
33

ПО Е ЗИ ЈА КАО АН ТРО ПО ЛО ШКИ ЦИЉ
Јо си фа Брод ског сам ин тер вју и сао у ње го вом ста ну у Гри нич Ви ли џу де цем бра 1979. 

Био је нео бри јан и из гле дао је ис цр пље но. Упра во је ра дио ко рек ту ру пре ло ма сво је књи ге 
– Вр ста ре чи (A Part of Spe ech) – и пре ко ра чио је, по вла сти тим ре чи ма, сва ки мо гу ћи рок. 
Под ње го ве днев не со бе бе ше за тр пан па пи ри ма. По ну ђе но му је да ин тер вју ура ди мо у 
не ко дру го, по год ни је вре ме, али Брод ски за то ни је хтео да чу је.

Зи до ви и сло бод не по вр ши не ње го вог ста на би ле су ско ро у пот пу но сти по кри ве не 
књи га ма, раз глед ни ца ма и фо то гра фи ја ма. Био је ту из ве стан број сли ка мла ђег Брод ског, 
са В. Х. Од ном и Спен де ром, са Ок та ви јом Па зом, са раз ли чи тим при ја те љи ма. На по ли ци 
из над ка ми на, две уо кви ре не фо то гра фи је – јед на Ане Ах ма то ве и дру га, Брод ско га и ње-
го вог си на ко ји је остао у Ру си ји.

Брод ски је на пра вио два шо ље ја ке ин стант ка фе. Се део је у сто ли ци по ред ка ми на, 
прак тич но у ис тој по зи три са та – наг ну те гла ве, пре кр ште них но гу, док пр сти де сне ру ке 
или др же ци га ре ту или по чи ва ју на гру ди ма. Ка мин бе ше за тр пан опу шци ма ци га ре та. Кад 
год би се умо рио од пу ше ња, хит нуо би ци га ре ту у том прав цу.

Ни је био за до во љан сво јим од го во ром на пр во пи та ње. Не ко ли ко пу та је ре као: „Хај-
де мо још је дан пут.“ Али по сле пет ми ну та ин тер вјуа, као да је за бо ра вио и на то да се 
раз го вор сни ма на тра ку и на чо ве ка ко ји му по ста вља пи та ња. По чео је да го во ри бр же 
и са све ве ћим оду ше вље њем.

Глас Јо си фа Брод ског, ко ји је На де жда Ман дељ штам јед ном опи са ла као „из ван ре дан 
ин стру мент“, про ла зи кроз нос и ве о ма је ре зо нан тан. 

То ком пре да ха, Брод ски ме пи та ка кво пи во во лим и од ла зи до про дав ни це на углу. 
Док се вра ћа кроз зад ња дво ри шта, је дан од ком ши ја му до ви ку је: „Ка ко сте, Јо си фе? Као 
да гу би те на те жи ни.“ „Не знам“, чу је се глас Брод ског. „Знам са мо да гу бим ко су.“ А ма ло 
ка сни је до да је: „И па мет.“

На кра ју ин тер вјуа, Брод ски де лу је опу ште но, ни је то ви ше онај чо век ко ји ми је отво-
рио вра та пре че ти ри са та. Као да осе ћа олак ша ње за то што ви ше не мо ра да го во ри. Али 
па жњу та да по чи њу да при вла че па пи ри са по да. „Ужа сно ми је дра го што смо то ура ди ли“, 
ка же он. Ис пра тио ме је до вра та са сво јим оми ље ним ус кли ком: „Цмок!“

Свен Бир кертс: Же лео бих да поч нем ци та том из књи ге На де жде Ман дељ штам Aban-
do ned Ho pe.1 За Вас ка же: „Он је... из ван ре дан мла дић ко ји ће, бо јим се, на кра ју ло ше про ћи.“

Јо сиф Брод ски: На не ки на чин, ја је сам ло ше про шао. Што се ти че ру ске књи жев но сти 
– у сми слу мо гућ но сти да бу дем об ја вљен у Ру си ји. Ме ђу тим, ми слим да је она же ле ла да 
име ну је не што го ре – да је има ла на уму те ле сну по вре ду. Ипак, пи сац до вољ но ло ше про-
ђе ка да не мо же да об ја вљу је на свом ма тер њем је зи ку.

1 На пу ште на на да, ен гле ски пре вод ру ског ори ги на ла Вос по ми на ния, вто рая кни га, ко ји је на 
срп ско хр ват ски пре вео Злат ко Црн ко вић под на сло вом Страх и на да. (Прим. прев.)
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С. Б.: Да ли је Ана Ах ма то ва не што про ри ца ла?
Ј. Б.: Мо жда и је сте, али ње на пред ска за ња су ваљ да би ла леп ша, та ко да их се не се ћам. 

За то што се се ћа те са мо ло ших ства ри – на њих обра ћа те па жњу јер оне ви ше има ју ве зе 
с ва ма лич но не го с ва шим де лом. Са дру ге стра не, до бре ства ри на ста ју бо жан ским упли-
та њем. И не ма сми сла да се чо век бри не око то га, јер ће до ње го вог упли та ња или до ћи 
или не ће до ћи. Те ства ри не др жи мо под кон тро лом. Под на шом кон тро лом је мо гућ ност 
да се де си не што ло ше.

С. Б.: У ко јој ме ри ко ри сти те бо жан ско упли та ње као не ку вр сту пси хич ке ме та фо ре?
Ј. Б.: У ве ли кој ме ри, за пра во. У ства ри, ми слим на упли та ње је зи ка око те бе или у те бе. 

Онај чу ве ни Од нов стих о Јеј тсу: „по лу де ла Ир ска те је за па ти ла по е зи јом“... Оно што чо-
ве ка „за па ти“ по е зи јом или књи жев но шћу је сте је зик, осе ћај за је зик. А не ва ша лич на 
фи ло зо фи ја или по ли ти ка, па чак ни кре а тив ни по рив или мла дост.

С. Б.: Да кле, ако би сте пра ви ли ко смо ло ги ју, је зик је на нај ви шој тач ки?
Ј. Б.: Па, ни је то ма ла ствар, на про тив. Ка да ка жу: „пе сник чу је глас Му зе“, бе сми сле но 

је ако при ро да Му зе оста не нео д ре ђе на. Али ако пом ни је по гле да те, глас Му зе је глас је-
зи ка. То је да ле ко при зем ни је од оно га ка ко ја то пред ста вљам. У су шти ни, то је ре ак ци ја 
чо ве ка на оно што чу је, што чи та.

С. Б.: Тај је зик ко ри сти те, чи ни ми се, да пре не се те ви зи ју исто ри је ко ја ис ти че, ко ја 
сти же у сле пи за вр ше так.

Ј. Б.: Мо же би ти. У су шти ни, те шко ми је да са мог се бе оце њу јем, ту те шко ћу не на дах-
њу је са мо не скром ност тог по ду хва та, не го и чи ње ни ца да чо век ни је спо со бан да са мог 
се бе оце ни, а ка мо ли сво је де ло. Ме ђу тим, ако бих мо рао да ре зи ми рам, мо је глав но ин-
те ре со ва ње је при ро да вре ме на. То ме нај ви ше ин те ре су је. Оно што вре ме мо же да учи ни 
чо ве ку. То је је дан од нај бли ски јих уви да у при ро ду вре ме на ко ји нам је омо гу ћен.

С. Б.: У Ва шем ра ду о Санкт Пе тер бур гу, го во ри те о во ди као о “con de ned form of ti me”. 
[Штампарска гре шка, тре ба ло је да сто ји „кон ден зо ва на фор ма вре ме на“. (Прим. прев.)]

Ј. Б.: Да, то је још јед на фор ма вре ме на... До ста је фин тај текст, али ни сам био у при ли-
ци да про чи там пре лом пре штам па ња, та ко да се пот кра ло до ста гре ша ка, по гре шних 
спе ло ва ња и слич ног. Ме ни је то ва жно. Не за то што сам пер фек ци о ни ста, већ због мо је 
љу бав не ве зе са ен гле ским је зи ком.

С. Б.: Шта ми сли те, ка ко би сте про шли као вла сти ти пре во ди лац? Пре во ди те ли или 
пре ра ђу је те?

Ј. Б.: Не, ја за си гур но не пре ра ђу јем. Мо гу да по пра вим из ве сне пре во де, што уно си 
злу крв у од нос са пре во ди о ци ма, јер у пре во ду по ку ша вам да об но вим чак и оно што 
сма трам сла бим ме сти ма. Чо ве ка до вољ но из лу ђу је што мо ра да по гле да не ку сво ју ста ру 
пе сму. А још го ре је ка да мо ра да је пре ве де. Сто га би пре то га чо век тре ба ло да се по при-
лич но охла ди, и да на сво је де ло гле да по пут ду ше ко ја из свог пре би ва ли шта по сма тра 
на пу ште но те ло. Ду ша је ди но уо ча ва ње го во по сте пе но тру ље ње.

Та ко да за пра во не по сто ји би ло ка ква ве за ност. Ка да пре во ди те, по ку ша ва те да са чу-
ва те рас кош, бле ди ло тих ли сто ва. И при хва та те ка ко не ки од њих из гле да ју ру жно, али 
мо жда је то би ла не ка ва ша стра те ги ја ка да сте ства ра ли ори ги нал. Сла ба ме ста има ју 
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из ве сну функ ци ју у пе сми... као стра те ги ја, да би се чи та о цу по пло чао пут ко јим сти же до 
ефек та овог или оног сти ха.

С. Б.: Да ли сте ве о ма осе тљи ви ка ко Вас пре но се на ен гле ском је зи ку?
Ј. Б.: Глав ни раз лог мог спо ра са пре во ди о ци ма је тај што ја бри нем о пре ци зно сти, а 

они су ве о ма че сто не пре ци зни – што је са вр ше но ра зу мљи во. Ужа сно је те шко на те ра ти 
те љу де да се из ра зе оно ли ко пре ци зно ко ли ко би сте ви хте ли. Па уме сто да око то га раз-
би јам гла ву, по ми слио сам да би мо жда тре ба ло да се сам ла тим тог по сла.

Осим то га, имам пе сму у ори ги на лу и то је до вољ но. На пи сао сам је и она је ту, би ло то 
до бро или ло ше. До вољ но сам за до во љан ло во ри ка ма из Ру си је – или њи хо вим из о стан-
ком. Не ју рим до бро ме сто на аме рич ком Пар на су. Код тих мно го број них пре во да нај ви ше 
ме му чи то што ни су на пи са ни на до бр ом ен гле ском. Мо жда то има ве зе с тим да је мо ја 
љу бав на ве за са ен гле ским је зи ком при лич но но ва, тек у цва ту, па сам склон да бу дем 
пре те ра но осе тљив. Да кле, не му чи ме то да ли сам на пи сао лош стих – му чи ме лош стих 
на ен гле ском.

По је ди ни пре во ди о ци за сту па ју вла сти ту по е ти ку. У мно гим слу ча је ви ма, њи хо во раз-
у ме ва ње мо дер ни зма је крај ње упро шће но. Њи хо ва иде ја гла си, ако бих про бао да је 
све дем на су шти ну, да пре вод „оста не сло бо дан“. А ја бих ра ди је при стао да зву чим отр-
ца но, не го мли та во или сло бод но. Ра ди је бих да то зву чи као кли ше... кли ше у ко јем има 
не ка квог ре да, не го ви со ко ум но и тро мо.

С. Б.: Пре во ди ло Вас је не ко ли ко бес пре кор них за на тли ја...
Ј. Б.: Имао сам при лич но сре ће у не ко ли ко слу ча је ва. Пре во ди ли су ме Ри чард Вил бур 

и Ан то ни Хект...

С. Б.: Био сам не дав но на јед ној књи жев ној ве че ри ка да је Вил бур опи си вао пу бли ци – при-
лич но за је дљи во, по мом ми шље њу – ка ко сте Ви и Де рек Вол кот, док сте ле те ли ави о ном 
пре ко Ајо ве, ис пра вља ли ње гов пре вод јед не ва ше пе сме, због че га он ни је био сре ћан...

Ј. Б.: Та ко је би ло. Пе сма је од то га има ла са мо ко ри сти. Ње га из у зет но по шту јем. По што 
сам га пре то га мо лио да из ве сне де ло ве пре ђе три, че ти ри и ви ше пу та, осе тио сам да као 
чо век ви ше не мам пра ва да му до са ђу јем. Про сто ви ше ни сам имао пе тље за то. А чак је 
и та не ко ри го ва на вер зи ја би ла од лич на. То је, ма ње-ви ше, иста ствар као и ка да сам од био 
Од на, ко ји је имао до бру во љу да пре ве де не ке пе сме. По ми слио сам: „Ко сам сад, па ја, да 
ме пре во ди Ви стан Хју Одн?“

С. Б.: Ин те ре сан тан пре о крет – пе сник ко ји се осе ћа не до ра слим пред пре во ди о цем.
Ј. Б.: Да, то је су шти на. Исти сам осе ћај имао и пред Ди ком Вил бу ром.

