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ГО ВО РЕ ЋИ О МУ ЗИ ЦИ
Је ле на Пје тру шан ска: У ку ћи, у ко јој сте не кад ста но ва ли (дом Му ру за), би ло је мно го Ва ших 

оми ље них пло ча. Џез, му зи ка ба ро ка, кла си ци зам... Да ли се од та да Ваш му зич ки укус про ме нио?
Јо сиф Брод ски: Исти на је, би ло је до ста пло ча, а мој му зич ки укус ни је се мно го про-

ме нио. Про ме нио се са мо кван ти та тив ни аспект мог од но са са му зи ком: слу шам је још 
ви ше и про ши рио сам сво ју ко лек ци ју пло ча. Укус ми се ни је про ме нио...

Ј. П.: Зна чи, по ста ром: Бах?
Ј. Б.: Не са мо Бах... Мо царт, Пер го ле зи, Хајдн, Мон те вер ди, све што је до бро. Све оми-

ље не ком по зи то ре не мо гу ни да по ме нем. На при мер, не дав но ме оду ше вио Мер ка дан те...

Ј. П.: Ви вал ди?
Ј. Б.: Да, тај чо век ме је спа сио то ли ко пу та...

Ј. П.: Да ли по др жа ва те оно што сте на пи са ли пре три де сет и пет го ди на: „У сва кој 
му зи ци је – Бах, у сва ком од нас – Бог“?

Ј. Б.: То је ре то рич ка фра за! Иа ко, ге не рал но... У осно ви – да.

Ј. П.: У му зи ци Хајд на тра жи те све тло, по ре дак, мир ну му др ост?
Ј. Б.: Не, та мо се не тра жи, та мо се на ла зи.

Ј. П.: Шта Вам да је слу ша ње му зи ке?
Ј. Б.: Ма ка ко чуд но зву ча ло, за пи сца у му зи ци је нај ва жни је да га учи три ко ви ма ком-

по зи ци је. Иа ко не од мах, јер не мо гу да се ко пи ра ју. У му зи ци је увек ва жно, шта сле ди за 
чим и ка ко се све ме ња.

Ј. П.: По себ на, из у зет на ло ги ка по сле ди це?
Ј. Б.: Та ко је! И за то ми је драг Хајдн, по ред ле по те ње го ве му зи ке. Упра во за то што је 

пот пу но не пред ви див. То зна чи да он ра ди у од ре ђе ној, већ по зна тој иди о ма ти ци, али се 
стал но, сва ке се кун де де си то што слу ша лац ни је у ста њу да пред ви ди. Али ако сте про-
фе си о нал ни му зи чар, из во ђач, он да се све то зна на па мет и ни шта нас не из не на ђу је. Али 
ка да сте обич ни слу ша лац, он да сте стал но уро ње ни у не ком чу ду.

Ј. П.: Да ли су не ки љу ди има ли ути цај на Ваш укус у му зи ци?
Ј. Б.: Имао сам при ја те ља, Ал бер та Рут стеј на, ин же ње ра. Ње го ва су пру га, Сед ма ра 

За кар јан, кће р ка про фе со ра кон зер ва то ри ју ма, би ла је пи ја нист ки ња, сту ди ра ла је, а по-
том и пре да ва ла на Ле њин град ском кон зер ва то ри ју му. Јед ном, ка да сам их по се тио, чуо 
сам од њих не што што ми је оста ви ло не ве ро ват но јак ути сак: ора то ри јум „Ста бат Ма тер“ 
од Пер го ле зи ја. Прет по ста вљам да је од ово га све по че ло. Са да ни ко не ути че на ме не. Па, 
по сто ји при ја тељ ко ји по ку ша ва не што да ми по ту ри: јед ном Ка р пен тје ра, дру ги пут Ли-
ли ја – во лим то. Али, у су шти ни, он већ зна шта мо же да ми пре по ру чи. Ме ђу тим, ни ка кве 
ино ва ци је, от кри ћа, но ве по ја ве у му зи ци – по го то во да нас! – не же лим. Иа ко... му зи ка 
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Шнит кеа ми је оста ви ла при лич но јак ути сак, из не ког раз ло га ми се за и ста до па да. По не-
кад ми се чи ни ми да по сто је не ка оп шта пра ви ла... 

