та мо где је
ме са ра и гро бље рас кол ни ка, не кад пре је
Био ма на стир му шки – ру и на и твр ђа ва тру ла, 
Два де се тих се у за јед нич ки сме штај про мет ну ла.
Те шко је и за ми сли ти ка ква је то згра да.
А за што пре се лих – да вас не гња вим са да.
Ја из гна ник, от пад ник, на ру бу та ко ре ћи,
За гроб ну ка пе лу за ме них со би цу сво ју
Че тр де сет је љу ди ход ни ком у стро ју
Као Ули цом Твер ском шпар та ло це лог да на.
Та мо по крај вра та ста ја ху плин ске пе ћи,
Ја бе јах је ди ни Је вреј чи та вог то га ста на.

Ово је, очи глед но, там на стра на со вјет ског жи во та, чи ји опи си ни су ушли у ка нон у 
вре ме ну кад су на ста ја ли. Не ка да шње ме сто обо жа ва ња пре тво ре но је у јеф тин сме штај 
у сти лу Гор ки је вог де ла На дну. Да ље у пе сми Рејн алу ди ра на кав ге но же ви ма, те шка пи-
јан ства, пре пре де не бо га ље, и ла ке же не – сва ку вр сту от па да и шља ма ба че ну на оба ле 
ма на сти ра са па ро бро да др жа ве. Ово је „ку ћа мр твих“ на ко ју би До сто јев ски мо гао би ти 
осу ђен да би про на шао са мог се бе. Та кви љу ди су „бе стид ни“, „не у ме сни“, и Реј нов на ра тор 
ле по се укла па. Шта ви ше, фор ма мо ди фи ко ва не ба ла де, раз и гра на упо тре ба це зу ре и 
уну тра шње ри ме са вр ше но при ста ју пе сни ко вој ве шти ни жи во пи сног при по ве да ња. Реј-
но ва по у ка је у сти лу До сто јев ског исто ко ли ко и ње гов на ра тор:

И все-та ки при этом, ког да она мо гла,
С уча сти ем и при ветом там на ша жизнь те кла.
Там зазыва ли в го сти, де ли лися ру блем,
Там были сплет ни, ко зни, как в обществе любом.
Но было со стра данье, не хо ли ли обид...

Обр ни-окре ни – кад год се уз мо гло
Жи ве ло се зду шно – у го сте по зи ва ло
И де ли ла се сва ка цр ка ви ца
И би ло, ка ко већ би ва, сплет ки, сми ца ли ца
Али без увре де – и бе ше са ми ло сти...

Кључ на ствар за нас је сте то што је Рејн на у чио Брод ског, из ме ђу оста лог, да сла ви 
соп стве ну мар ги на ли за ци ју. И из не на да се отва ра чи тав низ те ма ко је су не кад би ле не у-
ме сне – пред со вјет ска кул ту ра (Рејн је по све тио јед но фа сци нант но де ло ак ту е ли зо ва њу 
из гу бље не „Пси хе“ опе ва не у чу ве ној Хо да се ви че вој пе сми „Ау то мо бил“), по ти сну та исто-
ри ја (у дру гом де лу Рејн ста вља раз ми шља ња пред Рем бран то вом „Ноћ ном стра жом“ у 
Ам стер да му у кон текст па ра но ич не стреп ње од ста љи ни стич ких чист ки), и та ко да ље. 
Ме ђу тим, ова ба ла да се за вр ша ва див ним кре шен дом за хвал но сти „оном ко ме тре ба“, 
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ка ко би На бо ков мо гао ре ћи. Бог ко ји сме сти Је вре ја у бив ши ру ски пра во слав ни ма на-
стир/јеф ти ну крч му, има бо љи сми сао за ху мор и по е тич ну прав ду од би ло ко је др жа ве. 
И врх и дно, пе ва ње пи ја на ца и Ман дељ шта мо во „пе ва ње Му за“ (пенье ао нид), сје ди ње ни 
су у ту жно-сме шној buff o na di ко ја би се сва ка ко мо гла до па сти мла ђем бун тов ном пе сни-
ку. На при мер, вир ту о зно на пи сан „Го вор о про су том мле ку“ („Речь о про ли том мо ло ке“, 
1967) Брод ског, ма да огор че ни ји и оштри ји од би ло че га што је Рејн мо гао на пи са ти, при-
лич но пр шти од енер ги је ко ја на ста је ка да на ра тор ко ји је на лик на Чо ве ка из под зе мља 
окре не бо деж огор че ња у соп стве ној утро би. Енер ги ја је по себ но ви дљи ва у ау то и ро нич-
ним ри ма ма и па жљи вој јук ста по зи ци ји вр ста ре чи ка ко би се ство рио ефе кат лан ча не 
ре ак ци је као код ма ње екс пло зи је. Мо гу ће је да је и ту лек ци ју на у чио од Реј на; „Јо си фе“, 
ка ко се Брод ски при се ћа пре кор них ре чи ста ри јег пе сни ка у јед ном од ка сни јих ин тер вјуа, 
„пе сма тре ба да има ви ше име ни ца и при де ва, чак ви ше име ни ца не го гла го ла. Пе сма 
тре ба да бу де на пи са на та ко да кад би је по крио ча роб ном тка ни ном ко ја би упи ла све 
гла го ле и при де ве, а он да је от крио, па пир и да ље не би био мра чан јер би оста ле име ни-
це“ (Ин тервью с Н. Гор ба нев ской; Рус ская мысль, 3. фе бру ар 1983).

Од по ја вљи ва ња пр ве зби р ке 1962. го ди не, Алек сан дар Ку шнер (1963) био је из у зет но 
про дук ти ван. Од тог из да ња, об ја вио је још де сет пе снич ких књи га и три зби р ке иза бра них 
пе са ма. Део те по е зи је са ку пљен је и пре ве ден на ен гле ски под на сло вом Apol lo in the Snow 
(Апо лон у сне гу, 1991). У пи та њу је де ло чи јем је пла сма ну Брод ски ве ро ват но до при нео и 
за ко је је на пи сао пред го вор.42 Шта ви ше, и за нас још ва жни је, Ку шнер је да нас мо жда 
нај ви ше „ака дем ски“ и ду бин ски чи тан пе сник ко ји је пи сао у бив шем Со вјет ском Са ве зу 
и онај чи ја се кул ту ра мо же сма тра ти нај бли жим ри ва лом кул ту ри Бр од ског – што је чи ње-
ни ца ко је су, из гле да, оба пе сни ка све сна.43 Ње го ва по е зи ја пу на је кла сич не за о став шти-
не ко ју нај че шће по ве зу је мо са Бр од ским: Ле та, Апо лон, ан тич ки Рим, Плу тон, Је ли сеј ска 
по ља, бр он за не ста туе, Едип, Ка тул, и та ко да ље.44 За ни мљи ва је и чи ње ни ца да је на кон 
пр о ла ска кроз ра не фа зе ин тер тек сту ал ног ди ја ло га (и ше гр то ва ња) са пе сни ци ма као што 
су За бо лоц ки, Фет, Па стер нак, Тју чев и Анен ски, на кон зби р ке Gar den of Ta u ri da (Та ври че-
ский сад) из 1984. го ди не, ода брао Ман дељ шта ма за свог глав ног пре кур со ра.45 У нај бо љим 
Ку шне ро вим сти хо ви ма осе ћа мо ак ме и стич ку „то пли ну ог њи шта“ и „че жњу за свет ском 
кул ту ром“ ко је је упра во Ман дељ штам ове ко ве чио. Вр хун ски тех ни чар, Ку шнер је та ко ђе 
са вла дао и Ман дељ шта мо ве те ме (ла сте, тре па ви це), чак и ње го ву по за ма шну хе рој ску 

42 Књи га се по ја ви ла у из да вач кој ку ћи Брод ског Far rar, Stra us & Gi ro ux. 
43 Ка ко Дми триј Ли ка чев пи ше, „Ку шнер је ин те лек ту а лац у нај ви шем мо гу ћем сми слу те ре чи. 
Он не по се ду је са мо ве о ма ши ро ко зна ње, већ је спо со бан за са о се ћа ње [способен вчув ство ваться], 
за по нов но ова пло ће ње [преваплощение]; ње го ви сти хо ви не ни чу из го ле зе мље, али њи хо во 
ко ре ње про ди ре у кул ту ру пр о шло сти. Ку шнер осе ћа по ве за ност са сво јим пе снич ким прет ход-
ни ци ма“ („Крат чайший путь“, 9, код Ку шне ра, Сти хо тво ре ния).
44 Сам Ку шнер, на рав но, ни је све стан сво је ср од но сти са Бр од ским. Не кад се чак чи ни да се ра-
ду је „так ми че њу“. Бар две ње го ве пе сме, „У ка феу“ („В ка фе“) и „Скло пље на кри ла“ („Сло жив крыля“), 
мо гу се чи та ти као де таљ ни од го во ри на две по зна те пе сме Бр од ског „Зим ско ве че на Јал ти“ 
(„Зим ним ве че ром в Ялте“) и „Леп ти ри ца“ („Ба боч ка“).
45 Ви ди Ку шне ра „Не иссяка емый сюжет поэзии“, 183, на ве де но код Ue land, “Ec ho es”, 6–7. Та у ри да 
се од но си на Хер сон Та у риј ски или на крим ску/цр но мор ску оба лу; Ови ди је је био из гнан у То ме, 
у да на шњој Ру му ни ји, али отад је чи та ва област по ста ла „маг не ти зо ва на“ у умо ви ма пе тро град ских 
пе сни ка као што су Пу шкин, Ман дељ штам и Брод ски, због мит ског ста па ња хе лен ске и сло вен ске 
кул ту ре. Та ври че ский сад је и на зив чу ве ног пар ка у Санкт Пе тер бур гу. 
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сто пу – јам пски хек са ме тар из „Со ло мин ке“ („Слам ка“) и „Есть ивол ги в ле сах и гласных 
дол го та“ („Злат не ву ге су у шу ма ма и са мо гла сни ци се из вла че“) (Ue land, “Ec ho es”, 5, 9). Све 
у све му, Ку шнер је је ди ни пе сник ме ђу са вре ме ни ци ма Брод ског ко ји мо же са њим да се 
так ми чи за „Ман дељ шта мов штап“.