С. Б.: Ка да сте по че ли да пи ше те?
Ј. Б.: По чео сам да пи шем ка да сам имао осам на ест или де вет на ест го ди на. Ме ђу тим, 

ни сам то озбиљ но схва тао све до два де сет и тре ће го ди не. Не ки ка жу: „Нај бо ље ства ри су 
на пи са не ка да си имао де вет на ест го ди на.“ Али ја не ми слим да сам Рем бо.

С. Б.: Ка кви су он да би ли Ва ши пе снич ки хо ри зон ти? Да ли сте зна ли за Фро ста, или 
Ло ве ла?

Ј. Б.: Не. Али на кра ју сам их све про чи тао, нај пре у пре во ду, а по том и у ори ги на лу. 
Пр ви су срет са Ро бер том Фро стом сам имао са два де сет и две го ди не. До шли су ми у ру ке 
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не ки пре во ди, не у ви ду књи ге, од јед ног при ја те ља – да, та ко се то де ша ва – и био сам 
ап со лут но за ди вљен том сен зи бил но шћу, су здр жа но шћу, тим скри ве ним и об у зда ним 
стра хом. Ни сам мо гао да ве ру јем шта чи там. По ми слио сам да би тре ба ло ма ло да се уду-
бим, да про ве рим да ли је пре во ди лац ствар но пре во дио, или има мо по сла с не ким ру ским 
ге ни јем. То сам и ура дио, и све је би ло на свом ме сту, ко ли ко сам мо гао да от кри јем. И 
та ко је све по че ло са Фро стом. 

С. Б.: Шта сте до та да чи та ли у шко ли – Ге теа, Ши ле ра?
Ј. Б.: Учи ли смо о све му. Ен гле ски пе сни ци су би ли Ба јр он и Лонг фе лоу. Кла си ке де вет-

на е стог ве ка, та ко ре ћи. Али ни шта ни смо чу ли о Еми ли Ди кин сон или о Џе рар ду Мен ли ју 
Хоп кин су или о би ло ко ме дру го ме. Пред ста ви ли би вам два-три стран ца и то би би ло то.

С. Б.: Је сте ли чу ли за име „Ели от“?
Ј. Б.: Сви смо ми чу ли за име Ели от. (Сме је се) За би ло ко га из ис точ не Евро пе, Ели от је 

не ка вр ста ан гло сак сон ског брен да. 

С. Б.: По пут ле ви са?
Ј. Б.: Да, по пут ле ви са. Сви смо зна ли да по сто ји пе сник Ели от, али је би ло ве о ма те шко 

до ћи до ње го вих де ла. Пр ви по ку шај пре во ђе ња је учи њен не где 1936, 1937, у ан то ло ги ји 
ен гле ске по е зи је. Пре вод је био при лич но не сре ћан. Али по што смо зна ли ње го ву ре пу-
та ци ју, ми смо у тим сти хо ви ма чи та ли ви ше не го што је ствар но ста ја ло – ба рем у пре во-
ду на ру ски. Та ко да је... од мах по сле об ја вљи ва ња пре во ди лац ли кви ди ран, или за тво рен, 
на рав но, и књи га ви ше ни је мо гла да се на ђе.

Ме ђу тим, по сте пе но сам ус пео да се кроз то про би јем, на о ру жао сам се реч ни ком, па 
сам по чео да усва јам ен гле ски. Ишао сам стих по стих јер сам са два де сет и не што го ди на 
знао ма ње-ви ше све о ру ској по е зи ји и мо рао сам да гле дам на дру гу стра ну. Не за то што 
ви ше ни сам био за до во љан ру ском по е зи јом, али ка да јед ном про чи та те тек сто ве, зна те 
их све...

С. Б.: Он да сте по че ли да пре во ди те?
Ј. Б.: То ми је био на чин да за ра дим за хлеб. Пре во дио сам ко је ка кве бе сми сли це. Пре-

во дио сам По ља ке, Че хе, сло вен ску бра ћу, али он да сам се усу дио да за ко ра чим пре ко 
гра ни це – по чео сам да пре во дим шпан ску по е зи ју. Ни сам то ра дио сâм. У Ру си ји по сто ји 
огром на пре во ди лач ка ин ду стри ја и мно го то га још ни је би ло пре ве де но. У уво ди ма или 
кри тич ким есе ји ма, су сре ли би сте име не ког не по зна тог пе сни ка ко ји још ни је пре ве ден, 
па би сте по че ли да тра га те за њим.

Он да сам по чео да пре во дим ен гле ску по е зи ју, по себ но Џо на До на. Ка да сам про те ран 
у уну тра шњи ег зил на да ле ки се вер, је дан при ја тељ ми је по слао две или три ан то ло ги је 
аме рич ке по е зи је... Оскар Ви ли јамс, са сли ка ма, што ми је рас па ли ло ма шту. Љу бав на ве-
за са стра ном кул ту ром, са стра ним про стран стви ма ко ја ни ка да не ће те ви де ти, по ста је 
та ко мно го ин тен зив ни ја.

Па сам се ба цио на по сао, чи тао сам, пре во дио, тач ни је, ви ше сам при бли жа вао не го 
пре во дио... све док ни сам до шао ов де да се при дру жим ори ги на лу (сме је се)... све док се 
ни сам пре ви ше при бли жио ори ги на лу. 

С. Б.: Да ли сте пре ста ли да се ди ви те не ким пе сни ци ма? Да ли још увек га ји те иста 
осе ћа ња пре ма До ну, Фро сту?
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Ј. Б.: Пре ма До ну и Фро сту и да ље осе ћам исто. Не што ма ње пре ма Ели о ту, мно го ма ње 
пре ма Едвар ду Естли ну Ка минг су...

С. Б.: По сто јао је тре ну так ка да је Ка мингс био ве о ма упе ча тљи ва фи гу ра?
Ј. Б.: Да, са мо дер ни змом на вр хун цу, аван гар дом, три ко ви ма и та ко тим. А ја сам не-

ка да ми слио да би то био нај по жељ ни ји циљ ко ји би тре ба ло оства ри ти.
Из гу био сам мно ге идо ле, по пут Линд се ја, Ед га ра Ли Ма стер са. Са дру ге стра не, ди вље-

ње пре ма дру гим пе сни ци ма је до дат но пот кре пље но, као пре ма Мар ве лу, До ну... На во дим 
са мо не ко ли ко име на, али то за слу жу је да ле ко те мељ ни ји раз го вор... И пре ма Едви ну 
Ар линг то ну Ро бин со ну, ре ци мо. Да не спо ми њем То ма са Хар ди ја.

С. Б.: Ка да сте пр ви пут сре ли не ку пе сму В. Х. Од на?
Ј. Б.: Би ло је то 1965, био сам на се лу, у уну тра шњем ег зи лу у ко ји су ме по сла ли. На пи-

сао сам не ко ли ко пе са ма ко је сам по слао чо ве ку ко ји је пре во дио Фро ста, ко ји ме је то-
ли ко им пре си о ни рао – ње го во ми шље ње сма трам за нај ви ши суд, иа ко ме ђу на ма има 
ве о ма ма ло ко му ни ка ци је – и он ми је ре као: „Она тво ја пе сма“, (го во рио је о „Два са та у 
пра зном тен ку“), „ве о ма под се ћа ју на Од на по сми слу за ху мор.“ „Ствар но?“, од го во рио 
сам (сме је се). По сле то га сам по ку ша вао да се до че пам не че га од Од на. И ка да сам то ус пео, 
по чео сам да га чи там.

С. Б.: С ко јим Од но вим де лом сте се нај пре су сре ли?
Ј. Б.: Не мо гу тач но да се се тим – си гур но је то би ло „Успо ме ни Ви ли ја ма Ба тле ра Јеј тса“1 

У се лу у ко јем сам на ле тео на ту пе сму... До па ла ми се, по себ но тре ћи део. Ону ме ша ви ну 
ба ла де ти па „Зе мљо, при ми по ча сног го ста“ и хим не Ар ми је спа са. И крат ка ме три ка. По-
ка зао сам је јед ном при ја те љу и он ре че: „Да ли је мо гу ће да они пи шу бо ље од нас?“ Од-
го во рих му: „Из гле да да је та ко.“

По сле то га, од лу чио сам да на пи шем пе сму ко ја је сво јом струк ту ром углав ном опо-
на ша ла „Успо ме ни Ви ли ја ма Ба тле ра Јеј тса“. У том тре нут ку се ни сам ду бље уно сио у Од-
но во де ло. Он да сам до шао у Мо скву и по ка зао пе сме том при ја те љу, пре во ди о цу. Још 
јед ном, ре као је „Ово ли чи на Од на.“ Он да сам оти шао да по тра жим Од но ве пе сме и по чео 
те мељ ни је да га иш чи та вам. 

Оно што ме ин те ре су је је ње го ва симп то мат ска тех ни ка опи са. Он вам ни ка да не да је 
пра ви... чир... он го во ри о ње го вим симп то ми ма, је ли та ко? Све вре ме он др жи на оку ци-
ви ли за ци ју, по ло жај чо ве ка. Али он не пру жа ди рек тан опис, он то да је из о ко ла. И ка да 
про чи та те стих као што је: „Жи ва по то ну у усти ма уми ру ћег да на“, ства ри та да по чи њу да 
се ме ња ју. (Сме је се)

С. Б.: При чај те ми о Ва шим мла дим го ди на ма. Ка да сте пр ви пут по ми сли ли да пи ше те 
по е зи ју?

Ј. Б.: Ка да сам имао пет на ест, ше сна ест или се дам на ест го ди на, ни сам пи сао мно го. 
Тач ни је, ни сам пи сао ни шта. Се лио сам се с јед ног по сла на дру ги, ра дио сам. Са ше сна ест 
сам мно го пу то вао. Био сам са јед ном ге о ло шком екс пе ди ци јом. А то су би ле го ди не ка да 
је Ру се из у зет но за ни ма ло да от кри ју ура ни јум. Та ко да је сва ки ге о ло шки тим до био не ку 
вр сту Гај ге ро вог бро ја ча. Мно го сам пе ша чио. Сам по сао је оба вљан пе ши це. Та ко да сам 
пре ла зио по три де се так ки ло ме та ра днев но кроз гу сте ба ру шти не.

1 In Me mory of W. B. Yeats, пре вео Вла ди мир Ја гли чић. (Прим. прев.)
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С. Б.: У ко јем де лу Ру си је сте би ли?
Ј. Б.: Па, био сам сву да, прак тич но. До ста вре ме на сам про вео у Ир кут ску, се вер но од 

ре ке Амур, на гра ни ци са Ки ном. То ком јед не по пла ве сам чак и до спео у Ки ну. Не сво јом 
во љом, сплав са свим на шим ства ри ма се на су као на де сној оба ли Аму ра. Та ко сам се на-
крат ко на шао у Ки ни. А по сле сам ишао у цен трал ну Ази ју, у пу сти ње, а био сам и на пла-
ни на ма – Тјен Шан је при лич но ви со ка пла ни на, се ве ро за пад ни про ду же так Хин ду ку ша. 
И у се вер ном де лу европ ске Ру си је, од но сно, по ред Бе лог мо ра, у бли зи ни Ар хан гел ска. 
Па он да мо чва ре, ужа сне мо чва ре. Ни су оне са ме по се би стра шне, не го због ко ма ра ца! 
Све сам то пре шао. У цен трал ној Ази ји сам та ко ђе ма ло пла ни на рио. Ишло ми је од ру ке, мо-
рам ре ћи. Па до бро, био сам млад... и та ко сам пре ла зио ве ли ку те ри то ри ју са ге о ло шким 
ти мо ви ма и пла ни на ри ма. Ка да су ме пр ви пут ухап си ли 1959, чи ни ми се да су про ба ли да 
ме упла ше прет њом да ће ме „по сла ти та мо где људ ска но га још ни је кро чи ла“. То ме ни је 
ја ко им пре си о ни ра ло јер сам већ био у мно гим ре ги о ни ма о ко ји ма су го во ри ли. Ка да су ме 
за и ста по сла ли у јед но та кво ме сто, ис по ста ви ло се да ми је та област по зна та, ба рем кли-
мат ски. Бе ше то бли зу по лар ног кру га, по ред Бе лог мо ра. Та ко да је то за ме не био као déjà vu. 

С. Б.: Ипак, мо ра да по сто ји не ка при лич но ја ка нит ко ја је во ди ла од вр ха пла ни не до 
су сре та са Аном Ах ма то вом.

Ј. Б.: Три или че ти ри го ди не от ка ко сам по чео да се ба вим ге о ло ги јом, по чео сам да 
пи шем пе сме. По чео сам ка да сам угле дао зби р ку пе са ма ко ју је имао је дан мој ко ле га. 
Те мат ски се ра ди ло о ро ман тич ној при влач но сти тих ме ста. Та ко ми се ба рем чи ни ло. Ми-
слио сам да бих то мо гао бо ље да ура дим, па сам по чео да пи шем пе сме. Ко је ствар но 
ни су би ле бог зна шта... до бро, не ки ма су се сви ђа ле, али на кра ју кра је ва, сва ко ко пи ше 
на ђе се би пу бли ку. Чуд но, зар не? Сви љу ди од пе ра има ју у гла ви нај ма ње јед ног има ги-
на р ног при ја те ља, а ка да јед ном поч не те да пи ше те, упе ца ли сте се. Но, у исто вре ме, 
мо рао сам не ка ко да за ра дим за жи вот. Та ко да сам и да ље уче ство вао у екс пе ди ци ја ма. 
Ни је то био то ли ко до бро пла ћен по сао, али на те ре ну не би сте ско ро ни шта тро ши ли, 
та ко да вас је пла та че ка ла не так ну та.