Ј. П.: А ка да Вас је за ве ла му зи ка Пур че ла, опе ра Ди до на и Енеј? Ка да Вас је оча рао из го-
вор, му зи ка ен гле ског је зи ка?

Ј. Б.: То је би ло јед но од нај ра ни јих и нај ја чих му зич ких ис ку ста ва, реч је за ме не у овом 
слу ча ју, не што се кун дар но – тач ни је, ни је пред ста вља ло су шти ну ис ку ства. Нај ва жни ја је 
би ла из у зет на му зи ка Ди до не и Ене ја, он да сам се оча рао по зна том Пур че ло вом пе смом 
„О смр ти кра љи це Ма ри је“.

Ј. П.: Че сто сте раз го ва ра ли са Аном Ах ма то вом о Мо цар ту, Стра вин ском?
Ј. Б.: О Мо цар ту не пре ви ше че сто. Че шће о Би бли ји.

Ј. П.: Ка да сте, од 1962. го ди не, по че ли да пи ше те пе сме за сва ки Бо жић, да ли сте зна ли 
за кла вир ски ци клус Оли ви јеа Ме си ја на, „Два де сет по гле да на ма лог Ису са“?

Ј. Б.: Не, та да ни сам знао. Са да знам по не што од Ме си ја на.

Ј. П.: По сто је не ке слич но сти у Ва шим „по гле ди ма“ на ро ђе ње Ису са; као и код Ме си ја на, 
и Ви има те „По глед Оца“, „По глед зве зда“...

Ј. Б.: Па, то је при род но; ка да ми сли те о то ме, та ко не што па да на па мет.

Ј. П.: Код Стра вин ског Вас је при ву као ри там, па ра док сал ност?
Ј. Б.: Ни сам струч њак за му зи ку Стра вин ског, бо ље по зна јем ње го ве ин тер вјуе. Ови 

раз го во ри са Краф том су ве ли ка књи га. Ту је мој оми ље ни од го вор на пи та ње: „За ко га 
пи шеш?“ Увек ци ти рам Стра вин ског: „За ме не и хи по те тич ки ал тер его.“ Што се ти че са ме 
му зи ке, бли ски су ми са мо не ки фраг мен ти „Осве ће ња про ле ћа“; и на рав но „Сим фо ни ја 
псал ма“ – у це ли ни, као иде ја. За ни мљи во, у јед ном тре нут ку смо се „пре га зи ли“ као умет-
ни ци. Јед ном сам на пи сао по е му „Исак и Аврам“, а Стра вин ски је ком по но вао ора то ри јум 
под истим на сло вом. Али ја не знам ње го ву му зи ку.

Ј. П.: Лич но сте по зна ва ли Дми три ја Шо ста ко ви ча, он Вам је по слао те ле грам у Ва шу 
од бра ну то ком су ђе ња?

Ј. Б.: Да.

Ј. П.: Ми сли те ли да је Шо ста ко вич знао он да Ва ше пе сме?
Ј. Б.: Ми слим да не. Ве ро ват но се то до го ди ло као ре зул тат ин си сти ра ња, мол би Ане 

Ах ма то ве, ко ја је та да тра жи ла по др шку у мом слу ча ју од Шо ста ко ви ча, Мар ша ка. И они 
су ста ли у мо ју од бра ну.

Ј. П.: Са ста ли сте се са Шо ста ко ви чем? Пам ти те ли га?
Ј. Б.: Ви део сам га јед ном, 1965. го ди не – из гле да у но вем бру. Упра во сам био иза шао 

из за тво ра. По се тио сам га у бол ни ци у Ле њин гра ду. Се ћам се да сам про вео са њим два 
или три са та, али ге не рал но се не се ћам да ли је са мном он да био још не ко. Ка кав је био 
Шо ста ко вич? Вр тео се у кре ве ту као не мир но де те у... не ком ка ве зу... у не кој... ка ко се то 
зо ве?... ко лев ци? Вр ло нер во зан, али као и обич но...