Ра зу мљи во, од нос Брод ског пре ма Ку шне ру мно го је ком пли ко ва ни ји од оног пре ма 
Слуц ком или Реј ну. С јед не стра не, Брод ски хва ли Ку шне ра „као јед ног од нај бо љих лир-
ских пе сни ка два де се тог ве ка“ и „име пред о дре ђе но да се на ђе ме ђу они ма ко ја су бли ска 
сва ком ср цу чи ји је ма тер њи је зик ру ски“ (у Ку шнер, Apol lo, ix [In tro duc ti on]). Са дру ге пак, 
та по хва ла оста вља ути сак огра ни че ног ро ка тра ја ња, и „це ђе ња кроз зу бе“: мо жда ипак 
га ђа пре бли зу. Ка да Брод ски пи ше о Ку шне ру, згод но му је да ко ри сти тер ми не ко је дру ги 
че сто упо тре бља ва ју да ње га опи шу, што са мо по се би иза зи ва не ла го ду: „Ку шне ро ва по-
е ти ка... је по е ти ка сто и ци зма“; или „Ку шне ро ве пе сме из у зет не су по ре зер ви са ном то ну, 
од су ству хи сте ри је, ја сним хо ри зон ти ма и нер во зним по кре ти ма; ве о ма је штур на ме сти-
ма где би дру ги про кљу ча ли, иро ни чан, где би не ко оча ја вао“ (Ку шнер, Apol lo, ix [In tro duc-
ti on]). По ет ски го во ре ћи, раз ли ка из ме ђу ма ни ра Брод ског и оног Ку шне ро вог ле жи у 
то ме што је овај дру ги „ком би на ци ја хар мо ниј ске шко ле (чи ји ко ре ни се жу све до Ба тју-
шко ва, Жу ков ског и ра ног Пу шки на) и ак ме и зма“ (Ку шнер, Apol lo, xi [In tro duc ti on]), док овај 
пр ви, ма да ја сно ве зан за ак ме и стич ке прин ци пе, ни је пот пу но огра ни чен њи ма, ни ти има 
мно го ве зе са хар мо ниј ском шко лом.

Ри зи ку ју ћи да пре ђем на ба нал ни би о гра фи зам ко ји сâм Брод ски од ба цу је, хтео бих 
да на го ве стим да се Ку шне ров стих са вр ше но сла же са пој мом „пи сца без би о гра фи је“ и 
да ње го ва суп тил на ка мер на му зи ка, пот пу но са мо о бу зда ва ње, ње го ва хар мо нич на пре-
ци зност, „фла ман ско“ не го ва ње де та ља, и, по себ но, ње го ва из у зет на ве шти на тр бу хо збо-
рач ког ими ти ра ња гла со ва из про шло сти ни су не мо ти ви са ни. У од ре ђе ној ме ри и сам 
Брод ски то раз у ме. За ње га је та ква „хар мо ни ја“ у по е зи ји и у жи во ту не мо гу ћа. У свом 
ти пич ном ма ни ру, он бра ни Ку шне ра због не до стат ка по ет ске би о гра фи је, а ње го ве ре чи 
су упу ће не они ма ко ји би истог мо мен та уз ди гли ње га (Брод ског) из над ње го вог са вре ме-
ни ка: „За вре ме ових три де сет го ди на, Ку шнер је пре ва лио из у зет ну раз да љи ну, иа ко ње-
гов жи вот не оби лу је спек та ку лар ним до га ђа ји ма и не укла па се у сли ку пе снич ке би о гра-
фи је. (Ми смо, мо рам ре ћи, го то во ис ква ре ни по ет ским би о гра фи ја ма и њи хо вим пре те жно 
тра гич ним озна чи те љи ма – у овом ве ку по го то во.)“ (Ку шнер, Apol lo, ix [In tro duc ti on]). Али, 
не бих се сло жио да је сам Брод ски у пра ву, без об зи ра на то ко ли ко гла сно он про те сто вао 
да се ди ску си ја мо ра огра ни чи ти ис кљу чи во на са му по е зи ју. Раз ли ка је у при сту пу све ту 
ко ји се ма ни фе сту је кроз ре чи. То што је Ку шнер ти хо и упо р но гра дио сво ју ка ри је ру код 
ку ће, док је Брод ски ре пу та ци ју сте као на ви ше à re bo urs на чин, ни је са мо би о граф ска чи-
ње ни ца, већ и чи ње ни ца из и о њи хо вој по е зи ји. И по ред свих по хва ла ко је Брод ски из-
ри че на ра чун ра зних Ку шне ро вих до стиг ну ћа, осе ћа се не ка вр ста брат ског, до не кле 
блу мов ског ри вал ства у на чи ну на ко ји ви де је дан дру гог (ви ди нпр. Со ло вјов Ро ман с 
епи гра фам, 81–100, по себ но 84–87).46

46 Со ло вјов је мо жда кон тро вер зан из вор, али тре ба обра ти ти па жњу на ко ји на чин по ре ди адо-
ле сцен ци је Брод ског и Ку шне ра (пр ви је на пу стио шко лу са пет на ест го ди на, док је дру ги за вр шио 
са злат ном ме да љом и „пси хо ло ги јом од лич ног ђа ка“ [психология отличника] [86–87]). Пре ма 
Со ло вјо ву, Ку шне ро ва ду хов на ис ку ше ња (ње го ва уло га Са ли је ри ја Брод ски јев ском Мо цар ту) 
по че ла су на јед ној при ват ној ро ђен дан ској за ба ви. Јев ту шен ко, Ку шнер и Брод ски би ли су за мо-
ље ни да про чи та ју сво је нај но ви је ра до ве (87). По ред пе са ма Брод ског, Ку шне ро ве „ни су има ле 
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Мо жда но ви ја Ку шне ро ва пе сма, за пра во јед на од ње го вих нај бо љих ре кон тек сту а ли-
за ци ја Ман дељ шта ма, мо же да по ка же шта же ли мо да ка же мо:

В сти хах свер ка ет смысл, как буд то пе ре стрел ка
В го рах, – и не легко нам усле дить за ним.
Вот так еще, обняв ствол, ра ду ется бел ка:
Она уже не там, ку да еще глядим.

Не у ло вимый взгляд и яркий мех опрятный.
А сидя, чем она так стран но занята?
Как буд то ин стру мент ка кой то не понятн ый
Все время удер жать ста ра ется у рта.

Ты к ней не под хо ди в своей ши ро кой шуб ке.
Я вспом нить, шку р ки две в чу жих сти хах могу:
Две ра до сти, два сна, две ма леньки х за руб ки.
Мы третью про ве дем, чтоб на не быть в дол гу.

Я знаю, что ска зать под за на вес, шур шащий,
Спол зающий в кон це сто летья, ше лестя:
Нам все-та ки связать с вче ра шним на стоящий
День риф мой уда лось, по ельни ку бродя.

Су ровый выпал век, но бе лоч ка как до ма
В нем чув ству ет себя: на вер ное, чутье
Под сказыва ет ей, что ме сто пре ло ма
За ле че но, в когтях не флейта ль у нее?

У сти хо ви ма сми сао свит ка кô све тли ца
Над го ра ма – ал’ пра ти ти га то се ипак не да.
Ка ко се са мо, об гр лив ши ста бло, ра ду је ве ве ри ца
Али већ ни је та мо где још увек гле даш.

Не у хва тљив по глед и кр зно сјај но уми ве но има
Али над ка квом је тај ном за не та док чу чи
Из гле да све вре ме баш као да се му чи
Да чуд ни ин стру мент одр жи у усти ма.

Ти јој не при ла зи у сво јој бун де ти ни.
Се ћам се две ко же у сти хо ви ма иним
Две ра до сти, два сна, две рец ки це ма ле не,
А ево и тре ће – са мо да због ду га не ко ри те ме не.

Знам шта пред за ве сом што шу ште ћи па да
На кра ју ве ка ре ћи. А увек смо зна ли
Да ри мом да уве же мо ми ну ло и са да
Ма да смо у не ком је ли ку за лу та ли.

Век ис па де су ров, но она је ко до ма
И не што јој ипак тај не зна ке да је
Да за це ље но је сте и ме сто пре ло ма
А то што др жи, за пра во, фла у та да је.