Ка да бих узео па ре, вра тио бих се ку ћи и жи вео од то га не ко вре ме. Но вац бих по тр о-
шио до Бо жи ћа или Но ве го ди не и он да бих тра жио но ви по сао. Са свим нор мал но, ми слио 
сам. А у јед ном од по след њих пу то ва ња, ко је је опет би ло на Да ле ком ис то ку, до шла ми је 
у ру ке зби р ка јед ног пе сни ка из Пу шки но вог кру жо ка, иа ко је он био мно го бо љи од Пу-
шки на. Звао се Ба ра тин ски. По сле чи та ња ње го вих пе са ма, ре шио сам да се ока нем тих 
бе сми сле них пу то ва ња и озбиљ ни је се по све тим пи са њу. Па сам то по чео да ра дим. Вра-
тио сам се ку ћи пре вре ме на и по чео да пи шем ствар но до бру пе сму, ка ко сам је за пам тио.

С. Б.: У књи зи о Ле њин гра ду сам јед ном про чи тао опис ја зби не у ко јој сте жи ве ли, аба жу-
ра по кри ве ног па кли ца ма ци га ре та ка мел...

Ј. Б.: Ту сам жи вео са ро ди те љи ма. Има ли смо јед ну ве ли ку, огром ну со бу у ко му нал ном 
ста ну, по де ље ну по мо ћу два лу ка. На те лу ко ве сам на сла гао сва ка кве по ли це и на ме штај 
да бих се одво јио од ро ди те ља. Имао сам свој пи са ћи сто, свој ка уч. Не ком не по зна том, по-
себ но стран цу, то мо ра да је из гле да ло по пут пе ћи не, про ла зи ло би се кроз др ве ни ор ман 
ко јем бе ше из ва ђе на зад ња стра на, као кроз ка пи ју. До ста ду го сам ту жи вео. Ме ђу тим, ште део 
сам до по след ње па ре да бих из нај мио не ко сво је ме сто, про сто за то што би у тим го ди на ма 
чо век ра ди је био не где дру где не го са ро ди те љи ма, је ли та ко? Због де во ја ка и та ко то га.
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С. Б.: Ка ко сте ко нач но упо зна ли Ах ма то ву?
Ј. Б.: Ми слим да је то би ло 1961. У то вре ме сам се упо знао са дво је-тро је љу ди ко ји ће 

игра ти круп ну уло гу у мом жи во ту – оно што ће се ка сни је на зва ти „пе тер бур шким кру-
жо ком“. Би ло нас је че тво ри ца. Је дан од њих је, чи ни ми се, нај бо љи пе сник ко га да нас има 
Ру си ја. Зо ве се Јев ге ниј Рејн – име по ти че од ре ке Рај не. Од ње га сам мно го на у чио о по-
ет ској тех но ло ги ји. Ни је он ме не ни шта учио. Чи тао бих ње го ве пе сме, а он мо је, се ли би смо 
и во ди ли ви со ко у че не ди ја ло ге, пре тва ра ју ћи се да зна мо ви ше не го што смо за и ста зна ли. 
Он је ви ше знао, јер је пет го ди на ста ри ји од ме не. У тим го ди на ма је то ве ли ка раз ли ка. Јед-
ном ми је ре као не што што бих нор мал но ре као сва ком пе сни ку – ако ствар но же лиш да 
тво ја пе сма функ ци о ни ше, ко ри сти што ма ње при де ва, али у њу на тр пај што ви ше име ни ца, 
чак и на у штрб гла го ла. Ако пе сму пре кри јеш ча роб ним по кро вом ко ји укла ња при де ве и 
гла го ле, ка да ски неш тај по кр ов на па пи ру оста ју име ни це у по мра чи ни. Тај са вет сам сле-
дио до не ке ме ре, ма да не баш као Све то пи смо. Али ми је мно го по мо гао, мо рам ре ћи.

С. Б.: Има те пе сму ко ја ка же: „Јев ге ниј мој...“ 
Ј. Б.: Да, она се обра ћа ње му, то је пе сма из ци клу са Мек сич ки ди вер ти мен то. Али већ 

сам му на пи сао не ко ли ко пе сма ма и он у из ве сној ме ри оста је... ка ко је то Па унд опи сао: 
il mi gli or fab bro. Јед ног ле та ме је Рејн пи тао: „Да ли би во лео да упо знаш Ах ма то ву?“ Ре као 
сам без раз ми шља ња: „Да, што да не?“ У то вре ме ни сам мно го ма рио за Ах ма то ву. До био 
сам јед ну ње ну књи гу и про чи тао је, али сам у то вре ме био при лич но за о ку пљен вла сти-
тим иди от ским све том, за пле тен у вла сти те по сло ве. И та ко смо... оти шли код ње, два или 
три пу та. Ве о ма ми се до па ла. Раз го ва ра ли смо о ра зним ства ри ма и по ка зао сам јој не ке 
сво је пе сме, иа ко ми ни је би ло мно го ста ло шта ће она ре ћи. 

Али се ћам се јед не ве че ри ка да сам се вра ћао из ње ног ста на – био је на пе ри фе ри ји 
Ле њин гра да – у пре пу ном трам ва ју. Из не на да сам, као да ми је с очи ју па ло се дам ве ло ва, 
схва тио с ки ме имам по сла. И по сле то га сам је при лич но че сто ви ђао.

Он да сам се 1964. на шао иза ре ше та ка и ни смо се ви ше ви ђа ли; та да смо во ди ли не ку 
вр сту ко ре спон ден ци је. Пу сти ли су ме јер је она би ла из у зет но ак тив на у по ку ша ји ма да 
ме из ба ви ода тле. У из ве сној ме ри је се бе кри ви ла за мо је хап ше ње, по себ но због мал тре-
ти ра ња – јер њу су пра ти ли, и та ко да ље, и та ко да ље. Сви су та ко раз ми шља ли, чак сам и 
ја по ку ша вао да бу дем ве о ма опре зан с љу ди ма јер су и ме не пра ти ли.

С. Б.: Да ли тај фе но мен да је чо ве ку чу дан осе ћај вла сти те ва жно сти?
Ј. Б.: Не баш. Чо век се или упла ши или све то по чи ње да му до ди ја ва. Не мо же да ужи-

ва у осе ћа ју вла сти те ва жно сти јер уви ђа, под а) ка кав је то иди о ти зам, и под б) ко ли ко је 
то стра шно. Страх до ми ни ра ми сли ма. Се ћам се Ах ма то ве док је раз го ва ра ла са јед ном 
при лич но на ив ном же ном – или мо жда она то уоп ште ни је би ла – ка да ју је ова упи та ла: 
„Ана Ан дре јев на, ка ко при ме ти те да вас пра те?“ На то је Ах ма то ва од го во ри ла: „Дра га 
мо ја, не мо гу ће је да не при ме ти те та ко не што.“ То чи не да вас за стра ше. Не мо ра те па ти ти 
од ма ни је про га ња ња. Вас ствар но пра те. 

С. Б.: Ко ли ко ду го Вам је тре ба ло да се ота ра си те тог осе ћа ја ка да сте до шли у Аме ри ку?
Ј. Б.: Он је још увек при су тан и чо век је опре зан. У пи са њу, у раз го во ру са љу ди ма ко ји 

су у ве зи са Ру си јом, ру ском књи жев но шћу, и та ко да ље. По што су они про др ли сву да, 
ни су то ну жно ди рект ни аген ти Др жав не без бед но сти, али се мо гу ис ко ри сти ти у не ке 
свр хе.
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С. Б.: Да ли сте у то вре ме по зна ва ли де ло Сол же њи ци на?
Ј. Б.: Ми слим да у то вре ме Сол же њи цин ни са мом се би ни је био по знат. Не, тек ка сни-

је. Ка да се по ја вио Је дан дан Ива на Де ни со ви ча, од мах сам га про чи тао. Се ћам се ка да смо 
о то ме го во ри ли код Ане Ах ма то ве, је дан мој при ја тељ је ре као: „Не сви ђа ми се та књи га.“ 
Ах ма то ва је на то од го во ри ла: „Ка кав је то ко мен тар – ’сви ђа ми се ово’ или ’не сви ђа ми 
се?’ Су шти на је да би ову књи гу тре ба ло да про чи та две ста ми ли о на ста нов ни ка Ру си је.“ 
И то је то, зар не?

Кра јем ше зде се тих сам при лич но ре дов но пра тио Сол же њи ци нов рад. Већ 1971. би ло 
је пет или шест ње го вих књи га ко је су кру жи ле у ру ко пи си ма. Ар хи пе лаг Гу лаг још ни је био 
об ја вљен. Тих го ди на се по ја вио Ав густ 1914. Као и ње го ве пе сме у про зи, за ко је ми слим 
да ап со лут но ни шта не ва ља ју. Али ње га во ли мо не због по е зи је, је ли та ко?

С. Б.: Да ли сте га ика да упо зна ли?
Ј. Б.: Ни сам. Јед ном смо раз ме ни ли ко ре спон ден ци ју... Ми слим да је со вјет ска власт у 

ње му за и ста до би ла свог Хо ме ра, по то ме шта је от крио, по на чи ну на ко ји је при до био 
свет, је ли?

С. Б.: У ме ри у ко јој је би ло ко ја осо ба спо соб на за то...
Ј. Б.: О то ме се ра ди, је ли та ко? Али кад по гле да те, иза ње га сто је ми ли о ни мр твих. 

Сна га по је дин ца ко ји оста не жив про пор ци о нал но ра сте – у су шти ни, ово је при ча о њи ма, 
а не о ње му.

С. Б.: Ка да су Вас по сла ли у ло гор 1965...
Ј. Б.: To је био уну тра шњи ег зил, а не ло гор. Био сам у се лу, са че тр на е сто ро ста нов ни-

ка, из гу бље ном, пот пу но из гу бље ном у мо чва ра ма се ве ра. Ско ро не при сту пач ном. Нај пре 
сам про шао кроз ис тра жни за твор у Ле њин гра ду. Па сам био у Во лог дну, па у Ар хан гел ску, 
и на кра ју сам се на шао у том се лу. Под над зо ром.

С. Б.: Да ли сте мо гли да одр жи те пред ста ву о се би као о не ко ме ко се ко ри сти је зи ком?
Ј. Б.: Чуд но, али је сам. Чак и док сам се део из ме ђу че ти ри зи да, за кљу чан, док су ме 

се ли ли од ме ста до ме ста, пи сао сам пе сме. Јед на од њих бе ше ве о ма пре тен ци о зна пе сма 
– упра во о то ме, да сам но си лац је зи ка – екс трем но пре тен ци о зна, ре као бих, али мој осе ћај 
тра ге ди је бе ше на вр хун цу и та ко не што сам мо гао да из ја вим о се би, чак и са мо ме се би.

С. Б.: Да ли сте та да има ли осе ћај да Вас је то што се де си ло на су ђе њу ста ви ло у жи жу 
па жње ме ђу на род не јав но сти?

Ј. Б.: Не, ни шта ни сам знао о ме ђу на род ном од је ку тог су ђе ња, баш ни шта. Схва тио сам 
са мо да су ми сер ви ра ли мно го го ва на на та њи ру (сме је се). Да ћу мо ра ти да се нап нем... Шта-
ви ше, то је вре ме ко је је не срећ но ко ин ци ди ра ло – иа ко за ме не срећ но – са ве ли ким лич ним 
про бле ми ма, са јед ном де вој ком, и та ко да ље, и та ко да ље... и тај тро у гао се озбиљ но пре кло-
пио са че тво ро у глом мог за то че ни штва. Сви ти за ча ра ни кру го ви су не ка вр ста ге о ме три је.

Ви ше ме је раз ја ри ла та лич на, емо тив на си ту а ци ја не го оно што се де ша ва ло мом те лу. 
Ни сам по кла њао мно го па жње то ме што су ме се ли ли из јед не ће ли је у дру гу, од јед ног 
за тво ра до дру гог, што су ме исле ђи ва ли и та ко то.

С. Б.: Је сте ли на ста ви ли да не ка ко ко му ни ци ра те са љу ди ма из књи жев но сти ка да сте 
до спе ли у уну тра шњи ег зил?
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Ј. Б.: Тру дио сам се. На за о би ла зан на чин сам слао пи сма, или ди рект но. По не кад бих 
чак и те ле фо ни рао. Жи вео сам у „се лу“. Са че тр на ест ку ћи ца. Би ло је очи глед но да не ка 
пи сма ни сам са мо ја про чи тао. Али ви зна те про тив ко га сте се по бу ни ли, зна те ко је га зда 
у ку ћи. Ни сте то ви. Сто га по кор но при хва та те да ви са мо исме ја ва те си стем, и да је то нај-
ви ше што се мо же. Осе ћа те се као кмет ко ји опањ ка ва вла сте лу, што уме да бу де за бав но. 