Ова чу де сна пе сма се на све на чи не тру ди да оди ше ман дељ шта мов ским да хом – то, 
ипак, ни је лак за да так, по го то во има ју ћи у ви ду да Ман дељ шта мо ва по е зи ја че сто има 
ве зе са ди са њем и при су ством од но сно од су ством ки се о ни ка кул ту ре. Ку шнер се стра шно 
му чи да ре кон стру и ше Ман дељ шта мов тон (јам пски хек са ме тар), чак и ње го ва ја та сли ка. 
Алу зи је на ве ве ри це и кр зно по ви ну ју се по ет ској трам пи из ме ђу Ах ма то ве из Ве че ри (Ве-
чер, 1912) и Ман дељ шта ма из Tristiе (1922), кроз тра ди ци о нал не оби ча је као што је про ри-
ца ње. У вер бал ном кр зну ко је су дво је ста ри јих пе сни ка но си ли да се за шти те од про би-
тач не хлад но ће ве ка у ком су жи ве ли, осе ћа мо и по нов не искре јед но став них људ ских 
вред но сти – по ку шај да ва тра по но во за си ја у Ман дељ шта мо вом во ље ном акро по ли су 
(„Tri stia“, 1918). По след ња ре фе рен ца на „су ро ви век“ и ње го ву по ло мље ну кич му (лом 
ко ји је ов де за це љен), под се ћа на још јед ну по зна ту Ман дељ шта мо ву пе сму – „Век“ (1922). 
Иа ко ово је сте сво је вр сна ар хе о ло ги ја бо ла, пе сма на кра ју не оди ше ман дељ шта мов ским 
ду хом ни ти је ње го во ево ци ра ње ни бли зу оном ко је Брод ски ко ри сти у слич ним окол но-
сти ма. У пи та њу је ви ша ме та по е зи ја (нпр. кре та ње ве ве ри це – кре та ње по ет ског сти ха), 

ни ка квог од је ка“ (не зву чат вов се) (85), а чак и ка сни је, ка да је Брод ски про те ран из зе мље, Ку шнер 
би опет, пре ма Со ло вје вље вој мо жда ма ло пре у ве ли ча ној вер зи ји, сео пред сво је умет нич ко огле-
да ло и, као кра љи ца у бај ци упи тао „ко је нај леп ши на све ту?“ (85). 
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али без пат ње и тра ге ди је.47 Ку шне ру је те шко да ус по ста ви ве зу са Ман дељ шта мом на 
би ло ко ји дру ги на чин осим као са „кул тур ним уја ком“. Чак и у Ку шне ро вој сјај ној пе сми о 
Ман дељ шта мо вој смр ти („Мо цар то ва ло ба ња“), ко ја на ди ван на чин ево ци ра тра ге ди ју, 
по сто ји уда ља ва ње и бле ду ња ва ту га ко ји на кра ју ни су „брод ски јев ски“. Ман дељ шта мо-
во (а и оно код Брод ског) изгойство (из гнан ство) стра но је Ку шне ру. Упра во ова ве ве ри ца 
оде ра на је у ста љи ни стич ком Гу ла гу. У свом ве ку ни кад се ни је осе ћа ла као код ку ће и 
ње на сло мље на кич ма за пра во ни кад ни је за це ли ла. Ку шне ро ва вер зи ја, та ко па жљи во 
са ста вље на и до те ра на, не зву чи исти ни то; оста вља пре сла дак укус оно га што Ру си зо ву 
по шлость. Исто та ко, чо век се пи та ка ква је то фла у та у ша па ма ау то ра Во ро ње шких све-
за ка, ма лих, бле са вих скит ни ца пе са ма из три де се тих.48 Брод ски би ре као да за ри му 
вре ди жи ве ти, али не би ре као да она мо же за кр пи ти би ло шта ово зе маљ ско. Да ци ти ра-
мо ње го вог хе ро ја Оде на: „По е зи ја не чи ни да се ишта до го ди.“

Ег зил

Јо сиф Брод ски је из гна ник.49 Од 1972. го ди не ни је био у сво јој до мо ви ни. Пре ви ше је 
ола ко твр ди ти да су ње го ва мар ги на ли за ци ја код ку ће и ко нач но ки да ње ге о граф ске пуп-
ча не врп це са Ру си јом омо гу ћи ли ње го ву по е зи ју, да је цр пео вер бал ну сна гу из оно га што 
му је ег зи стен ци јал но оте то. Ово мо жда је сте до не кле тач но, али ни је за до во ља ва ју ће 
об ја шње ње. Брод ски од би ја да бу де из дво јен и оба сут па жњом ви ше од би ло ког дру гог 
га стар бај те ра или из бе гли це, баш као што ре чи ег зил не же ли да при пи ше ви ше зна ча ја, 
осим као тач ки из ла ска/ула ска: „’Ег зил’, у нај бо љем слу ча ју, об у хва та сам мо ме нат од ла ска, 
ис те ри ва ња; оно што на кон то га сле ди пре ви ше је при јат но и не за ви сно да би се на зи ва ло 
тим име ном, ко је та ко сна жно им пли ци ра све о бу хват ну ту гу“ (“Con di tion”, 16, 18). Épa ta ge 
и нај но ви ја на бо ко вљев ска ми сти фи ка ци ја? Ни ка ко, ако се па жљи во по гле да до си је, ко ји 
је у слу ча ју Бр од ског ве о ма до сле дан. Мо жда је Ми лош, ко ји са Бр од ским де ли ин си сти ра ње 
на ме та фи зич кој при ро ди ег зи ла, нај бо ље ухва тио го то во уро ђе ни пр кос Ру са су о че ног 
са са мо де фи ни са њем, ка да је у сво јој ау то би о гра фи ји Na ti ve Re alm [на срп ском Дру га Евро па 
(Прим. прев.)] на пи сао: 

Осе ћам се и као ста ро се де лац и као стра нац. Сва ка ко бих Евро пу мо гао на зва ти сво-
јим до мом, али то је био дом ко ји је од би јао да се бе при зна као це ли ну; уме сто то га, као 

47 Ку шнер је, на рав но, лич но упо знат са Ман дељ шта мо вом би о гра фи јом. Ње гов из бор је про сто 
да ве ру је да по е зи ја тог чо ве ка пре ва зи ла зи ње го ву лич ну тра ге ди ју. Мо жда је ње го ва нај пот пу-
ни ја из ја ва о Ман дељ шта му до са да у „Выпрями тельный вздох“, пре да ва њу одр жа ном на Ин сти-
ту ту за свет ску књи жев ност (ИМЛИ, Мо сква), за вре ме Ман дељ шта мо вог фе сти ва ла 1988. го ди не 
(24–26. фе бру ар) ко је је по том об ја вље но у ча со пи су Не ва (бр. 2, 1989). У том го во ру Ку шнер ек ста-
тич но опи су је Ман дељ шта мо ву по е зи ју као „пра зник за чу ла“ (10) и као из вор оду ше вље ња (вос-
хищение) (12) чак и ка да се она ба ви нај бол ни јим људ ским гу бит ком. Код Брод ског, ако се мо же 
та ко ре ћи, Ман дељ шта мов жи вот ни је тран сцен ди ран у име ње го ве кул ту ре. Јед но хра ни и про-
жи ма оно дру го. Брод ски је ду бо ко пер со на ли зо вао Ман дељ шта мо ву би о гра фи ју и при мер, ма 
ко ли ко он при чао о то ме да је на чин жи во та пе сни ка ре ла тив но не ва жан.
48 Тре ба обра ти ти па жњу на сли ку фла у те у Ман дељ шта мо вој ка сни јој пе сми „Флейты гре че ской 
те та и йота“ („Те та и јо та грч ке фла у те“) (SS, 1: 265–66).
49 На те му Брод ског као из гна ни ка, ви ди, на при мер: Kli ne, “Va ri a ti ons” и Po luk hi na, “The Self”.
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сна гом не ког са мо на мет ну тог та буа, де лио је сво је ста нов ни штво на две ка те го ри је: 
чла но ве по ро ди це (по сва ђа не, али углед не) и убо ге ро ђа ке... Мо ји ко ре ни су на Ис то ку; то 
је си гур но. Иа ко је бол но и те шко об ја сни ти ко сам ја, све јед но мо рам по ку ша ти. (Na ti ve 
Re alm, 2)

И Брод ски је исто та ко од у век био и ста ро се де лац и стра нац, без об зи ра на то где се 
фи зич ки на ла зио. Исто та ко, од у век се осе ћао и као Евро пља нин и као не што дру го, у не-
до стат ку бо љег из ра за, ре ци мо ис точ њак. Ко нач но, Брод ски ни је ни шта ма ње од Ми ло ша 
све стан то га ка ко фи зич ке и лин гви стич ке гра ни це, хте ли – не хте ли, мо гу по ста ти гра ни-
це пе сни ко вог жи во та. Оно че му се он опи ре је сте да га дру ги ма пи ра ју.

Ег зил до ла зи од ex (из) и ла тин ског ко ре на sa li re („ско чи ти“) (ви ди Se i del, Exi le, 1). У осно-
ви, то је по ли тич ка ка те го ри ја, и упра во због то га, Брод ски не же ли да се она ве зу је за ње-
го ву по е зи ју, осим уз на гла ша ва ње ње ног ме та фи зич ког аспек та.50 Они ко ји се ба ве до слов-
ним, на су прот пре не се ног зна че ња ове ре чи, не мо гу а да не при ме те да ће осо ба у та квој 
си ту а ци ји пре би ти из гу ра на, не го што ће са ма ско чи ти. У де лу За ро бље ни ум исти тај Ми лош 
од лу чу је се за де фен стра ци ју у „по нор ег зи ла“ са мо у крај њем слу ча ју, ка да је соц ре а ли зам 
при сил но уве ден у по сле рат ну Пољ ску и ка да ал тер на ти ве ви ше ни је би ло (За ро бље ни ум, 
xi –xii). Пи сац се обич но не про те ру је из дру штва због то га што ње го ва спа си лач ка ве шти на 
не за до во ља ва ин ду стриј ске стан дар де. Уме сто то га, им пли цит но или екс пли цит но, та ве-
шти на, и по је ди нач но про јек то ва ње те ве шти не, на не ки на чин кр ше дру штве ни уго вор, 
нор ме ве ћи не ко је ма њи ни га ран ту ју ме сто у њој. Не спо соб ност, или ве ро ват ни је, на мер но 
од би ја ње да се ми сли, по на ша или пи ше као сви оста ли мо же се про ту ма чи ти, без об зи ра 
на то да ли по је ди нац тра жи след бе ни ке, као по ли тич ка из да ја. Ка да је у фе бру а ру и мар ту 
1964. Брод ском су ђе но за „дру штве ни па ра зи ти зам“ (ту неядство), би ло је то, ка ко је зло чин 
гла сио, за то што је жи вео из ван дру штва, од но сно на туђ ра чун. Ра дио је мно ге при вре ме-
не по сло ве, иа ко је имао сла бе вај де од њих, из гле да ло је као да ска че са јед не на дру гу 
гр ба чу, да ра ди шта хо ће; јед ном реч ју, ни је био уз о ран со вјет ски чо век од пе ра... Ко ли ко 
год би зар но и каф ки јан ски зву ча ло, чак и у ово ме има зрн ца исти не, јер др жа ва је ис прав-
но пре по зна ла стра но те ло у се би. Не ра ди се о то ме да је у ра ним сти хо ви ма Брод ског 
би ло отво ре ног бун та или по ли тич ке ан га жо ва но сти (иа ко су осе ћај оту ђе но сти и раз је-
да ју ћег пре и спи ти ва ња не сум њи во би ли при сут ни од по чет ка), већ је по сре ди то, што се 
ни је мо гло ре ћи да при па да ју вла да ју ћем из ра зу. Есте тич ки дис курс по чи ње да уз не ми-
ра ва ти ра ни на ка да ње го ве тврд ње поч ну да се кре ћу у пре ви ше пра ва ца у исто вре ме, а 
ње го во се ћа ње се же мно го да ље од тре нут ног дру штве ног уго во ра.

Не во ља про гон ства Брод ског на мно го на чи на про ро чан ски сто ји као сим бол за го то-
во све ве ће ру ске пи сце и књи жев ност ко ју сва ко од њих ства ра ка ко би озна чио сво ју 
бор бу про тив ау то ри те та ко ји не под ра зу ме ва њи хов је зик и ње го ву тра ди ци ју. Узми мо, 

50 Де фи ни ци ја По ла Та бо ри ја је ве ро ват но нај бли жа да по ста не кла сик: „Реч ни ци де фи ни шу ег зил 
као при нуд но раз два ја ње од отаџ би не, из ба ци ва ње из до ма или ста ње из ба че но сти, про го на; 
по не кад је то вољ но раз два ја ње од отаџ би не. Ста ње из гнан ства мо же би ти и ста ње опу сто ше но-
сти и оту ђе но сти. При сил но укла ња ње из род не зе мље, пре ма едик ту или ка зни, ка зне ној екс па-
три ја ци ји или про го ну, у дру гој вер зи ји... Ети мо ло шке и прав не де фи ни ци је ег зи ла пред ста вља ју 
са мо јед ну, ма ко ли ко ва жну, стра ну се ман тич ког про бле ма. Исто риј ске, пси хо ло шке и иде о ло шке 
де фи ни ци је под јед на ко су бит не“ (Ana tomy of Exi le, 23–26).
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на при мер, Цин ци на тов зло чин у На бо ко вље вом ро ма ну По зив на по гу бље ње (In vi ta tion to 
Be he a ding), са вр шен раз лог за при тва ра ње, од но сно фи зич ко из гнан ство из гру пе: „нај го-
ри зло чин, гно стич ка гну сност, то ли ко рет ка и не ис ка зи ва да су се мо ра ле ко ри сти ти па-
ра фра зе као „не про бој ност“, „не про зир ност“, „за тво ре ност“ (In vi ta tion, 72). Цин ци нат је 
из дво јен од дру гих због то га што ни је тран спа рен тан (од но сно ње го ва ства ра лач ка есен-
ци ја је скри ве на, лич на, ис кљу чи во ње го ва) и због то га што мо же би ти са мо оно што је сте. 
Исто та ко, ко ли ко год до бро на мер на, сва ка др жа ва ко ја ин си сти ра на то ме да се ње ни 
гра ђа ни од рек ну сво је „не про зир но сти“ као це не при па да ња, то та ли тар на је. Каф ки јан ски 
свет ко ји Цин ци нат на пу шта на кра ју ро ма на мо жда је сте са ста вљен од не у бе дљи вих ли-
ко ва (укљу чу ју ћи и џе ла та) и сцен ских ре кви зи та, али узи ма ју ћи у об зир кон текст де ла 
(Не мач ка сре ди ном три де се тих го ди на из угла ру ског еми гран та чи ја је су пру га Је вреј ка), 
по сле ди це ег зи ла и то та ли та ри зма у ствар ном жи во ту би ле су сва ка ко при ру ци. Вр ло 
свој стве но, Цин ци нат, пи сац у раз во ју, оста вља за со бом сво је му чи те ље (он њих про те-
ру је) у са мом тре нут ку свог по гу бље ња, свог из гнан ства са овог све та. Дру гим ре чи ма, за 
умет ни ка и оп се на ра ко ји успе шно пре но си сво је на сле ђе из кон крет ног вре ме на и про-
сто ра (из гу бље не отаџ би не) у оно што На бо ков на зи ва „не ства р но има ње“ или из ми шље-
на књи жев ност, по ста вља се пи та ње ко ко га про те ру је? Све је у де ла њу.

Они од нас ко ји свет по сма тра ју кроз не што што се на зи ва евро по цен трич ни по глед, 
скло ни су да пи та ње ег зи ла по сма тра ју кроз при зму од ре ђе них пре о вла ђу ју ћих име на: 
Ови ди ја, Дан теа, Свиф та, Ру соа, го спо ђе Де Стал, Игоа, Ло рен са, Ма на, Џој са, Брех та и дру-
гих – и од ре ђе них пра си ту а ци ја – из ба ци ва ња Лу ци фе ра из ра ја, про те ри ва ња Ада ма и 
Еве из Еден ског вр та, пу то ва ња Ар го на у та, ег зо ду са Је вре ја, Оди се је вих лу та ња, Дан те о вог 
хо до ча шћа (Se i del, Exi le, x, 8). Ти при ме ри и та ти по ло ги ја то ли ко су ушли у наш кул тур ни 
кр во ток да су по ста ли на ша дру га при ро да. За и ста, не ки кри ти ча ри, по го то во марк си стич-
ки, ухва ти ли су се за ег зил ка ко за основ ну ка те го ри ју у опи си ва њу мо дер них об ли ка 
дру штве ног и по ли тич ког оту ђе ња, док су се дру ги ба ви ли ис тра жи ва њем хо мо лог но сти 
из ме ђу екс пе ри мен тал них ста ња (жи во та „из ван“ или „из над“, дуж гра ни ца ко је раз два ја-
ју по зна то од стра ног) и основ ног тро па але го ри је (од al = „дру ги“ и go ria = „глас“) (Se i del, 
Exi le, xii, 14). Па ипак, ко ли ко год фа сци нант не и при клад не би ле те де фи ни ци је и ши ре ња 
кон тек ста, ва жно је да се не из гу би из ви да до слов но по ре кло зна че ња тер ми на: „из гна ник је 
не ко ко на се ља ва је дан про стор, а пам ти или про јек ту је ствар ност дру гог“ (Se i del, Exi le, xi).51 
Исто та ко, ова дво сми сле на или гра нич на си ту а ци ја има ја сне лин гви стич ке по сле ди це, 
по чев ши од то га да су за пи сце као што су Бу њин, Цве та је ва, На бо ков, Ми лош, Кун де ра и 
Брод ски, у игри два пот пу но раз ли чи та је зи ка и кул ту ре (ви ди Be a u jo ur, Alien Ton gu es, по-
себ но 1–57). Ро ман ти зо ва ње пој ма ег зи ла зна чи пре ћут ки ва ње тра гич ног ве зи ва ња је зи ка 
ко је он но си и, не из бе жно, ње го во пре тва ра ње у не што на гра ђу ју ће – у „оспо со бља ва ју ћу 
при по вест“ ко ја умет ни ку до пу шта да „сце ну ки да ња пре тво ри по но во у ’сце ну по ве зи ва ња’“ 
(Se i del, Exi le, x, xii). Не тре ба да за бо ра ви мо да је ег зил мно го че шће имао оне спо со бља ва-
ју ћу и обо га љу ју ћу функ ци ју упра во због тог дво стру ког по гле да ко ји у сво јој осно ви ни је 

51 Упо ре ди ти се ћа ње Ири не Одо јев це ве на ова кву вр сту про јек ци је у ме мо а ри ма о ње ном жи во-
ту са пе сни ком Ге ор ги јем Ива но вим: „Као да смо жи ве ли на пра гу не ког дру гог све та, оног ка ком 
би Ге ор гиј Ива нов мо гао у да том тре нут ку да раз ва ли вра та. Из гле да ло је као да жи ви мо на две 
рав ни у исто вре ме – ’ов де и та мо’. Исто та ко, то ’та мо’ би ло је за ње га, а по не кад и за ме не, ни шта 
ма ње ствар но не го ’ов де’“ (На бе ре гах Сены, 448).
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осло ба ђа ју ћи, већ опре си ван, не ка вр ста је зич ке смрт не ка зне.52 Из тог раз ло га су „умет-
ни ци у ег зи лу из у зет но не при јат ни, и та твр до гла вост се увла чи чак и у њи хо ва нај ве ћа 
де ла“ (Said, “The Mind of Win ter”, 53). И упра во из тог раз ло га Брод ски не до зво ља ва ни 
се би ни дру гим пи сци ма у ег зи лу да сво ју не во љу пре тва ра ју у фе тиш, јер њи хо ва му ка, 
са мо за то што при па да јед ном пи сцу, ни је ни шта те жа од му ке би ло ког дру гог га стар бај-
те ра. Да се раз у ме мо, ни су сви у ста њу да по пут На бо ко ва од ше та ју из сво је там ни це. 

Од ре ђе ни број са вре ме них кри ти ча ра пи сао је о кон цеп ту ал ном по ре клу exi li u ma. 
Из ме ђу оста лих, Ели за бет Би жур, Ју ли ја Кри сте ва, Ха ри Ле вин, Мајкл Сај дел, Едвард Са ид, 
Џорџ Стај нер и Пол Та бо ри. Сви се не из о став но усред сре ђу ју на дво стру ки или сте ре о-
скоп ски по глед из ег зи ла, што је кон цепт ко ји, иа ко ко ри стан, тре ба да се до ра ди. Мо жда 
Са ид нај пре ци зни је из ла же це лу ствар:

За из гна ни ка, жи вот не на ви ке, из ра зи и ак тив но сти у но вој сре ди ни не из бе жно се 
од ви ја ју па ра лел но са се ћа њем на те исте ства ри у не ком дру гом окру же њу. Сто га су и 
ста ра и но ва сре ди на под јед на ко жи ве, ствар не, по сто је за јед но у кон тра пунк ту. Ова ква 
вр ста по и ма ња но си је дин стве но за до вољ ство, по себ но ако је из гна ник све стан и дру гих 
кон тра пункт них по ре ђе ња ко ја ума њу ју ор то док сне осу де, а до при но се са о се ћа њу и 
раз у ме ва њу. Исто та ко, по се бан вид до стиг ну ћа је сте по на ша ти се као код ку ће ма где 
се на ла зи ли. (Said, “The Mind of Win ter”, 55).