С. Б.: Али ипак, си ту а ци ја крај ње при си ле ко јој су вас под вр гли...
Ј. Б.: Ни је би ло та ко. Као пр во, био сам млад. Дру го, ра дио сам у по љо при вре ди. Че сто 

се ша лим да је по љо при вре да по пут си сте ма јав ног пре во за у САД. Спо ра дич на и ло ше 
ор га ни зо ва на. Та ко да сам имао до ста вре ме на. По не кад је би ло фи зич ки крај ње ис цр-
пљу ју ће. И при то ме не при јат но. Ни сам имао пра ва да одем. Био сам за то чен. Мо жда сам 
због не ке за гу ље но сти ка рак те ра ре шио да то ис ко ри стим на нај бо љи на чин. Ско ро ми се 
до па ло. Ве зи вао сам то са Ро бер том Фро стом. Раз ми шља те о ва шој око ли ни, о оно ме што 
вас окру жу је, о то ме шта ра ди те, по и гра ва те се са иде јом да сте вла сте лин на сво јој фар ми. 
Чи ни ми се да су дру ги ру ски пи сци про шли мно го го ре од ме не, мно го го ре.

С. Б.: Да ли вам је тај жи вот пру жио ру рал ни осе ћај ко ји има те?
Ј. Б.: Во лим га. То је ви ше од ру рал ног осе ћа ја... јер се ују тру бу ди те у се лу, или где год 

већ, и иде те да за ра ди те хлеб сваг да шњи, пе ша чи те кроз њи ву и зна те да у исто вре ме 
ве ћи на на ци је чи ни то исто. Ус хи ћу је вас то што ра ди те исто што и оста ли. Ако гле да те на 
на ци ју из пер спек ти ве го лу би це, или со ко ла, ви де ли би сте то. У том сми слу је леп осе ћај. 
Пру жа вам увид у осно ве жи во та.

С. Б.: Да ли је та мо би ло не ко га с ки ме би сте мо гли да раз го ва ра те о књи жев но сти?
Ј. Б.: Ни је – али ми то ствар но ни је би ло по треб но. Ни је ми то тре ба ло, искре но. Или 

сам ба рем ја од та квих књи жев ни ка. Иа ко во лим о то ме да раз го ва рам. Али је у ре ду и ако 
сам од јед ном ли шен та кве мо гућ но сти. Та да се у ва ма бу де де мо крат ске цр те. Раз го ва ра-
те са љу ди ма и по ку ша ва те да по шту је те то што го во ре, и та ко да ље. Пси хо ло шки се то 
ис пла ти.

С. Б.: Да ли сте при ру ци има ли мно го кла си ка?
Ј. Б.: Не баш. У ства ри, ни јед ног. Ка да ми је тре ба ла не ка ре фе рен ца, мо рао сам да пи-

шем не ким љу ди ма, да их за мо лим за по моћ. Са кла си ци ма ја опе ри шем на са свим основ-
ном ни воу. Од но сно, у њи ме не ви дим ни шта езо те риј ско. Све га то га има и код Бул фин ча,2 
је ли? Чи тао сам Све то ни ју са и још јед ног... Та ци та. Али се, искре но, не се ћам мно го.

С. Б.: Кла си ци су у јед ном тре нут ку мо ра ли би ти ва жни. Не ми слим на кон крет не кла-
си ке, ко ли ко на исто риј ски оп сег...

Ј. Б.: Кад год сте у не во љи, ау то мат ски сте при ну ђе ни да се бе по сма тра те као не ку вр-
сту ар хе тип ског ка рак те ра, осим ако ни сте тип хе до ни сте. Да кле, у ко га дру гог бих мо гао 
да се пре тва рам, осим у Ови ди ја? Би ла би то нај при род ни ја ствар...

Ипак, мо рам ре ћи да је то би ло пре див но вре ме. Мно го сам на пи сао, и ми слим да сам 
при лич но до бро пи сао. Се ћам се јед ног по ет ског про до ра. На пи сао сам стих: „ов де на 
бр ди ма, ис под пра зног не ба, на пу те ви ма ко ји во де у шу му, жи вот сто ји са стра не и по сма тра 

2 Аме рич ки ар хи тек та (1763–1844) ко ји је про јек то вао ва шинг тон ски Ка пи тол, што је ка сни је по-
слу жи ло као узор ши ром САД за згра де слич не на ме не. (Прим. прев.)
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се бе за чу ђе но.“ Мо жда ово ни је бог зна шта, али за ме не је би ло ва жно... ни је то баш но ви 
на чин по сма тра ња, али спо соб ност да се та ко не што ка же осло ба ђа не ке дру ге ства ри. 
Та да сте не по бе ди ви.

С. Б.: Ни сте има ли пред о се ћај да ће те ика да до ћи на За пад?
Ј. Б.: Ах, не. Ни је дан Рус не ма та кав пред о се ћај. Ро ди ли сте се у ве о ма огра ни че ном 

про сто ру. Оста так све та је са мо пу ка ге о гра фи ја, ака дем ска ди сци пли на, а не ствар ност. 

С. Б.: Ка да сте на пу сти ли Ру си ју, ишли сте у Изра ел.
Ј. Б.: Мо рао сам да одем у Изра ел! До био сам до ку мент да мо гу ући у Изра ел. Али ни сам 

имао на ме ру ниг де да идем. Сле тео сам у Беч и та мо ме је срео Карл Про фер са Ми чи ген-
ског уни вер зи те та, у Ар ди су. Пр во што сам угле дао кроз про зор ави о на ка да сам сле тео 
бе ше ње го ва ста си та фи гу ра иза огра де. Мах ну ли смо јед но дру гом. Ка да сам му при шао, 
нај пре ме је упи тао: „Па до бро, Јо си фе, ку да би сте во ле ли да оде те?“ 

„Бо же, пој ма не мам“, од го во рио сам. И ствар но ни сам знао. Знао сам да за у век на пу-
штам сво ју зе мљу, али ку да да одем, ствар но ни сам имао ни ка кву иде ју. Би ло ми је пот пу-
но ја сно да ни сам же лео да одем у Изра ел. Ни сам знао хе бреј ски, иа ко сам по ма ло знао 
ен гле ски.

Осим то га, ни сам имао мно го вре ме на да о то ме раз ми шљам. Ни ка да ни сам ве ро вао 
да ће ме пу сти ти да одем. Ни сам ве ро вао да ће ме ста ви ти на ави он, а ка да су то ура ди ли, 
ни сам знао да ли ће ави он да од ле ти на ис ток или за пад.

С. Б.: Да ли је Карл Про фер по ку ша вао да Вас на го во ри да до ђе те у САД?
Ј. Б.: Ка да сам му ре као да не мам ни ка кве пла но ве, пи тао ме је: „Па, ка ко би вам се сви-

ђа ло да до ђе те на Ми чи ген ски уни вер зи тет?“ Чи ни ми се да су оста ли по зи ви би ли из 
Лон до на и са Сор бо не. Али ја сам до нео од лу ку: „Ово је ве ли ка про ме на – не ка бу де ствар-
но ве ли ка.“ У то вре ме су про те ра ли око сто ти ну и пе де сет шпи ју на из Ен гле ске, па сам 
по ми слио: „Си гур но је још не ко остао, зар не?“ (сме је се). Ни сам же лео да ме у Ен гле ској 
про га ња ју оста ци со вјет ских без бед но сних слу жби. Та ко да сам до шао у Аме ри ку.

С. Б.: Да ли је Одн у то вре ме био у Бе чу?
Ј. Б.: Одн ни је био у Бе чу, али сам знао да је у Ау стри ји. Лет њи од мор је обич но про во-

дио у Кир хште те ну. Имао сам за ње га по клон. Са со бом сам из Ру си је по нео са мо пи са ћу 
ма ши ну, ко ју су ми на ае ро дро му рас кло пи ли на са став не де ло ве – то је био њи хов на чин 
да ми ка жу збо гом – тан ку збир ку пе са ма Џо на До на и бо цу вот ке, ко ју сам пла ни рао да 
по кло ним Од ну ако до ђем у Ау стри ју. Ако не одем у Ау стри ју, сâм ћу је по пи ти. Та ко ђе сам 
имао и дру гу фла шу од при ја те ља, ли тван ског пе сни ка То ма са Вен цло ве – из у зет ног пе-
сни ка, по мом ми шље њу – ко ји ми је по слао бо цу ли тван ског же сто ког пи ћа. Ре као ми је: 
„По кло ни ово Ви ста ну ако га ви диш.“ Да кле, но сио сам две фла ше, пи са ћу ма ши ну и До на, 
за јед но са ре зер вном оде ћом, од но сно, ру бљем, и то је би ло све.

Тре ћег или че твр тог да на бо рав ка у Бе чу, ре као сам Кар лу: „Мо жда је Ви стан Одн у 
Ау стри ји – за што не би смо по ку ша ли да га про на ђе мо?“ По што ни шта дру го ни смо ра ди-
ли, осим што смо по се ћи ва ли опе ру и ре сто ра не, из нај ми ли смо ау то мо бил, фол ксва ген, 
на ба ви ли кар ту Ау стри је и кре ну ли да га тра жи мо. Про блем је био што по сто је три Кир х-
ште те на. Об и шли смо сва три, чи ни ми се – а из ме ђу њих ни је ма ло ра сто ја ње – и ко нач но 
смо про на шли Одн-штра се и ње га.
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Од мах је по чео да се бри не о ме ни до свих де та ља. По чео је чак да ша ље те ле гра ме у 
мо је име. По ку ша вао је да ме сме сти не где. Об ја шња вао ми је ко га ћу где сре сти и та ко то. 
Звао је Чар лса Озбор на у Лон дон, да до би јем по зив ни цу за Ме ђу на род ни фе сти вал по е-
зи је 1972. Остао сам у Лон до ну две не де ље, са Ви ста ном и Сти ве ном Спен де ром. 

У прин ци пу, за осам го ди на сам до бро упо знао по е зи ју на ен гле ском је зи ку, исто као 
и ру ску. До бро по зна јем сце ну. Осим што, на при мер, ни сам знао да је Ви стан хо мо сек суа-
лац. Не ка ко ми је то из ма кло. Ни је да ми то сме та. Али до шао сам из Ру си је, ко ја је при лич но 
вик то ри јан ска др жа ва, што је мо гло да ути че на мој став пре ма Ви ста ну. Али ми слим да то 
ни шта ни је про ме ни ло.

Остао сам две не де ље у Лон до ну, а он да сам од ле тео за Аме ри ку.

С. Б.: Ва ше ве зе у све ту по е зи је су се раз гра на ле. При ја те љи сте са Хек том, Вил бу ром, 
Вол ко том...

Ј. Б.: Де ре ка [Волко та] сам упо знао на Ло ве ло вој са хра ни. Ло вел ми је го во рио о Де ре-
ку и по ка зао ми је не ке ње го ве пе сме, ко је су ме ве о ма им пре си о ни ра ле. Про чи тао сам 
их и по ми слио: „Гле, још је дан ве ли ки пе сник.“ Он да ми је ње гов уред ник дао зби р ку Дру ги 
жи вот (Аnother Li fe). Она ме је рас ту ри ла ка да сам је про чи тао. Схва тио сам да ме ђу на ма 
има мо пе снич ког ги ган та. Он је фи гу ра из ен гле ске по е зи је ко ја би се мо гла по ре ди ти са 
– смем ли да ка жем – Мил то ном? (сме је се) Да бу дем пре ци зни ји, сме стио бих га из ме ђу 
Мар лоа и Мил то на, по себ но због ње го ве скло но сти да пи ше дра ме у сти ху, и ње го ве енер-
гич но сти. Ди вим му се. Кри ти ча ри же ле да га озна че као ре ги о нал ног пе сни ка са Ка ри ба, 
а то је зло чин. Јер је он нај ве ћи пе сник ко га ви дим. 

С. Б.: Шта је са ру ским пи сци ма?
Ј. Б.: Ни сам са свим си гу ран на ко га нај ви ше ре а гу јем. Се ћам се ве ли ког ути ца ја Ман-

дељ шта мо ве по е зи је ко ји је има ла на ме не са де вет на ест или два де сет го ди на. Он ни је 
био об ја вљен. Још увек је ве ћим де лом нео бја вљен и за не ма рен – и у кри ти ци и у при ват-
ним раз го во ри ма, осим код не ко ли ци не при ја те ља, та ко ре ћи, из мог кру жо ка. У ши рим 
кру го ви ма је зна ње о ње му крај ње ску че но, ако га уоп ште има. Се ћам се ути ца ја ко ји је 
ње го ва по е зи ја има ла на ме не. И ко ји још увек има. По не кад оста нем без да ха док је чи там. 
Дру ги пе сник, ко ји је про ме нио не са мо мо ју иде ју о по е зи ји, не го и по и ма ње све та – о 
то ме се и ра ди у по е зи ји, је ли та ко? – је сте Ма ри на Цве та је ва. Лич но ми је она бли жа – ње на 
по е ти ка, тех ни ке ко је при ме њу је, за ко је ни ка да ни сам био спо со бан. Из у зет но је не скром-
но та ко не што ре ћи, али увек по ми слим: „Мо гу ли да ура дим не што у сти лу Ма дељ шта ма?“ 
У не ко ли ко при ли ка ми се учи ни ло да сам ус пео у не кој вр сти па сти ша.