На рав но, из ру ског кон тек ста до ла зе број ни при ме ри упра во та кве вр сте кон тра пункт-
ног раз ми шља ња; по себ но се ис ти че ме ђу та ко зва ним пи сци ма еми гран ти ма пр вог та ла-
са ко ји су пи са ли за иш че за ва ју ћу пу бли ку у Бер ли ну у Па ри зу у ме ђу рат ном пе ри о ду. 
Вла ди слав Хо да се вич, на при мер, ве ли го то во исто што Са ид, са мо на мно го по е тич ни ји 
на чин, у сво јој див ној по е ми Фо то гра фи је из Со рен та (Сор рен тин ские фо то гра фии), где 
је фо то граф ски не га тив жи во та у ре во лу ци о нар ској Ру си ји при ка зан у дво стру кој екс по-
зи ци ји, пре ко исе ча ка из жи во та у ви ли Гор ког у бли зи ни Со рен та. Исто то чи ни и пе сник 
Ге о р гиј Ива нов, ко ји са сун ча ног ју га, из Ни це, при се ћа пред ска за ња свог при ја те ља Ман-
дељ шта ма да „сре шће(мо) се већ“ у пе тро град ској ме ћа ви („Че тврт ве ка је про шло ван 
зе мље“ [„Че тверть ве ка про шло за гра ни цей“]). И пре све га, чи ни то На бо ков, чи ји се ау-
то би о граф ски ју нак Га њин вра ћа у Ру си ју сво јој пр вој љу ба ви, опру жен на кре ве ту бер-
лин ског сме шта ја и уљуљ кан у слат ку ту гу са ња ре ња кло па ра њем обли жњих во зо ва (вре-
ме пло ва?) (Ма шењ ка). За сва ког од ових пи са ца кон тра пункт но осе ћа ње ства ра ек ста зу 
от кри ћа, en tre de ux епи фа ни је и пу то ва ња кроз вре ме, ко ју ће чи та о ци Пру ста пре по зна ти. 
Шта ви ше, про шлост ко ја по сто ји за јед но са са да шњо шћу не по гре ши во по се ду је па сто-
рал не од ли ке (по себ но ви дљи ве код На бо ко ва у ње го вим успо ме на ма из де тињ ства са 
Ви ре, по ро дич ног има ња) или на го ве шта је по ет ског Злат ног или „Сре бр ног“ до ба – у овом 
слу ча ју, то је пе снич ка реч ко ју су оте ло тво ри ли Блок и ње го ва ге не ра ци ја, а Хо да се вич и 
Ива нов до жи ве ли као по след њи бле сак пред на сту па ју ћом „со вјет ском но ћи“.

Ме ђу тим, по јам кон тра пунк та, то ли ко ко ри стан при по ре ђе њу ели ја де ов ског Све тог 
вре ме на са јед но лич ном, бес кућ нич ком са да шњо шћу, не мо же се при ме ни ти, бар не на 
јед но ста ван или пред ви дљив на чин, на Брод ског. Пе сник нам не до зво ља ва да га уба ци мо 

52 Сма тра ти да је ег зил бла го тво ран, као под стрек ху ма ни зму или кре а тив но сти, зна чи за не ма-
ри ти ње го ва са ка ће ња. (Said, “The Mind of Win ter”, 50).
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ни у овај сце на рио. Оно што оста вља иза се бе ни је Сре бр но, већ пре Гво зде но, или још 
бо ље, Ка ме но до ба, а оно што му сле ду је ни је са мо гу би так, већ и сло бо да да бу де сам са 
вре ме ном, са веч но шћу и сво јим све бла жим об ли ци ма по ет ског дис кур са. Тре ба на гла-
си ти да је Брод ски од у век из гнан уну тар сво је зе мље, из ме ђу „со вјет ске“ др жа ве и „ру ске“ 
кул ту ре: ње го ва „ге не ра ци ја ’56“ не ма ни јед не успо ме не на оно што је би ло пре, осим кроз 
све ста ри је кул тур не ре ли кви је као што су Ана Ах ма то ва и На де жда Ман дељ штам, и кроз 
са ме књи ге. Сто га, пре ма Брод ском, не ма мно го уте хе за са вре ме ног из гна ни ка, на след-
ни ка Ови ди ја и Дан теа:

Сви де ло нам се то или не, га стар бај те ри и из бе гли це сва ке вр сте вр ло ефи ка сно ски-
да ју цвет са ре ве ра из гна ног пи сца. Пре ме шта ње и по гре шно сме шта ње оп ште су ме сто 
овог ве ка. А оно оп ште и за на шег из гна ног пи сца и оног га стар бај те ра или из бе гли цу је сте 
да у сва ком слу ча ју, чо век бе жи од зла у бо ље. Основ на је исти на да из ти ра ни је чо век 
мо же би ти из гнан са мо у де мо кра ти ју. Јер ег зил, ма то ра се да ко би ла, ни је ви ше што је 
не кад био. Не на пу шта ви ше ци ви ли зо ва ни Рим због ди вљач ке Сар ма ци је, ни ти ша ље 
чо ве ка из, ре ци мо, Бу гар ске у Ки ну. Не, по пра ви лу, сле ди пре ла зак из по ли тич ког и еко ном-
ског бла та у ин ду стриј ски раз ви је но дру штво са нај ви шим то ном људ ске сло бо де на 
усна ма. (“The Con di tion”, 16). 

Иро нич но, те ре чи би ле су при пре мље не за кон фе рен ци ју о пи сци ма у ег зи лу ко јој 
Брод ски ни је ни при су ство вао.53 Опет, мо же мо за ми сли ти ко ли ко су ре чи од сут ног пе сни-
ка мо гле увре ди ти оне при сут не, и ка ко је ње го во од би ја ње да се би и они ма ко ји де ле 
ње гов ста тус до зво ли ма кар и мр ву са мо са жа ље ња, мо гло из гле да ти окрут но. Сар ка стич-
не, епи грам ске из ја ве Брод ског: „га стар бај те ри и из бе гли це сва ке вр сте вр ло ефи ка сно 
ски да ју цвет са ре ве ра из гна ног пи сца“; „Основ на је исти на да из ти ра ни је чо век мо же 
би ти из гнан са мо у де мо кра ти ју“ – сва ка ко су, у овом кон тек сту, упо тре бље не с на ме ром 
да жац ну. Са му ке ег зи ла, са по ли тич ких си ла ко је су, на вод но, до ве ле до „пре ме шта ња и 
по гре шног сме шта ња“ тих пи са ца, Брод ски скре ће те му на не што дру го. Због че га то ра ди? 
Због че га не при хва та тра ди ци о нал ни кон тра пункт о ком Са ид го во ри?

Раз лог, из гле да, има ве зе са чи та вим пи та њем де ло ва ња и по ет ског је зи ка. То је, чи ни 
се, и раз лог за што ни јед на те о ри ја об ја шње ња из гна нич ке све сти не мо же у пот пу но сти 
да об ја сни био-есте тич ки фе но мен „Јо си фа Брод ског“. Хај де да про ве ри мо ту тврд њу на 
тек сто ви ма Кри сте ве и Са и да, дво је љу ди ко ји су би ли нај у ти цај ни ји у до са да шњој де ба ти 
на те му. И у свом есе ју “A New Type of In tel lec tual: The Dis si dent” (1977)54 и не дав но, у књи-
зи “Stran gers to our sel ves” (1991),55 Кри сте ва ко ри сти пси хо а на ли тич ку те о ри ју да об ја сни 
све при сут ну тен ден ци ју изо ло ва ња оног стра ног у на шој сре ди ни и у на ма са ми ма. Кри-
ти чар ко ји же ли да ана ли зи ра пе сни ка у кон тек сту пси хо ло шких обра за ца и скло но сти, 
код Кри сте ве мо же про на ћи до ста ства ри ко је би се мо гле укло пи ти у про фил Бр од ског. 
На при мер:

53 Кон фе рен ци ја је одр жа на у Бе чу, де цем бра 1987. го ди не у ор га ни за ци ји Whe a tland Fo un da tion. 
Ни ма ло са о се ћа јан од го вор Брод ског на не во ље пи сца у из гнан ству ни је на и шао на до бар при јем.
54 Ви ди Troil Moi, Kri ste va Re a der, 292–300. Есеј се пр во по ја вио у ча со пи су Tel Qu el 1977. го ди не (бр. 
74, зи ма 1977) под на зи вом „Un no u ve au type d’in tel lec tuel: le dis si dent“.
55 Пр во бит но об ја вље на под на зи вом Étran gers à no us-mêmes (Li bra rie Art he me Fayard, 1989).



Тај на ра на, ко је че сто ни он сам ни је све стан, те ра стран ца да лу та. Не во љен, он то 
не при зна је: код њега иза зов ућут ку је при ту жбе... Он је не у стра шив: „Ни си ми на не ла 
ни ма ло ште те“, он из ри че, же сто ко, „ја сам тај ко ји одла зи“; увек испред, увек сви ма 
не до сти жан. До кле год му пам ће ње се же, оно је оча ра ва ју ће озле ђе но: не схва ћен од стра-
не во ље не, али ипак ра се ја не, дис кретне или за бри нуте мај ке, из гна ник је за њу стра нац. 
Он је не зо ве, не пи та за њу. Аро ган тан, по но сно се др жи за оно што му недо ста је, од су-
ство, овај или онај сим бол... При ко ван за не ко друго ме сто, си гур но ко ли ко и не до сти жно, 
стра нац је спре ман за бег. За ње га не ма пре пре ка, рав но ду шан је пре ма свој пат њи, увре-
да ма, од ба ци ва њи ма док тра жи ту не видљи ву, обе ћа ну те ри то ри ју, ту зе мљу ко ја не 
по сто ји, али је он но си у сво јим сно ви ма и ко ја за и ста мо ра би ти та мо не где из ван.

Стра нац је, да кле, из гу био мај ку. (Stran gers, 5)

Брод ски за и ста ни је имао ни ма ло сре ћан жи вот, о че му ће мо ви ше го во ри ти у на ред-
ним по гла вљи ма. Пр ва ве ли ка љу бав ње го вог жи во та (са Ма ри ном Ба сма но вом) за вр ши-
ла се дво лич но шћу и бес крај но „утро је ном“ ве зом, баш као што се ње го ва ве ли ка љу бав 
пре ма Ру си ји („Ру си ја је мој дом; жи вео сам ту цео свој жи вот (до ју на 1972. го ди не) и све 
што но сим у ду ши ду гу јем Ру си ји и ње ном на ро ду“ (“А Wri ter”, 78) за вр ши ла пр о го ном. 
Та ко да би се мо гло твр ди ти да се страст Бр од ског пре ма од го вор но сти и ак ци ји, пре ма 
„иза зо ву“ у од но су на „при ту жбе“, мо же при пи са ти ње го вој „тај ној ра ни“ и чи ње ни ци да 
је „из гу био мај ку“, што у овом слу ча ју зна чи не са мо да је из гу био би о ло шку мај ку, мај ку 
свог си на (Ба сма но ву), и до мо ви ну, не го је, нај ва жни је, већ два де сет го ди на био у опа сно-
сти да из гу би свој Mut ter sprac he. Ова кав Брод ски је „аро ган тан“; он не до зи ва сво ју мај ку 
ни ти тра жи ишта од ње. За ко ван у сво ју сто ич ку ма ску, он уме сто па сив не уло ге пре у зи ма 
сву ак ци ју („Ни си ми на чи ни ла ни ка кву ште ту; ја сам тај ко ји од ла зи“), и на кра ју се чи ни 
рав но ду шним пре ма „свој пат њи, увре да ма, од ба ци ва њи ма“.

Па ипак, иа ко се чи ни да пси хо а на ли тич ко за ла га ње Кри сте ве омо гу ћа ва чи та о цу да 
про зре од брам бе не ме ха ни зме Брод ског, оно не мо же да об ја сни ствар ну кон крет ну по-
ја ву ње го вог по ет ског је зи ка. Увек оста је не што, фак тор ви шка за ко ји не до ста је об ја шње-
ње.56 Нај ви ше што мо дел Кри сте ве мо же је сте да свр ста пе сни ка, а са мим тим и ње гов 
је зик, под не ки тип – „стра нац“, „из гна ник“. Због то га су и Брод ски и На бо ков, два ру ска 
пи сца у ег зи лу ко ја су нај ре чи ти је го во ри ла о уз ви ше ном де ло ва њу умет но сти, од у век 
би ли не ми ло срд но кри тич ни на те му Фрој да и ње го вог на сле ђа. Раз ми шља ње Кри сте ве 
уоп шта ва; као огром ни те о риј ски из дув ни вен тил, оно свој су бје кат ву че го ре, у ге не ра-
ли за ци је пре ко не ко ли ко лин гви стич ких и пси хо ло шких фрон то ва у исто вре ме (би о ло шка 
мај ка, љу бав ни ца, до мо ви на, ма тер њи је зик, та ко да нај ве ћи пре кр шај Брод ског је сте 
про тив оног што би кри ти чар на звао се ми о тич ко (тј. пред-све сно, не ди фе рен ци ра но, 
„мај чин ско“) је згро је зи ка, у ко рист сим бо лич ког (тј. све сног, ди фе рен ци ра ног, вер бал ног, 
по сте ди пов ског) ре да Оца.57 Њен увер љи ви мо дел мо же об ја сни ти „ре во лу ци ју у по ет ском 
је зи ку“ пре ма чи ње ни ца ма, али не мо же при ка за ти оно што Брод ски на зи ва по ет ским 
ми шље њем: „По ет ско ми шље ње, ко је се на зи ва ме та фо рич ким, за пра во је син те тич ко 

56 При се ти мо се Фро сто ве ду хо ви те опа ске да је по е зи ја оно што се из гу би у пре во ду. 
57 Мо же се исто та ко твр ди ти да је кроз сво је раз не тран спо зи ци је и пре прав ке, од бу гар ске еми-
грант ки ње до па ри ске echt ин те лек ту ал ке, од бри ли јант ног ана ли ти ча ра и так со но ма у тра ди ци ји 
Фрој да и Ла ка на до „суб вер зив не“ те о ре ти чар ке мај чин ства и мај чи ног те ла (Sta bat Ma ter) и та ко 
да ље – Кри сте ва за ме ни ла је дан мит о лин гви стич ким ко ре ни ма дру гим.
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ми шље ње. Као та кво, оно са др жи ана ли зу, али се не мо же на њу све сти. Ана ли за ни је ни 
је ди ни ни ко нач ни об лик са зна ња... У слу ча ју пе сни ка, то је ин ту и тив на син те за, тј. ка да 
пе сник – пре ма пе сни ку – укра де ле во и де сно и не осе ћа чак ни кри ви цу док то чи ни (Mo-
dern Rus sian Po ets, 7, мој кур зив).

За Брод ског и ње го ву тра ди ци ју, да кле, ве ли ка по е зи ја увек исто вре ме но пре но си и 
се ми о тич ко и сим бо лич ко. Вра ти мо се на омаж Брод ског Ах ма то вој. Ка да сре до веч ни из-
гна ник ка же сво јој дав но пре ми ну лој ку ми „Ве ли кая ду ша, по клон че рез моря“ (до слов но 
„Ве ли ка ду шо, по клон пре ко мо ра“), све до ци смо по себ ног и не по но вљи вог тре нут ка у ком 
се мај ка и син, тра ди ци ја и од су ство, хе рој ски ме тар (алек сан дри нац, са по лу сти хо ви ма 
по де ље ним це зу ром) и ан ти хе рој ско до ба са ста ју и ства ра ју тре ну так ис це љу ју ће хар мо-
ни је. Брод ски свла чи сво је од ли ке (ово ни ка ко ни је на чин на ко ји би го во рио да се о ње му 
ра ди) ка ко би огр нуо глас и ка ден цу, „кла сич ну си ме три ју“ и ре зер ви са ност, свог во ље ног 
са го вор ни ка. То је жр тва за ко ју слу ти да је ср це пе сме. „Ве ли чи на“ Ах ма то ве зах те ва од-
го ва ра ју ћи од го вор, та ко да лик (ли це све то сти) „по ко пан“ у по чет ни ик тус пр вог ди сти ха 
(„Ве ли ка ја“) од је ку је кроз свој пар у дру гом по лу сти ху („по клон“). На клон по ста је до сло ван, 
док, та ко ре ћи, је дан пе сник про зо диј ски ода је по част дру гом. Исто та ко, звуч на уну тра-
шња ри ма ко ја се спа ја са тре ћом сто пом сва ког по лу сти ха – „ду ша“/„мор ја“ – по ста вља 
ме та фи зич ку се ман ти ку ка рак те ри стич ну за оба пе сни ка из над пој ма фи зич ке из ме ште-
но сти. Отво ре ни про стор, „пре ко мо ра“, сру чу је се у по вра так ку ћи, у мај чин ски за гр љај. 
Отуд се кроз пе сму не сла ви са мо Ах ма то ва на свој ро ђен дан, већ и њен је зик, „дар го во-
ра“ за ко ји је за уз врат жр тво ва ла се бе. Не ма ни тра га еди пов ског по ти ски ва ња „кри ви це“ 
у овом из ра зу. За и ста, се ми о ти ка и сим бо ли зам, оно што Кри сте ва на зи ва мај чин ска cho ra 
и озна чи тељ ска „те тич ка“ фа за, за јед нич ки по сто је у по ет ској кон струк ци ји и као да ис пи-
ту ју јед на дру гу. Изо ло ва ти их у вре ме ну и твр ди ти да је „из гна ник стра нац за сво ју мај ку“ 
не би би ло пра вед но пре ма „по крет ној ста тич но сти“ је зи ка Брод ског.

Ако је за Кри сте ву основ на ко ор ди нат на мре жа пси хо а на ли тич ка, он да је за Едвар да 
Са и да то по ли тич ка, и у огром ној ме ри за сно ва на, из ме ђу оста лих, на Ми ше лу Фу коу. У 
де ли ма Ори јен та ли зам (Ori en ta lism, 1978), The World, the Text and the Cri tic (1983) и ра зним 
есе ји ма укљу чу ју ћи и “The Mind of Win ter: Re flec ti ons on Li fe in Exi le” (1984), Са ид у не ко ли-
ко на вра та твр ди да „тек сто ви има ју ви до ве по сто ја ња ко ји су чак и у свом у нај ра зре ђе-
ни јем об ли ку увек уто пље ни у окол но сти, вре ме, ме сто, и дру штво – украт ко, на ла зе се на 
све ту, да кле све тов ни су. (The World, 35). У прин ци пу, ово је ко ри сна ис прав ка, по го то во 
ка да је упу ће на ка „ми стич ном и дез ин фи ко ва ном пред ме ту књи жев не те о ри је“ по зна том 
као „тек сту ал ност“ (The World, 3).58 Ме ђу тим, Са ид је овом суп тил ном вра ћа њу на кон текст 
дао сна жне иде о ло шке зу бе.59