Али што се ти че Цве та је ве, ми слим да се ни ка да ни сам ни при бли жио ње ном гла су. 
Она је је ди ни пе сник – а ако сте про фе си о на лац, упра во то вам се мо та у гла ви – с ко јом 
сам од лу чио да се не так ми чим.

С. Б.: Ко ји је то осо бе ни еле мент ко ји Вас је при ву као, али Вас исто вре ме но и осу је ћу је? 
Ј. Б.: Па, ни ка да ни сам био осу је ћен. На пр вом ме сту, она је же на. Али њен је глас је дан 

од нај тра гич ни јих у ру ској по е зи ји. Не мо гу ће је ре ћи да је она нај ве ћи пе сник јер дру ги 
љу ди пра ве по ре ђе ња – Ка ва фи, Одн – али лич но осе ћам огром ну при влач ност пре ма њој.

То је ве о ма про сто. Ње на по е зи ја је тра гич на до крај но сти, не са мо по те ма ти ци – ни је 
то ни ка ква но вост, по себ но не у ру ском про сто ру – не го и по је зи ку, и про зо ди ји. Њен глас, 
ње на по е зи ја, ско ро да вам до ча ра ва ју иде ју или осе ћај да се тра ге ди ја на ла зи уну тар 
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је зи ка са мог. А раз лог за што сам од лу чио да се не так ми чим с њом – бе ше то ско ро све сна 
од лу ка – био је тај што сам, нај пре, знао да ћу из гу би ти. Ко нач но, ја сам дру га чи ја осо ба, 
и то још му шка рац, а му шкар цу не при ли чи да го во ри нај ви шом ок та вом сво га гла са, под 
чи ме не ми слим да је она би ла не ка вр ста рас по ма мље ног ро ман ти ча ра... она је би ла вео-
ма мра чан пе сник.

С. Б.: Мо же ви ше да из др жи, а да не пук не?
Ј. Б.: Да. Ах ма то ва је за њу го во ри ла: „Ма ри на сво ју пе сму по чи ње од гор њег до, са 

иви це ок та ве.“ Ужа сно је те шко одр жа ва ти пе сму на нај ви шој мо гу ћој ок та ви. А она је за 
то спо соб на. Људ ско би ће има ве о ма огра ни чен ра спон за не ла год ност или тра ге ди ју. 
Огра ни чен у тех нич ком сми слу, по пут кра ве ко ја не мо же да про из ве де ви ше од два га ло-
на мле ка. Не мо же се ис це ди ти ви ше тра ге ди је из јед ног чо ве ка. Та ко да су у том по гле ду 
ње но чи та ње људ ске дра ме, њен не у те шни глас и по ет ске тех ни ке ап со лут но за ди вљу ју-
ћи. Ми слим да ни ко од ње ни је пи сао бо ље, ба рем не на ру ском. Тон ко јим је го во ри ла, та 
вр ста тра гич ног ви бра та, тај тре мо ло.

С. Б.: Да ли сте се по сте пе но с њом упо зна ва ли или сте је од јед ном от кри ли?
Ј. Б.: Не, би ло је то на са мом по чет ку. Је дан при ја тељ ми је дао ње не пе сме. И то је би-

ло то.

С. Б.: У Ва шим пе сма ма, глас ко ји го во ри је то ли ко уса мљен, без при ли ке да ужи ва у пред-
но сти по је ди нач не људ ске ин тер ак ци је.

Ј. Б.: Да, та ко је. Ах ма то ва је то ре кла ка да сам јој 1962. до нео пр ви све жањ пе са ма. 
Тач но то је ре кла, до слов но. Прет по ста вљам да је то њи хо ва ка рак те ри сти ка.

С. Б.: Док на ста ју пе сме, да ли сте све сни до ко је ме ре – за не ко га ко гле да са стра не – оне 
има ју ви дљи ву ли ни ју раз во ја и кре та ња?

Ј. Б.: Не – све стан сам је ди но да по ку ша вам да их учи ним дру га чи јим од прет ход них 
ко је сам на пи сао. За то што чо век ре а гу је не са мо на оно што је про чи тао, не го и на оно 
што је на пи сао, зар не? Та ко да је сва ка прет ход на би ла тач ка по ла ска. Та ко да ни је ве ли ко 
из не на ђе ње да по сто ји не ка вр ста ви дљи вог ли не ар ног раз во ја.

С. Б.: Чи ни се да пи ше те о ме сти ма у ко ји ма ни сте про во ди ли ве ћи ну Ва шег вре ме на. 
Има те ли не што о Њу јор ку, о Ве не ци ји?

Ј. Б.: Ми слим да о Њу јор ку ни сам ни шта на пи сао. Не мо же се ре ћи мно го о Њу јор ку. 
Ве не ци ја је дру го – о њој сам до ста пи сао. Али ме ста по пут Но ве Ен гле ске или Мек си ка, 
или Ен гле ске, ста ре Ен гле ске – у су шти ни, ка да се на ђе те на не ком нео бич ном ме сту, и што 
је оно до не ке ме ре нео бич ни је, уто ли ко бо ље – не ка ко из о штра ва ју пред ста ву ко ју има-
те о сво јој ин ди ви ду ал но сти, ме ста по пут Брај то на (сме је се) или Јор ка у Ен гле ској. Бо ље 
ви ди те се бе на спрам нео бич не по за ди не. То је као да жи ви те из ван вла сти тог кон тек ста, 
као да сте у ег зи лу. Јед на од пред но сти је што вам то раз би ја мно штво илу зи ја. Не илу зи-
ја о све ту, не го о са мо ме се би. Као да са да се бе осва ја те. Ни ка да ни сам имао ја сну пред-
ста ву о то ме шта је сам док ни сам до шао у Аме ри ку – уса мље нич ка си ту а ци ја. Сви ђа ми се 
иде ја изо ла ци је. Сви ђа ми се ње на ствар ност. Схва ти те шта сте за пра во... ма да то са зна ње 
не мо ра не из бе жно да се ис пла ти. Ни че је то сло жио у не ко ли ко ре чи: „Чо век ко ји је остао 
сам оста вљен је са вла сти том сви њом.“ 
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С. Б.: Уде ли ћу Вам ком пли мент и ре ћи ћу да је мо ја не по сред на сен за ци ја о би ло ко јем 
ме сту ко је сте опи са ли у пе сми да та мо ни ка да не одем.

Ј. Б.: Сјај но! (сме је се) Ако то бу де те об ја ви ли, ни ка да ми не ће да ти по сао у ре клам ној 
аген ци ји.

С. Б.: Да ли сте на мер но оста ви ли то ли ки раз мак из ме ђу две књи ге?
Ј. Б.: Не баш. Као пи сац, ни сам ве о ма про фе си о на лан. Не ин те ре су је ме да об ја вљу јем 

књи гу за књи гом. Има у то ме не чег про стач ког, зар не?

С. Б.: Да ли Ва ша по ро ди ца у СССР зна чи ме се ба ви те?
Ј. Б.: У су шти ни, зна ју да пре да јем и да жи вим у бла го ста њу, ако не фи нан сиј ском, он да 

ма кар пси хо ло шком. По шту ју то што сам пе сник. То им се ни је до па да ло на са мом по чет ку. 
Мр зе ли су то, до брих пет на ест го ди на (сме је се), и то с пра вом, зар не? Лич но ме то мно го 
не уз бу ђу је. Ах ма то ва ми је ис при ча ла да ка да је њен отац са знао да на ме ра ва да об ја ви 
књи гу, ре као јој је: „Мо лим те, учи ни ми јед ну ствар. Па зи да се не ука ља мо је име. Ако 
на ме ра ваш ти ме да се ба виш, узми умет нич ки псе у до ним.“ 

Што се ме не ти че, ра ди је бих пи ло ти рао ма лим ави о ни ма и уче ство вао у опе ра ци ја ма 
спа са ва ња у Афри ци, не го што се овим ба вим.

С. Б.: Ка кав од нос има те пре ма пи са њу про зе?
Ј. Б.: Во лим да је пи шем на ен гле ском. За ме не је то иза зов.

С. Б.: Да ли се му чи те?
Ј. Б.: Не по сма трам то као му че ње. Ма да је сте на пор но. Али то је рад из љу ба ви. Да 

не ко за тра жи да на пи шем про зни текст на ру ском, не бих то та ко ра до учи нио. Али пи са-
ње на ен гле ском је за ме не огром но за до вољ ство. Док пи шем, раз ми шљам о Од ну, шта би 
он ре као... да ли би за ње га ово би ло сме ће, или би му би ло за бав но?

С. Б.: Да ли је он Ваш не ви дљи ви чи та лац?
Ј. Б.: Одн и Ор вел.

С. Б.: Да ли сте ика да пи са ли про зу у би ло ко јој фор ми?
Ј. Б.: Не. До бро, ка да сам био млад, по ку шао сам да на пи шем ро ман. Би ло је то, по мом 

ми шље њу, пре врат нич ко де ло мо дер не ру ске књи жев но сти... Дра го ми је што га ни ка да 
ви ше ни сам ви део.

С. Б.: Да ли би ло шта мо же да Вас шо ки ра или из не на ди? Ка ко се су о ча ва те са све том 
ка да уста не те... с ка квом иде јом у гла ви? „По чи ње мо из но ва“ или не што дру го?

Ј. Б.: Си гур но је да ме ни шта не из не на ђу је. Ми слим да је свет у су шти ни спо со бан са мо 
за јед но – да про из ве де још зла. Упра во то ме слу жи вре ме.

С. Б.: Не га ји те па ра лел но иде ју да ће у јед ном тре нут ку љу ди по ста ти спо соб ни да 
на пра ве квант ни скок у све сти?

Ј. Б.: Квант ни скок у све сти у пот пу но сти ис кљу чу јем.

С. Б.: Да кле, са мо по гор ша ње – је ли то та сли ка?
Ј. Б.: Па, пре бих ре као уру ша ва ње. Па до бро, не баш бу квал но уру ша ва ње. Ако би смо 

гле да ли ства ри на ли не а ран на чин, оне си гур но не из гле да ју до бро, је ли та ко? Је ди но ме 
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из не на ђу је ко ли ко се че сто, у са да шњим окол но сти ма, мо же мо сре сти са при ме ри ма људ-
ске при стој но сти, пре фи ње но сти, та ко ре ћи. Јер су штин ски, си ту а ци ја је, у це ли ни по сма-
тра но, крај ње не по де сна за би ло ка кву при стој ност или пра вич ност.

С. Б.: Ко нач но, да ли сте пот пу ни не вер ник? Ме ни то из гле да кон тра дик тор но. У не ким 
Ва шим сти хо ви ма осе ћам отва ра ње.

Ј. Б.: Не ве ру јем у бес ко нач ну спо соб ност ра зу ма, или ра ци о нал ног. У то ве ру јем са мо 
у ме ри у ко јој ме мо же од ве сти пре ма ира ци о нал ном – због че га ми је и по треб но, да ме 
од ве де што ви ше у ира ци о нал но. И он да га на пу штам. Кра ће вре ме, то иза зи ва ста ње па-
ни ке. Али упра во на том ме сту оби та ва ју от кро ве ња – иа ко се не мо гу она тек та ко уло ви-
ти. Али сам у жи во ту ус пео да на зрем два или три от кро ве ња, или су се она спу сти ла на 
иви ци ра зу ма и оста ви ла та мо свој бе лег.

А све то има ве о ма ма ло ве зе са ор га ни зо ва ном ре ли ги о зном ин сти ту ци јом. У це ли ни, 
ра ни је не бих при бе га вао би ло ка квом фор мал ном ре ли ги о зном об ре ду или слу жби. У 
мо јој пред ста ви, вр хун ско би ће је об да ре но ап со лут но ар би трар ном во љом. По ма ло сам 
су прот ста вљен тр го вач кој пси хо ло ги ји у осно ви хри шћан ства. Ако ура диш ово, до би јеш 
оно. Или још бо ље: Бог по се ду је бес ко нач ну ми лост. То је су штин ски ан тро по мор фи зам. 
Ја сам ра ди је за ста ро за вет ног Бо га ко ји ка жња ва...

С. Б.: Ира ци о нал но...
Ј. Б.: Не, ар би трар но. Шта ви ше, пред ност бих дао вер зи ји бо жан ства у зо ро а стри зму, 

што је ве ро ват но нај о крут ни ја мо гу ћа вер зи ја. Ви ше ми се до па да ка да има мо по сла са 
ар би трар но шћу. У том по гле ду, ве ћи сам Је вреј од би ло ког Је вре ји на из Изра е ла. Про сто 
за то што ве ру јем – ако у би ло шта ве ру јем – у ар би трар ног Бо га.