58 Но ви ја кри тич ка те о ри ја нео прав да но ста вља ак цент на нео гра ни че ност ин тер пре та ци је. Твр-
ди се да, по што је сва ко ту ма че ње по гре шно ту ма че ње, ни јед но ни је бо ље од дру гог, сто га су сва 
ту ма че ња, по тен ци јал но без број њих, у крај њој ана ли зи јед на ко по гре шна“ (World, 39). Чи та лац 
тре ба да обра ти па жњу да је сло же на ин тер ак ци ја из ме ђу тек ста и кон тек ста, на чи на на ко ји жи вот 
об ли ку је књи жев ност и обр ну то, одав но пред мет ис тра жи ва ња Ју ри ја Лот ма на и та ко зва не Тар-
тув ске шко ле со вјет ске се ми о ти ке.
59 По Са и до вом ту ма че њу, ау то ри тет до но си пи шче ва „стра те гиј ска ло ка ци ја“ у од но су на ма те-
ри јал и „стра те гиј ска фор ма ци ја“ мо ћи ко ју је дан текст ства ра са дру гим тек сто ви ма (Ori en ta lism, 
19–20 [превод са ен гле ског Дрин ка Гој ко вић, Би бли о те ка XX век, 2008 – Прим. прев.]). Раз лог због 
ког Бај рон хе ро и не сво јих ис точ них при ча ре дов но при ка зу је као не ме жр тве му шких по сту па ка 
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Кра так је пут од Са и до ве бор бе да се Ори јент пре по зна за оно што је сте – „[Оријентализам] 
ни је ине рт на при род на чи ње ни ца“ (Ori en ta lism, 4),60 већ чи ње ни ца по ли тич ког жи во та и 
ин сти ту ци ја – до да ва ња гла са ти пич ним пред став ни ци ма дру гог – из бе гли ца ма и из гна-
ни ци ма.61 Де ло The World, the Text and the Cri tic по чи ње дир љи вом по све том Ери ху Ау ер ба-
ху, Је вре ју про те ра ном из на ци стич ке Евро пе ко ји је на пи сао је дан од сјај них кри тич ких 
тек сто ва о за пад ној ци ви ли за ци ји, Ми ме зис, док је за вре ме Дру гог свет ског ра та жи вео у 
Ис тан бу лу. „Ау е р бах ја сно ка же“, пи ше Са ид, „да је упра во ње го ва уда ље ност од ку ће – у 
сва ком сми слу те ре чи – омо гу ћи ла не ве ро ват ни по ду хват Ми ме зи са. На ко ји на чин се 
ег зил пре тво рио од иза зо ва или ри зи ка, или чак ак тив ног уда ра на ње го во евро пеј ство, 
у по зи тив ну ми си ју чи ји би успех био кул тур ни чин из у зет ног зна ча ја?“ (The World, 7). То је, 
уз гред, пи та ње ко је би сва ка ко за ни ма ло и Брод ског. Са ид од го ва ра на то ци та том из де ла 
Di da sca lion Ху га од Све тог Вик то ра ко је је ве ли ки фи ло лог из дво јио у јед ном дру гом свом 
есе ју („Phi lo lo gie der Wel tli te ra tur“): „Чо век ко ји сма тра сво ју отаџ би ну ми лом, још је бо ја-
жљи ви по чет ник; онај ко ме је сва ка гру да род на, већ је сна жан; али са вр шен је онај ком је 
цео свет стра на зе мља“ (ла тин ски текст је мно го екс пли цит ни је – per fec tus ve ro cui mun dus 
to tus exi li um est)“ (на ве де но у The World, 7). Ова кав раз вој до га ђа ја са вр ше но об у хва та не-
у мор ну цен три фу гал ну, „са мо-очу ђу ју ћу“ из гна нич ку свест Брод ског. Са мо кроз не ку вр сту 
„вољ ног бес кућ ни штва“, са мо од ба ци ва њем кул тур не при пад но сти и ства ра њем де ла као 
што је Ми ме зис ко је „по сто ји упра во за хва љу ју ћи ори јен тал ном, не-ок ци ден тал ном ег зи лу“, 
чо век мо же по ста ти онај ком је сва ка гру да род на и за ког, ко нач но, mun dus to tus exi li um 
est (The World, 7–8). Па ипак, ако је то са же ти став Брод ског, ка ко би он гле дао на Са и до ву 
по ли тич ку по ру ку ко ја ле жи у осно ви све га?

Са и дов по јам кул ту ре и ег зи ла као раз ли чи тих стра на „фор ма ци је дис кур са“ на и ла зи 
на про бле ме ка да се при ме ни у ру ском кон тек сту. У овом слу ча ју фу ко ов ско со чи во, то-

или због ког Фло бер го во ри уме сто сво је еги пат ске кур ти за не Ку чук Ха нем, пре ма Са и ду пре све-
га је по ли тич ки: „Ори јен та ли зам се ту схва та као за пад ни стил до ми на ци је, ре струк ту ри са ња и 
по се до ва ња вла сти над Ори јен том.“ За и ста, „Ори јент ни је био (ни ти је са да) сло бо дан пред мет 
ми шље ња или де ла ња.“ Из то га сле ди да су тек сто ви на ко ји ма је на ша за пад на кул ту ра од ра сла 
во ђе ни, фу ко ов ски ре че но, све о бу хват ним епи сте ма ма ко је по ти ску ју, де мо ни зу ју, бло ки ра ју и 
на раз не на чи не кон тро ли шу дру го. Иа ко Са ид енер гич но ис ти че да не одо бра ва стро гу as su je tis-
se ment, осе ћај, на при мер, у де лу The Arc he o logy of Know led ge да „дис курс – без ли чан, си сте мат ски, 
из у зет но ре гу ли сан кроз ја сно де фи ни са не фор ма ци је – над ја ча ва дру штво и упра вља пр о из вод-
њом кул ту ре“ (The World, 186), то ни у ком слу ча ју не зна чи да је увек ја сно у ком тре нут ку у ње го-
вим тврд ња ма на ме ра сту па на сце ну. „Но, за раз ли ку од Ми ше ла Фу коа, чи јем де лу ве о ма мно го 
ду гу јем, ја ве ру јем у пре су дан оти сак ко ји по је ди нач ни пи сци оста вља ју на ина че ано ним ном 
ко лек тив ном кор пу су тек сто ва ко ји кон сти ту и шу дис кур зив ну фор ма ци ју ка ква је ори јен та ли зам 
(Ori en ta lism, 23 [превод са ен гле ског Дрин ка Гој ко вић – Прим. прев.]). Ви ди и The World, 186–88.
60 Сви ци та ти из књи ге Ori en ta lism на ве де ни су пре ма: Едвард Са ид, Ори јен та ли зам, пре ве ла са 
ен гле ског Дрин ка Гој ко вић, Би бли о те ка XX век, 2008. (Прим. прев.)
61 Се ћа мо се, на при мер, да ау тор Ори јен та ли зма не кри је „лич ну ди мен зи ју“ ко ја ле жи у осно ви 
ње го ве сту ди је: „Жи вот па ле стин ског Ара па на за па ду, по себ но у Аме ри ци, обес хра бру је. Ов де 
вла да го то во јед но гла сан кон сен зус да он по ли тич ки не по сто ји, а кад се до зво ли да по сто ји, он-
да је схва ћен или као жи ва му ка, или као Ори јен та лац. Мре жа ра си зма, кул ту рал не сте ре о ти пи је, 
по ли тич ког им пе ри ја ли зма, де ху ма ни зу ју ће иде о ло ги је ко ја се ве зу је за Ара пе или му сли ма не 
за и ста је ве о ма сна жна; и упра во ту мре жу сва ки Па ле сти нац осе ћа као сво ју је дин стве ну ка жње-
нич ку суд би ну.“ (Ori en ta lism, 27).
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ли ко очи глед но фран ко фо но, чак и док по ку ша ва са мо се бе да смр ска, чи ни се нео бич но 
ван фо ку са:

Кул ту ра се ко ри сти да озна чи не са мо оно че му не ко при па да, већ и оно што не ко 
по се ду је, а по ред тог про це са при сва ја ња, кул ту ра озна ча ва и гра ни цу пре ко ко је кон цеп-
ти оно га је што је за кул ту ру спо ља шње и ин три стич но ула зе у сна жну игру... То зна чи 
да је кул ту ра си стем дис кри ми на ци ја и ева лу а ци ја... за од ре ђе ну кла су у Др жа ви са ко јом 
се она мо же иден ти фи ко ва ти; то та ко ђе зна чи да је кул ту ра си стем ис кљу чи ва ња ко јим 
се упра вља од о зго, али ко ји се спро ве ди кроз соп стве ни об лик вла да ви не, пу тем ког се 
ства ри као што су анар хи ја, не ред, ира ци о нал ност, ин фе ри ор ност, лош укус и не мо рал 
пре по зна ју, а за тим сме шта ју ван кул ту ре и та мо оста ју за хва љу ју ћи мо ћи Др жа ве и 
ње них ин сти ту ци ја. (The World, 8–11)