С. Б.: Прет по ста вљам да сте мно го про ми шља ли о Ели о ту и Од ну, на чи ни ма по мо ћу 
ко јих су они до шли до та квих...

Ј. Б.: За лу ђе но сти...

С. Б.: Па до бро, за лу ђе но сти или ко нач них од лу ка.
Ј. Б.: Да, за си гур но је сам. Мо рам ре ћи да сам при вр же ни ји Од ну не го Ели о ту. Иа ко би 

тре ба ло да не ко до ста па мет ни ји од ме не об ја сни ко ја је раз ли ка из ме ђу њих дво ји це.

С. Б.: Али по све му што зна мо, Ели от је у по след њим да ни ма жи во та био сре ћан чо век, 
док је Одн...

Ј. Б.: Он за си гур но ни је био сре ћан. Не знам. Мо же то да зна чи мно го то га. У су шти ни, 
уре ди ти жи вот на та кав на чин да до ђе те до срећ ног кра ја је... па, мо жда сам пре ве ли ки ро-
ман ти чар или су ви ше млад да бих то по што вао или озбиљ но при хва тао. У сва ком слу ча ју, 
ни сам био те сре ће да се пре да мном у де тињ ству по ста ви струк ту ра на ко ју би тре ба ло 
да се поп нем, као што је био слу чај с њи ма дво ји цом. Та ко да сам су штин ски у мно го че му 
са мо ук. На при мер, Би бли ју сам пр ви пут про чи тао ка да сам имао два де сет и три го ди не. 
Као да сам био без ори јен ти ра, раз у ме те? Не бих знао че му би тре ба ло да се вра ћам. Не-
мам би ло ка кву пред ста ву о ра ју. Не мам пред ста ву ко ја би ми би ла уса ђе на у де тињ ству 
ко је је, пре све га, нај срећ ни је вре ме у жи во ту, и вре ме ка да пр ви пут чу је те о ра ју. Про шао 
сам стро го, ан ти ре ли ги о зно шко ло ва ње у Ру си ји, ко је не да је ни ка кву иде ју о дру гом жи-
во ту. Да кле, оно што по ку ша вам да ка жем, оно што ме нај ви ше за ни ма је сте сте пен... појм-
љи ви сте пен ар би трар но сти.
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С. Б.: Ко ји су он да Ва ши нај ви ши тре ну ци... док ра ди те у ду би на ма је зи ка?
Ј. Б.: То је оно са чи ме по чи ње мо. Јер ако за ме не по сто ји би ло ка кво бо жан ство, то је је зик.

С. Б.: По сто је ли тре ну ци док пи ше те ка да се ско ро пре тво ри те у по сма тра ча?
Ј. Б.: Ужа сно ми је те шко да на то од го во рим. То ком про це са пи са ња – ми слим да су то 

бо љи тре ну ци – про ду бљи ва ња, по дроб ни јег раз ла га ња ства ри... као да овла да ва те оним 
за шта ни сте зна ли да по сто ји. Мо жда вас је зик до во ди до то га.

С. Б.: Шта зна чи ре че ни ца Кар ла Кра у са: „Је зик је по пут ви лин ских ра шљи што от кри-
ва ју вре ло ми сли“? 

Ј. Б.: Зна чи да он не ве ро ват но убр за ва са знај не про це се. Због то га га обо жа вам. По ма-
ло је то сме шно, јер осе ћам да док го во рим о је зи ку, зву чим као не ки про кле ти фран цу ски 
струк ту ра ли ста. По што спо ми ње те Кар ла Кра у са, ето не чег европ ског за шта бих мо гао 
да се ухва тим. Они има ју кул ту ру, ми има мо пе тљу – ми слим на нас, Ру се и Аме ри кан це.

С. Б.: При чај те ми о Ва шој љу бав ној ве зи са Ве не ци јом.
Ј. Б.: По мно го че му под се ћа на мој род ни град, Санкт Пе тер бург. Али глав но је то што 

је ме сто то ли ко ле по да у ње му мо же те жи ве ти, а да не бу де те за љу бље ни у ње га. То ли ко 
је ле по да зна те да ни шта на шта на и ђе те у жи во ту или ство ри те – по себ но у сми слу чи сте 
ег зи стен ци је – не мо же да бу де по ду дар не ле по те. Не над ма шно је. Ако бих мо рао да жи-
вим у дру га чи јој ин кар на ци ји, ра ди је био жи вео у Ве не ци ји као мач ка, или би ло шта дру-
го, али у Ве не ци ји. Ма кар и као па цов. До 1970, га јио сам фикс-иде ју да одем у Ве не ци ју. 
Имао сам чак иде ју и да се та мо пре се лим, из нај мим при зе мље у не кој па ла ти на во ди, 
се дим та мо и пи шем, ба цам опу шке у во ду и слу шам их ка ко цвр че док се га се. А ка да би 
нов ца по не ста ло, са оно ма ло што ми је оста ло оти шао бих у про дав ни цу да ку пим ма ли 
бра у нинг и раз не сем се би мо зак (упи ре пр стом у сле по оч ни цу и ге сти ку ли ра).

Та ко да ка да сам ко нач но мо гао сло бод но да пу ту јем, 1972, пр во што сам ура дио по 
за вр шет ку се ме стра у Ен Ар бо ру бе ше да ку пим по врат ну кар ту за Ве не ци ју. Оти шао сам 
за Бо жић. Ин те ре сант но је по сма тра ти ту ри сте ко ји та мо до ла зе. Ле по та је то ли ка да они 
од ње за не ме. На по чет ку, они од ју ре у про дав ни це да ку пе оде ћу – Ве не ци ја има нај бо ље 
бу ти ке у Евро пи – али ка да све то обу ку, и да ље по сто ји не под но шљи ва не по ду дар ност 
из ме ђу љу ди, го ми ле, и оно га што је око њих. Јер ко ли ко год ле по да се обу ку и ко ли ко 
год да их је при ро да об да ри ла, не до ста је им до сто јан ства, ко је је јед ним де лом до сто јан-
ство рас па да ња, до сто јан ство све те ар ти фи ци јел но сти око њих. Чо век схва ти да је оно 
што љу ди ура де сво јим ру ка ма да ле ко бо ље од њих са мих. 

С. Б.: Ка да сте та мо, да ли има те осе ћај исто ри је ко ја се га си? Да ли је то део ам би јен та?
Ј. Б.: Да, ма ње-ви ше. Оно што ми се та мо сви ђа, осим ле по те, је сте рас па да ње. Ле по та 

у рас па да њу. То се ни ка да ви ше не ће по но ви ти. Као што ре че Дан те: „Јед но од глав них 
цр та би ло ко јег умет нич ког де ла је сте то да га је не мо гу ће по но ви ти.“ 

С. Б.: Шта ми сли те о Ве не ци јан ским ве чер њим мо ли тва ма Ен то ни ја Хек та?3

Ј. Б.: Ужа сно до бра књи га. Ни је то ли ко о Ве не ци ји, ко ли ко о аме рич ком сен зи би ли те ту. 
Ми слим да је Хект вр хун ски пе сник. Ми слим да у Аме ри ци има тро ји ца та квих: Вил бур, 
Хект и... не знам ко ме да до де лим тре ћи ор ден.

3 Ори ги нал ни на слов зби р ке: Ve ne tian Ve spers (1979). (Прим. прев.)
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С. Б.: Ин те ре су је ме да чу јем за што сте Вил бу ра сме сти ли то ли ко ви со ко.
Ј. Б.: Во лим са вр шен ство. Исти на је да не чу је мо му зи ку сфе ра и то ме слич но. Ме ђу тим, 

он то на док на ђу је ве ли чан стве ним по ступ ком ко јим упо тре бља ва свој ма те ри јал. За то 
што – има по е зи је и по е зи је. По сто је пе сни ци и пе сни ци. А Дик оба вља сво ју функ ци ју 
бо ље не го ико дру ги.

Да сам се ов де ро дио, ми слим да бих имао ква ли те те слич не Хек ту. Во лео бих да сам 
са вр шен као Хект и Вил бур. Тре ба ло би ту да има и не ког мог до при но са, али што се ти че 
за нат ског де ла по сла, те шко је по сти ћи ви ше.

С. Б.: Да ли те че бли ска ко му ни ка ци ја из ме ђу срод них ду хо ва? Да ли се ме ђу соб но пом но 
пра ти те? Вол кот, Ми лош, Хер берт, Ви – пе сни ци ко ји де ле исти те рен?

Ј. Б.: Ни је баш да пом но пра тим Де ре ка, али не дав но сам, ре ци мо, до био две ње го ве 
пе сме, ко је би тре ба ло да иза ђу у Њу јор ке ру – уред ник ми је по слао фо то ко пи је – па сам 
ре као се би: „Е па, Јо си фе, с овим мо раш да се раз ра чу наш ка да сле де ћи пут сед неш да 
на пи шеш пе сму“ (сме је се).

С. Б.: С ки ме још мо ра те да се раз ра чу на те?
Ј. Б.: Ах, мно го је сен ки и ствар них љу ди. Еу ђе нио Мон та ле је је дан од жи вих. Има и 

је дан Не мац, ве о ма до бар Не мац, Пе тер Ху хел. Из Фран цу ске, ко ли ко знам, не ма ни ко га. 
Њи хо ву по е зи ју не узи мам озбиљ но. Ах ма то ва је, ве о ма му дро, при ме ти ла да је у два де-
се том ве ку фран цу ско сли кар ство про гу та ло фран цу ску по е зи ју. Што се ти че Ен гле ске, 
ве ли ки сам обо жа ва лац Фи ли па Лар ки на. Ве о ма ми се сви ђа. Је ди но ми сме та, као мно ги-
ма, то што Лар кин та ко ма ло пи ше. Та ко ђе, ту је и Да глас Дан. И је дан ве ли чан стве ни чо век 
из Ау стра ли је – Лес Ма реј.

С. Б.: Шта чи та те?
Ј. Б.: Књи ге о не ким ди сци пли на ма са ко ји ма се ни сам до бро упо знао. Књи ге о ори јен-

та ли зму. Ен ци кло пе ди је. Ско ро и да не мам вре ме на за та кве ства ри. Мо ли ћу вас, у ово ме 
не ма ни ма ло сно би зма – про сто се ра ди о ве ли ком за мо ру.

С. Б.: А шта пре да је те? Да ли то ути че на оно о че му чи та те?
Ј. Б.: Је ди но у ме ри у ко јој мо рам да про чи там пе сму пре сту де на та (сме је се). Пре да јем 

о Хар ди ју и Од ну и Ка ва фи ју – о тој тро ји ци, и то при лич но од ра жа ва мој укус и ода ност. 
И о Ман дељ шта му, и по ма ло о Па стер на ку.

С. Б.: Је сте ли све сни да се на ла зи те у оба ве зној лек ти ри Уни вер зи те та у Бо сто ну, на 
кур су под на зи вом Мо дер на је вреј ска књи жев ност?

Ј. Б.: Па, све че стит ке Уни вер зи те ту у Бо сто ну! Од лич но, ствар но ни сам знао. Ја сам 
ве о ма лош Је вреј. Не ки је вреј ски кру го ви су ме кри ти ко ва ли за то што не по др жа вам је-
вреј ску ствар, и за то што у мо јој књи жев но сти има до ста те ма ти ке из Но вог за ве та. Што је 
по ме ни ап со лут но глу по. То не ма ни ка кве ве зе с кул тур ним на сле ђем. То је са мо ре зул тат 
мо јег ода ва ња по ча сти њи хо вој ства ри. Про сто та ко. 

С. Б.: Та ко ђе сте на ве де ни и у књи зи Чу ве ни Је вре ји...
Ј. Б.: О бо же, о бо же! Ха, Чу ве ни Је вре ји – да кле, са да сам чу ве ни Је вреј – од са да ћу та ко 

са мог се бе да по сма трам...
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С. Б.: При чај те ми о љу ди ма ко ји ма се нај ви ше ди ви те. До та кли смо не ке ко ји су пре ми-
ну ли. Шта је са жи ви ма, љу ди ма чи је је по сто ја ња ва ма ва жно, ма кар ко ли ко да зна те да 
по сто је? 

Ј. Б.: Дик Вил бур, То ни Хект, Гол веј Ки нел, Марк Стренд. То је тек не ко ли ци на ко је лич-
но по зна јем, сма трам се бе из у зет но срећ ним због то га. Си гур но је ме ђу њи ма и Мон та ле, 
ко га сам спо ме нуо, као и Вол кот. По сто је и дру ги љу ди ко је по шту јем и лич но и као при-
ја те ље: Су зан Сон таг, на при мер. Она ме ђу њи ма има нај бо љи ум. Гле да ју ћи обе стра не 
Атлан ти ка. Јер за њу ар гу мент по чи ње упра во на ме сту на ко јем се за све дру ге за вр ша ва. 
Не мо гу да се се тим ни ко га из мо дер не књи жев но сти ко би био ра ван мен тал ној му зи ци 
ње них есе ја. Љу де и књи жев ност ко ју ства ра ју не ка ко не мо гу да раз дво јим. Још ми се 
ни је де си ло да ми се до пад не књи жев ност, а да ми се не сви ђа ју љу ди ко ји су је ство ри ли. 
Ре као бих да чак и да знам да је не ко ужа сан, ме ђу пр ви ма бих мо гао да га оправ дам ако 
би иза ње га би ла до бра књи жев ност. Ко нач но, те шко је под јед на ко до бро вла да ти и жи-
во том и књи жев но шћу. Сто га, ако већ не што мо ра те да ота ља ва те, бо ље да то бу де жи вот.