Брод ски би пр ви ре као да кул ту ра за и ста је сте сво ји на, и то је ди на ко ју вре ди по се до-
ва ти. Али док Са ид ви ди ори јен та ли стич ку епи сте му као за пад ни „си стем дис кри ми на ци-
ја и ева лу а ци ја“ ко ји ис кљу чу је оне ко је, све сно или не све сно, те жи да пот чи ни, шта се 
де ша ва са тим истим си сте мом ка да се пре ме сти ма ло ис точ ни је, у Ру си ју? Та мо се мо дел 
из вр ће пра во на гла вач ке, што са мо мо же да зна чи да про блем ни су тек сто ви са ми за се бе, 
већ на чин на ко ји се њи ма (од но сно „ар хи вом“ ко ја их ода би ра) мо же ма ни пу ли са ти. Брод-
ски је жи ви до каз не ког ко је очи глед но из ван до ми нант ног дис кур са ан гло а ме рич ке кул-
ту ре, да не по сто ји ни шта ин хе рент но ис кљу чу ју ће или тла чи тељ ско у пи са њу ре ци мо, 
пе сни ка и про по вед ни ка као што је Џон Дон – осим мо жда ин те ли ген ци је и има ги на тив не 
ем па ти је нео п ход не да би се вра ти ло у ње го во вре ме и про стор. Тек сто ви ко је су Брод ски 
ње го ва ге не ра ци ја чи та ли у го ди на ма од ра ста ња (Ман дељ штам, Цве та је ва, До сто јев ски, 
Би бли ја) упра во су они ко је је др жа ва љу ти то по ку ша ва ла да озна чи као „анар хи стич ке“, 
„ира ци о нал не“ и не мо рал не и сме сти их из ван кул ту ре. Шта ви ше, упра во су ти тек сто ви 
по но во ус по ста ви ли кон ти ну и тет са ве ли ком про шло шћу и (ру ска књи жев ност пре 1917. 
го ди не) са за пад ном кул ту ром. Истин ски ано ни ман и мо но ли тан дис курс со вјет ске др жа-
ве по се до вао је огром ну моћ, али ње го ви на по ри да та кве као што је Брод ски сме сти из ван 
се бе са мо су да ва ли сна гу је зи ку овог дру гог – је дин стве ну, екс цен трич ну, до ми нант ну 
па жњу због раз ли ко ва ња. У на о па ком све ту со вјет ско-ру ске кул ту ре, ис по ста ви ло се да 
су за бра ње ни тек сто ви ко је ми, из пер спек ти ве „евро-“ и „ло го цен трич них“ ин те лек ту а-
ла ца ка сног два де се тог ве ка обич но ви ди мо као из вр ши о це у „хе ге мо ни стич ком“ ка но ну, 
по мо гли Брод ском и ње го вим ко ле га ма да по ста ну сло бод не лич но сти. Иро ни ја то га је сте 
што чо век мо ра би ти из гна ник из соп стве не кул ту ре да би та ко не што ви део. 

Нај бла же ре че но, Брод ски је имао ам би ва лен тан од нос пре ма ис точ ним ко ре ни ма 
Ру си је, о че му ће мо ви ше го во ри ти у ка сни јем по гла вљу. И ње го во по и ма ње Ви зан ти је 
сва ка ко је пот пу но дру га чи је од, ре ци мо, Јеј тсо вог. Баш као што Са ид по ку ша ва да дâ глас 
ис точ ним из гна ни ци ма ко ји су та ко че сто за не ма ре ни у на шој за пад ној тра ди ци ји, та ко 
нам Брод ски не до пу шта да за бо ра ви мо за пад но на сле ђе ко је је се лек тив но ис кри вље но 
и про те ра но из „ис точ ног“ дис кур са ње го вог со вјет ског обра зо ва ња62 ко ји је ау то ри та ти-
ван до ср жи.

62 „Кон стан тин ни је пред ви део да ће ан ти ин ди ви ду а ли зам исла ма на ћи у Ви зан ти ји та ко по год но 
тле да ће око IX ве ка хри шћан ство ода тле го то во бе жа ти на се вер... Ме ђу тим, хри шћан ство ко је 
је при ми ла Ру си ја ни је ви ше има ло ни шта за јед нич ко са Ри мом. По што је сти гло у Ру си ју, хри шћан-
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Ова ко Брод ски го во ри о Ман дељ шта му – за ког је ско вао из раз ho mo cul tu rus – чо век 
чи ја кул ту ра не мо же би ти „ви ша“, а чи је пак из ба ци ва ње и ка зна од стра не др жав ног 
„дис кур са“ не мо гу би ти тра гич ни ји:

Ово је књи га [тј. ме мо а ри На де жде Ман дељ штам На пу ште на нада] о то ме ка ко жи-
ве ти без уте хе. Без уте хе се мо же жи ве ти од љу ба ви, се ћа ња и кул ту ре. У ау то ро вој 
све сти ове три ка те го ри је су не раз дво ји ве и при сут не као је дин ство... Кул ту ра је део 
њи хо вог [тј. ру ског, по себ но Мандељш тамовог] „ега“, фи зи о ло шка ка те го ри ја, од ли ка 
функ ци о нал на ко ли ко и пол. Кул ту ра је њи хов пол; она је при мар на од ли ка њи хо ве би о-
ло шке вр сте, и отуд њи хо ва не ком па ти бил ност с при мер ци ма ни же, или че шће, ви ше 
вр сте... Не ма љу ба ви без се ћа ња, се ћа ња без кул ту ре, кул ту ре без љу ба ви. Сто га је сва ка 
пе сма кул тур на чи ње ни ца, као и љу бав ни чин и бле сак се ћа ња – и ве ре, до дао бих. (“Beyond 
Con so la tion”, 14)

Као што зна сва ко ко је чи тао Раз го вор о Дан теу, Ман дељ шта мо ва вер зи ја ви со ке кул-
ту ре и је дан од ње них глав них пред став ни ка је све, са мо не ста тич на, ано ним на, јед но ум-
на. Упра во су прот но, Ман дељ шта мов Дан те је мр зо во љан, иди о син кра ти чан, увек спре ман 
да се устре ми на цен тар Фи рен це ко ји га не же ли – јед ном реч ју, он је сам Ман дељ штам, 
со вјет ски из гой (из гна ник). Ман дељ шта мо ва по кре тљи ва кул ту ра је сте ње го во оруж је 
про тив уста ље не и на ду ве не сре ди не ко ја ће уско ро по ста ти соц ре а ли зам. Исто та ко и 
љу бав, се ћа ње и кул ту ра ко ји ула зе у Брод ско вље во при сва ја ње До на, Оде на, Ло у е ла и 
Фро ста, по ма жу му да по ме ри гра ни це ру ског по ет ског го во ра у свом вре ме ну. Ко нач но, 
ба рем за Брод ског, по ет ски го вор (ве за са је зи ком у свом нај згу сну ти јем об ли ку) је сте оно 
што да је сна гу, а не име на и би о гра фи је пе сни ка ко ји, не ве за но за си стем, по ста ју пи о ни 
(објек ти мо ћи) у бес по штед ној бор би за пре власт на ша хов ској та бли (ка но ну).

Та ко је од го вор Брод ског на ака дем ско по ли ти зо ва ње ег зи ла ти пич но пец кав, уто ли ко 
што одо ле ва том на ру ша ва њу пој ма де ло ва ња, као и сви оста ли ње го ви од го во ри. У мла-
до сти је кљу кан уси ре ним мле ком „нор ми ра ју ће мно жи не“, и чак је и са да ве о ма осе тљив 
на не ку ре то рич ку ома шку или „ин фла ци ју го во ра“ (“says po et Brodsky”, 11) ко ја осло ба ђа 
чо ве ка по је ди нач не од го вор но сти. Без об зи ра да ли је у пи та њу то та ли тар ни ре жим или 
за пад на де мо кра ти ја, без об зи ра да ли је, као у Хо да се ви че вој гор кој игри ре чи, у пи та њу 
со ци альный за каз (дру штве ни зах тев) или со ци альный от каз (дру штве но од ба ци ва ње), 
„др жа ва“ ће на ћи на чин да из дво ји пи сца („Пе ред кон цом“). Не тра жи те при зна ва ње или 
прав ду, ка же пе сник, јер оно што тре ба да тра жи те ни су дру штве на ин те гра ци ја и сре ћа, 
већ је зич ко от кри ће: „Би ти из гна ни пи сац исто је као би ти пас или чо век ис па љен у све мир 
у кап су ли (пре као пас, не го као чо век на рав но, јер се ни кад не ће по тру ди ти да вас вра те). 
А тво ја кап су ла је твој је зик. Да би се до вр ши ла ме та фо ра, мо ра се до да ти да пут ник убр-
зо от кри је да кап су ла не те жи ка зе мљи, већ у све мир“ (“Con di tion”, 18). Уто пи ста пи ше у 
на ди да ће кап су ла пре ваг ну ти ка зе мљи; пе сник пра ти сво ју соп стве ну, уса мље ну, цен-
три фу гал ну пу та њу. У за вр шној ана ли зи Брод ски је, као и Цве та је ва, из гна ник ме ђу из гна-
ни ци ма. Он сто ји сам, не као лик у искон ској сце ни не чи је ту ђе по ро дич не ро ман се, ни ти 
као бун тов ник на тр гу не чи је ту ђе по ли тич ке не све сно сти. Он би ра соп стве не уло ге и 
пре у зи ма од го вор ност за успех или фи ја ско из во ђе ња:

ство je оста ви ло иза се бе не са мо то ге и ки по ве, већ и Ко декс гра ђан ских за ко на, раз ра ђен за 
вре ме Ју сти ни ја на“ (Less, 416).
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Све што по ку ша вам да ка жем је сте да, ако нам се ука же при ли ка, у ду гач ком узроч ном 
лан цу ства ри, мо же мо пре ста ти да бу де мо са мо ње го во зве ке та ње и по ку ша мо да пре-
ђе мо на узро ке. Ста ње ко је зо ве мо ег зил пру жа упра во та кву при ли ку... Ако же ли мо да 
игра мо ве ћу уло гу, уло гу сло бод ног чо ве ка, он да би тре ба ло да бу де мо спрем ни да усво ји мо 
– или бар по дра жа ва мо – на чин на ко ји сло бо дан чо век гу би. Сло бо дан чо век ка да гу би, не 
кри ви ни ко га. (“Con di tion”, 19)

То је, он да, то ства ра ње ег зи ла, тај осе ћај да је Брод ски, упр кос свим ћу ди ма исто ри је 
и истин ски тра гич ној суд би ни, из вор и тво рац свог оту ђе ња од жи во та и ве зи ва ња за је зик, 
ком је ова сту ди ја по све ће на. Дво знач ност на сло ва63 – да ли је „ег зил“ узрок или по сле-
ди ца „ства ра ња“? – то је упра во оно са чи ме се Брод ски бо рио ви ше не го ије дан ру ски 
пи сац у дру гој по ло ви ни ве ка. Са до ла ском ере пост-гла сно сти и не из бе жним про па да њем 
„бар дов ског ма ни ра“ у ру ској књи жев но сти, Јо сиф Брод ски је мо жда по след њи ве ли ки 
пе сник у тра ди ци ји за ког се мо же ре ћи да је сам се бе ство рио, и да је ство рен оним што 
је на пи сао.64
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