С. Б.: Ис при чај те ка ко је из гле дао пр ви су срет са Ло ве лом.
Ј. Б.: Ло ве ла сам упо знао на Ме ђу на род ном фе сти ва лу по е зи је 1972. До бро вољ но се 

при ја вио да чи та мо је пе сме на ен гле ском док их ја чи там на ру ском, што је био из у зет но 
љу ба зан и дир љив гест. Та ко да смо се обо ји ца на шли на би ни.

По звао ме је ку ћи у Кент. Био сам по ма ло збу њен – моје знање ен гле ског још ни је било 
до вољ но до бро. Осим то га, ни сам се сна ла зио са же ле знич ким си сте мом у Ен гле ској – ни сам 
мо гао да га ухва тим ни за гла ву, ни за реп. И тре ће, мо жда глав ни раз лог за што ни сам оти-
шао да га по се тим, бе ше тај што ми се то чи ни ло као на ме та ње. Јер, ко сам ја, до ђа во ла? 
И та ко ни сам оти шао.

Он да сам 1975. по чео да пре да јем у Ма са чу сет су. Жи вео сам у Норт хемп то ну, он ми је 
те ле фо ни рао и по звао ме да га по се тим у Бру кли ну. У то вре ме је мој ен гле ски био не што 
бо љи, па сам оти шао. Вре ме ко је смо про ве ли бе ше, по мно го че му, не што нај бо ље от ка ко 
сам до шао у Аме ри ку. Раз го ва ра ли смо о мно го че му и ко нач но смо се до та кли Дан теа. 
Био је то мој пр ви ствар но са др жај ни раз го вор о Дан теу ко ји сам во дио с не ким от ка ко 
сам оти шао из Ру си је. О Дан теу је имао пот пу но те мељ но, ап со лут но оп се сив но зна ње. 
По себ но је био до бар ка да се ра ди ло о Па клу. Ми слим да је не ко вре ме жи вео у Фи рен ци 
или је та мо био не ко вре ме, та ко да му је Па као био при јем чи ви ји од оста лих де ла – или 
се наш раз го вор нај ви ше око то га вр тео. 

Про ве ли смо пет или шест са ти, или мо жда ви ше, па смо иза шли на ве че ру. О ме ни је 
ре као не ке вр ло ла ска ве ства ри. Је ди но што је ба ци ло сен ку на ње га бе ше то што сам знао 
да се у по след њој го ди ни жи во та Ви ста на Од на по сва ђао с њим, и то не по мир љи во. Ви-
ста ну се ни је до па да ла Ло ве ло ва имо рал на си ту а ци ја, док је Ло вел ми слио да се ње га то 
не ти че, и имао је при лич но за је дљи ве при мед бе на ње га као пе сни ка. 

С. Б.: Ми слим да се Одн за то не би мно го бри нуо...
Ј. Б.: У из ве сном сми слу, Ви стан је био пра ви син Ен гле ске, во дио је ра чу на о мо рал но-

сти дру гих љу ди. Се ћам се ње го вог ко мен та ра ка да сам га пи тао: „Шта ми сли те о Ло ве лу?“ 
Би ло је то пр во га да на ка да сам упо знао Ви ста на. Се део сам и про пи ти вао га о ко је че му, 
без ика кве на ме ре. Ре као је не што по пут: „Не до па да ју ми се му шкар ци за ко ји ма се пу ши 
ред упла ка них же на.“ Или је мо жда ре као: „Упла ка ни ред же на“... 
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С. Б.: Би ло ка ко би ло...
Ј. Б.: Да, би ло ка ко би ло, он ни је кри ти ко вао Ло ве ла као пе сни ка. Про сто се ра ди ло о 

обич ној мо рал но сти, с ко јом је, чи ни ми се, Одн во лео да се по и гра ва.

С. Б.: Али Одн бе ше тај ко ји је од Бо га мо лио опро штај за љу де ко ји пи шу до бро...
Ј. Б.: Да, али то је ре као 1939. Ми слим да је у по за ди ни све га ово га ле жа ло ње го во ин-

си сти ра ње на вер но сти – у лич ним ства ри ма и у ши рем сми слу. Осим то га, вре ме ном је 
по ста јао све ма ње флек си би лан. Ако по жи ви те до вољ но ду го, ви ди те ка ко ма ле ства ри на 
кра ју на пра ве ве ли ку ште ту. Сто га чо век по ста је лич ни ји у сво јим ста во ви ма. Опет, ми слим 
да је за Од на то би ла не ка вр ста игре. Же лео је да се игра на став ни ка у шко ли и за то је, у 
ње го вом све ту, био са свим ква ли фи ко ван.

С. Б.: Ако би сте не ког од њих, или обо ји цу, мо гли да по зо ве те на овај свет, о че му би сте 
да нас раз го ва ра ли?

Ј. Б.: О мно го то га. На пр вом ме сту, мо жда – ма ло је чуд но – о ар би трар но сти Бо га. 
До бро, са Од ном та кав раз го вор не би да ле ко од ма као, про сто за то што он не би во лео да 
раз го ва ра о те шким ства ри ма у сти лу То ма са Ма на. Али ипак, он се пре тво рио, да та ко 
ка жем, у не ку вр сту фор мал ног вер ни ка. По ма ло ме је то бри ну ло – јер је по ет ска пред-
ста ва о бес ко нач но сти да ле ко ши ра од оне за ко ју јам чи би ло ко ја ве ра – и пи тао сам се 
на ко ји је на чин он то ми рио у се би. Во лео бих да га пи там да ли ве ру је у цр кву или про сто 
у пред ста ву ње го ве ве ре о бес ко нач но сти, у рај, у цр кве ну док три ну, што су нор мал но 
тач ке ду хов ног при спе ћа јед не осо бе. За пе сни ка, то мо же би ти са мо од скоч на да ска, или 
тач ка по ла ска на ме та фи зич ко пу то ва ње. Јед на од ства ри ко је то ме слу же. Али нај ви ше 
би ме ин те ре со ва ле не ке ства ри у ве зи са пе сма ма, шта је на по је ди ним ме сти ма ми слио. 
Ре ци мо, да ли у пе сми „По хва ла Лајм сто ну“ (Pra i se of Li me sto ne) он ствар но на во ди спи сак свих 
ис ку ше ња, или пре сли ка ва ис ку ше ња ка ква се мо гу на ћи у Све тој књи зи, или је то про сто 
иза шло из ње га као пе сма (ду гач ка па у за). Во лео бих да је ов де. Ви ше не го би ло ко дру ги. 
Па, по ма ло је гру бо то ре ћи, али... во лео бих да су тро је или че тво ро жи ви, да мо гу с њи ма 
да по при чам. Он, Ах ма то ва, Цве та је ва, Ман дељ штам – то је већ че тво ро. То мас Хар ди.

С. Б.: Да ли би сте во ле ли да по раз го ва ра те са не ким из прет ход них епо ха?
Ј. Б.: Ах, па то је чи та ва го ми ла. Не би сви ста ли у ову со бу.

С. Б.: Ка кав је, на кра ју, био Ло ве лов од нос пре ма ре ли ги ји?
Ј. Б.: Ни ка да о то ме ни смо раз го ва ра ли, осим иро нич но, спо ми њу ћи је en pas sant. Ап-

со лут но за ди вљу ју ће је го во рио о по ли ти ци, или о сла бо сти ма пи са ца. Или о људ ским 
сла бо сти ма. Био је крај ње ве ли ко ду шан, али се ме ни код ње га нај ви ше сви ђа ла па кост 
је зи ка. И Ло вел и Одн су др жа ли мо но ло ге. На не ки на чин, ни је ни тре ба ло при ча ти пред 
тим љу ди ма, њих је тре ба ло слу ша ти – што је, ре кло би се, вр хун ски ег зи стен ци јал ни екви-
ва лент чи та њу по е зи је. Или њен нус про и звод. Сав бих се пре тво рио у ухо, по што ни мој 
ен гле ски још ни је био до бар.

Он је био пре ди ван чо век, за и ста – го во рим о Ло ве лу. Раз ли ка у го ди на ма из ме ђу нас 
ни је би ла то ли ко ве ли ка – мо жда не ких два де се так, та ко да ми је на не ки на чин с њим 
би ло при јат ни је не го с Од ном. Али опет, нај при јат ни је сам се осе ћао код Ах ма то ве. 

С. Б.: Да ли Вас је не ко од њих ис пи ти вао на на чин на ко ји сте же ле ли да Вас пи та ју о 
Ва ма и Ва шем ства ра њу?
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Ј. Б.: Ло вел је то ра дио. Ах ма то ва ми је по ста ви ла не ко ли ко пи та ња... Али зна те, док су 
би ли жи ви, по ред њих сам се осе ћао као де чак. Они су би ли ста ри ји, они су го спо да ри ли. 
По што их ви ше не ма, са мом се би из не на да из гле дам ужа сно ста ро. И... упра во то је ци ви-
ли за ци ја, то тра ја ње. До бро, не ми слим да би Одн во лео рок му зи ку, као ни ја. Као ни Ло вел, 
чи ни ми се. 

С. Б.: Има те ли бли ских при ја те ља ме ђу умет ни ци ма, сли ка ри ма, му зи ча ри ма, ком по-
зи то ри ма?

Ј. Б.: Ов де, не мам. У Ру си ји сам их имао. Ов де је је ди на осо ба из та квих кру го ва Ба ри-
шњи ков. Не по зна јем ни јед ног ком по зи то ра. Ни ко га. Од свих ка те го ри ја љу ди, не ка да сам 
нај ви ше во лео гра фич ке умет ни ке и му зи ча ре.

С. Б.: Али мно го цр пи те баш из тих сфе ра.
Ј. Б.: Да, из му зи ке. Не знам на ко ји на чин се то од ра жа ва у оно ме што ра дим, али си-

гур но да је та ко.

С. Б.: Шта слу ша те? Ви дим да на гра мо фо ну сто ји пло ча Би ли Хо ли деј...
Ј. Б.: Sop hi sti ca ted Lady од Би ли Хо ли деј је ве ли чан стве но де ло. Во лим Хајд на. Му зи ка 

је по мом ми шље њу нај бо љи учи тељ ком по зи ци је, чак и у књи жев но сти. Ма кар са мо због... 
по гле дај мо, ре ци мо, ка ко из гле да кон чер то гро со: три ста ва, је дан бр зи и два спо ра, или 
обр ну то. Зна те да све што има те да ка же те мо ра те са су ти у тих два де сет ми ну та. Та ко ђе, 
шта сле ди у му зи ци: сме њи ва ње ли ри зма са без гла вим пи ци ка том, и та ко да ље... По сто је 
пре ла зи, кон тра пунк то ви, флу ид ни ка рак тер ар гу мен та, флу ид на мон та жа. Ка да сам пр ви 
пут по чео да слу шам кла сич ну му зи ку, нај ви ше ме је оп се дао на чин на ко ји она те че, ње на 
не пред ви дљи вост. У том сми слу је Хајдн стра шан јер је ап со лут но не пред ви дљив (ду га 
па у за). Сме шно је... ко ли ко ми све из гле да бе сми сле но, осим две или три ства ри – пи са ња, 
слу ша ња му зи ке, и по ма ло раз ми шља ња. Али све оста ло... 

С. Б.: Шта ми сли те о при ја тељ ству?
Ј. Б.: При ја тељ ство је ле па ствар. Ту бих укљу чио и хра ну (сме је се)... Али све оста ло што 

смо при ну ђе ни да ра ди мо – да пла ћа мо по ре зе, пре бр о ја ва мо, пи ше мо пре по ру ке, оба-
вља мо ра зно ра зне кућ не по сло ве – зар све то не из гле да крај ње бе сми сле но? Као ка да 
смо се де ли у оном ка феу. Де вој ка је не што пе тља ла око пи те, или шта је то већ би ло – ста-
ја ло је у фри жи де ру са ста кле ним вра ти ма. Она је гур ну ла гла ву кроз вра та, да ура ди то 
што је тре ба ло, оста так те ла јој је био из ван фри жи де ра. Би ла је у том по ло жа ју око два ми-
ну та. И ка да јед ном то ви ди те, не ма ви ше сми сла да чо век по сто ји (сме је се). Про сто зар не?

С. Б.: Осим што истог тре нут ка ка да сте то ус пе ли да пре ве де те у сли ку или ми сао, 
спа сли сте га од бе сми сле но сти.

Ј. Б.: Али ка да јед ном ви ди те све, чи та ва ег зи стен ци ја је ис ком про ми то ва на.

С. Б.: По но во се вра ћа мо на вре ме – јер Ви ви ди те ам ба ла жу, без иче га у њој.
Ј. Б.: Па, та ко је, ма ње-ви ше. У ства ри, не дав но сам про чи тао на ко ри ца ма но ве књи ге 

Пе на Во ре на (уста је и пре ту ра по рад ном сто лу): „Вре ме је ди мен зи ја у ко јој Бог те жи да 
од ре ди сво је вла сти то би ће.“ Хм, мо жда је реч „те жи“ по ма ло де ти ња ста. Али по сто ји 
још је дан ци тат, ово га пу та из ен ци кло пе ди је: „Украт ко, не по сто ји ап со лут ни вре мен ски 
стан дард.“ 
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С. Б.: Ка да сам по след њи пут раз го ва рао с Ва ма, ни су по сто ја ле две ства ри. Ко ли ко сте 
за о ку пље ни си ту а ци јом у Ав га ни ста ну и кри зом око та ла ца?

Ј. Б.: Ка да не пи шем и не чи там, раз ми шљам о обе те ме. За си ту а ци ју у Ав га ни ста ну 
ми слим да је – нај тра гич ни ја. Ка да сам на те ле ви зи ји ви део пр ве сним ке пре го ди ну да на, 
ка дар је био ве о ма кра так. Тен ко ви ка ко пре ла зе пре ко не ке ви со рав ни. Три де сет и два 
са та сам хтео да ис ко чим из ко же. Не ра ди се о то ме да ме је стид што сам Рус. Осе тио сам 
то већ два пут у жи во ту, 1956. због Ма ђар ске и 1968. због Че хо сло вач ке. Тај осе ћај ми је тих 
го ди на још ви ше по гор ша вао не по сред ни страх, страх за при ја те ље, ако не и за са мо га 
се бе – про сто сам знао да кад год се по гор ша ме ђу на род на си ту а ци ја, по сле ње сле ди 
ка жња ва ње на уну тра шњем пла ну.

Али оно што ме је за ди ви ло у Ав га ни ста ну бе ше не што дру го. Оно што сам ви део би ло 
је скр на вље ње еле ме на та – јер та ви со ра ван ни ка да пре ни је ви де ла ни плуг, а ка мо ли тенк. 
Би ла је то, да кле, не ка вр ста ег зи стен ци јал не ноћ не мо ре. Ко ја ми је још увек пред очи ма. 
По чео сам да раз ми шљам о вој ни ци ма ко ји су два де сет го ди на мла ђи од ме не, ко ји ма бих 
по го ди на ма мо гао би ти отац. Чак сам и на пи сао пе сму, у ко јој ка жем: „сла ва они ма ко ји 
су ше зде се тих мар ши ра ли у кли ни ке за або р тус, по ште де ли су ти ме Отаџ би ну сра мо те“.

Оно што ме ап со лут но из лу ђу је ни је за га ђе ње – ра ди се о не чем стра шни јем. О то ме 
раз ми шљам ка да ис ко па ва ју зе мљу за те ме ље згра де. Ра ди се о узур пи ра њу зе мље, о 
скр на вље њу еле ме на та. Ни сам ја склон па сто рал но сти. Не, ми слим упра во су прот но, да 
су ну кле ар не елек тра не нео п ход не – њи хо ва енер ги ја је јеф ти ни ја од оне до би је не из 
наф те, у крај њој ли ни ји.

Али тенк ко ји се ко тр ља пре ко ви со рав ни по ни жа ва про стор. То је ап со лут но бе сми сле-
на опе ра ци ја, по пут од у зи ма ња од ну ле. То је зло у при мор ди јал ном сми слу, де лом и за то 
што тен ко ви по ма ло под се ћа ју на ди но са у ру се. Они про сто та мо не би тре ба ло да бу ду.

С. Б.: Да ли су осе ћа ња ко ја о то ме га ји те пот пу но одво је на од оно га о че му пи ше те?
Ј. Б.: Не ве ру јем да би ов де по мо гло пи са ње – ве ру јем у ак ци ју. Ми слим да је вре ме да 

се ство ри не ка вр ста Ин тер на ци о нал не бри га де. То су ура ди ли 1936, за што не би мо гло и 
да нас? Је ди но што је 1936. ГПУ – то јест, со вјет ска др жав на без бед ност – фи нан си ра ла Ин-
те р на ци о нал не бри га де. Пи там се има ли не ко иму ћан... не ко, ре ци мо, из Тек са са ко би 
мо гао то фи нан сиј ски да по др жи.

С. Б.: Шта би по Ва шем ми шље њу био за да так Ин тер на ци о нал них бри га да?
Ј. Б.: Па у су шти ни, мо гле би ра де исто што су ра ди ле и 1936. у Шпа ни ји, од но сно да 

пру жа ју от пор, да по ма жу ло кал ном ста нов ни штву. Или ма кар да пру жа ју не ка кву ме ди-
цин ску по моћ – да обез бе ђу ју хра ну, кров над гла вом. Ако по сто ји не ки пле ме ни ти циљ, 
ово је то – не не ки Ам не сти ин тер не ше нел... Не би ми сме та ло да во зим џип Цр ве ног кр ста...

С. Б.: По не кад је те шко ја сно иден ти фи ко ва ти мо рал не стра не...
Ј. Б.: Не знам ко је мо рал не стра не тра жи те, али ка да су у пи та њу ме ста као што је Ав га-

ни стан, за ме не је то очи глед но. Они су пре тр пе ли ин ва зи ју, они су по ко ре ни. Мо жда су они 
на зад но пле мен ско дру штво, али ни роп ство ни је мо ја иде ја о ре во лу ци ји.

С. Б.: Ми слио сам на др жа ве.
Ј. Б.: Ру си ја про тив САД? Сма трам да се ни ту не по ста вља пи та ње. Да из ме ђу те две 

др жа ве не по сто ји ни ка кве раз ли ке, за ме не би до вољ но би ло да пред ност дам Аме ри ци 
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у од но су на Со вјет ски Са вез због си сте ма по ро те од два на ест љу ди, на су прот си сте му са 
јед ним су ди јом. Или да то пред ста вим јед но став ни је – јер чак и ово збу њу је мно ге љу де 
– ви ше во лим зе мљу из ко је мо жеш иза ћи, не го ону из ко је не мо жеш.

С. Б.: Ре кли сте да сте при лич но за до вољ ни пе смом о Ло ве лу, ко ју сте на пи са ли на ен-
гле ском. По сто ји ли не ки раз лог због ко јег не же ли те да на ста ви те да пи ше те на ен гле ском?

Ј. Б.: По сто ји не ко ли ко раз ло га. На пр вом ме сту, имам до вољ но по сла на ру ском. А на 
ен гле ском је зи ку има те не ко ли ко из ван ред них, жи вих љу ди ко ји пи шу. Не ма сми сла да то 
ра дим. Еле ги ју на ен гле ском сам на пи сао са мо за то што сам же лео да се по кло ним сен ци. 
А ка да сам за вр шио пе сму Lo well, по че ла је да ми на ви ре још јед на пе сма на ен гле ском. Са 
пре див ним ри ма ма. Али сам ипак ре као се би да ста нем. Јер не же лим да се би кре и рам 
до дат ну ствар ност. Осим то га, мо рао бих да се над ме ћем са љу ди ма ко ји ма је ен гле ски 
ма тер њи је зик, зар не? И ко нач но, оно нај ва жни је, не мам ту вр сту аспи ра ци ја. За до во љан 
сам оним што ра дим на ру ском, по не кад ми иде од ру ке, по не кад не. Ка да ми не иде од 
ру ке, не мо гу ни да по ми слим да про бам то на ен гле ском. Не же лим да бу дем дво стру ко 
ка жњен (сме је се). Што се ти че ен гле ског, на том је зи ку пи шем есе је, што ми да је до вољ но 
са мо по у зда ња. Ра ди се о то ме... не знам ка ко то да ка жем... тех нич ки го во ре ћи, ен гле ски 
је по стао је ди на ин те ре сант на ствар у мом жи во ту. То ни је пре те ри ва ње и то ни је ме лан-
хо лич на из ја ва. То је та ко, је ли?

С. Б.: Да ли сте про чи та ли Ап дај ков при каз Кун де ри не књи ге у Њу јорк тајмс бук ри вју? 
Текст је за вр шио спо ми ња њем вас, ко ји сте те мом ег зи ла по че ли да се ба ви те та ко што 
сте по ста ли аме рич ки пе сник... 

Ј. Б.: Зву чи ла ска во, али то су глу по сти.

С. Б.: Ми слим да је имао на уму не са мо то што сте на пи са ли не ке ства ри на ен гле ском, 
не го и чи ње ни цу да Вам се у пе сма ма по ја вљу је аме рич ки пеј заж, Кејп Код...

Ј. Б.: Мо же би ти... у том слу ча ју, шта да ка жем? Чо век се за си гур но пре тва ра у зе мљу у 
ко јој жи ви, по себ но на кра ју. У том сми слу, по ста јем Аме ри ка нац.

С. Б.: Ка ква су Ва ша осе ћа ња пре ма не че му пу ном аме рич ких асо ци ја ци ја, на пи са ном на 
ру ском?

Ј. Б.: У мно го слу ча је ва, не мо гу да на ђем од го ва ра ју ћу ру ску реч, или је по сто је ћа ру-
ска реч по ма ло не зграп на – он да гле да те ка ко да за о би ђе те про блем.

С. Б.: Пи са ли сте о по ли циј ским ко ли ма, о џе зу Ре ја Чар лса...
Ј. Б.: Да, то је мо гу ће, јер је Реј Чарлс име, а за „по ли циј ска ко ла“ по сто је из ра зи на ру-

ском, као и за ко шар ка шки обруч. Али нај те жи про бле ми у тој пе сми су ми би ли ко ка-ко ла, 
ка ко да пре не сем осе ћај да ме је то под се ти ло на стих „Ме не, ме не, те кел, уфа р син“4 ко ји 
Вал та сар ви ди на зи ду, ко ји пред ска зу је крај ње го вог цар ства. Оту да по ти че из раз „пи са-
ње по зи ду“. Не мо же те ре ћи „знак за ко ка-ко лу“ јер не по сто ји за то иди ом. Сто га сам 
мо рао за о би ла зно да га пред ста вим – сли ка је на то ме са мо до би ла. Ни сам ре као „знак“, 
не го не што што има ефе кат кли на стог пи сма или хи је ро гли фа ко ка-ко ле, та ко не што. Што 
по ја ча ва сли ку „пи са ња на зи ду“.

4 В. Књи гу про ро ка Да ни ла, по гла вље Вал та са ро ва го зба. (Прим. прев.) 
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С. Б.: Шта ми сли те, шта се фи зич ки де ша ва ка да пе сму до ве де те до не ке вр сте мр тве 
тач ке, иза ко је би сте ишли прав цем ко ји не мо же те ни да за ми сли те?

Ј. Б.: Па, увек се мо же ићи да ље, чак и ако има те нај сјај ни ји за вр ше так. Јер за јед ног 
пе сни ка, кре до или док три на ни је тач ка на ко ју се сти же, не го упра во су прот но – тач ка са 
ко је се по ла зи на ме та фи зич ко пу то ва ње. На при мер, пи ше те пе сму о рас пи ња њу. Од лу-
чи ли сте да пе сма има де сет стро фа – на пи са ли сте тре ћу и већ сте об ра ди ли рас пи ња ње. 
Мо ра те по ћи иза то га и не што до да ти – да би сте то раз ви ли у не што што још не по сто ји. 
Хтео бих да ка жем да је, у су шти ни, по ет ски кон цепт бес кра ја да ле ко ши ри и да му фор ма 
да је по гон ско го ри во. Јед ном сам се у раз го во ру са То ни јем Хек том у Бре дло фу до та као 
ко ри шће ња Би бли је и он ми је ре као: „Јо си фе, зар се не би сло жио да пе сник по ку ша ва да 
у то уне се ви ше сми сла?“ И упра во о то ме се ра ди – да се уне се ви ше сми сла, зар не? У 
де ли ма бо љих пе сни ка сти че те осе ћај да они ви ше не раз го ва ра ју са љу ди ма, или са не ким 
ме та фи зич ким ство ре њи ма. Они про сто раз го ва ра ју са са мим је зи ком – са ле по том, сен-
зу ал но шћу, му дро шћу, иро ни јом, та квим аспек ти ма је зи ка ко је пе сни ци ја сно од сли ка ва-
ју. По е зи ја ни је са мо умет ност или гра на умет но сти, она је ви ше од то га. Ако је го вор не што 
по че му се раз ли ку је мо од оста лих вр ста, он да је по е зи ја – та вр хун ска је зич ка опе ра ци ја 
– наш ан тро по ло шки, па и ге не тич ки циљ. Сва ко ко по е зи ју тре ти ра као за ба ву, као пу ко 
„шти во“, чи ни ан тро по ло шки зло чин, и то про тив са мо га се бе, на пр вом ме сту.

Из вор ник: The Pa ris Re vi ew, про ле ће 1982, бр. 83.

(Са ен гле ског пре вео Пре драг Ша по ња)