Ј. П.: О че му сте раз го ва ра ли?
Ј. Б.: Углав ном су се раз го во ри од но си ли на ње го во раз у ме ва ње мог ква ли те та жи во-

та. Али, уоп ште, би ли су при лич но по вр шни. Ви део сам да га тај раз го вор по кре ће; са 
мо је стра не, то је био, пре све га, гест до бро те, за хвал но сти.
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Ј. П.: Шо ста ко ви че ва му зи ка ни је Вам пре ви ше бли ска?
Ј. Б.: Искре но, не. У прин ци пу, пре ма са вре ме ној му зи ци од но сим се са ре зер вом. Ка ко 

пре ма Шо ста ко ви чу, та ко и пре ма Про ко фје ву. Али шта да ра дим, та кав сам.

Ј. П.: Да ли сте ика да чу ли ка ко ра би ни чи та ју све те тек сто ве?
Ј. Б.: Не, али сам ви ше пу та чуо цр кве но пе ва ње; знам ме ло ди ку ака ти ста.

Ј. П.: Ваш на чин ре ци то ва ња по е зи је под се ћа на ли тур гиј ско пе ва ње...
Ј. Б.: У Ру си ји, а – ве ру јем – и у свим зе мља ма тзв. хри шћан ског све та, ви со ка умет ност 

ре чи, по е зи ја, из ве де на је из ли тур гиј ских пе са ма. Ми слим да је хи је ра тич на књи жев ност 
по сто ја ла нај пре као – да та ко ка жем – мне мо тех нич ки на чин чу ва ња му зич ке фра зе, јер 
ни је би ло но та ци ја. И све би би ло пре ле по: не би би ло за пи си ва ња но та, му зич ки на ра тив 
би остао на ни воу им про ви за ци је, да му зи ка ни је по ста ла део хри шћан ске ли тур ги је. Ствар 
је то ме да се у ли тур ги ји мо гло им про ви зо ва ти (тач ни је: при ла го ђа ва ти, улеп ша ва ти) у 
не ким гра ни ца ма, пе вао се у ства ри већ уста љен текст, из Све тог пи сма, у ко јем је им про-
ви за ци ја би ла не до пу сти ва. За то је стих да би се при др жа вао пра те ће му зич ке фра зе, 
стро го де фи ни сан у сми слу ду жи не, а текст је по чео да по при ма об лик пе сме. По мом 
ми шље њу, у хри шћан ској кул ту ри пе сме су ство ре не са мо као на чин да се очу ва ју и по-
на вља ју му зич ке фра зе.

Он да су се по ја ви ле раз ли чи те вр сте зна ко ва, но та ци ја је по че ла да се раз ви ја – и брак, 
у ко ји су већ не ко вре ме ушле по е зи ја и му зи ка, рас пао се. Нот ни за пис, са из ве сном сло-
бо дом ми шље ња, мо же се сма тра ти као на ста вак азбу ке; овај је зик се бр зо раз вио у не што 
са свим не за ви сно и из ме ђу по е зи је и му зи ке је на сту пи ло одва ја ње. Али они с вре ме на 
на вре ме – гру бо го во ре ћи – има ју не ке од но се и та ко су ство ре не раз не вр сте ве за, све 
што ти ср це же ли: од опе ре до во дви ља. И, до не кле, нај бо ља по е зи ја ко ју по зна је мо, има 
„му зич ки“ ка рак тер: у њој је при су тан овај му зич ки еле мент, ка да се, су прот но од оче ки-
ва ња, по ја вљу је у све сти не ки му зич ки звук...

Ј. П.: Ка да Вам се учи ни ло да је тај звук до био имиџ гру бо сти, вул гар но сти – све оно што 
не во ли те?

Ј. Б.: Као што је пре по сто јао ја сан не при ја тељ у не кој вр сти зва нич не кул ту ре др жа ве, 
са да је тај не при ја тељ све при су тан. Упо зна је мо га на сва ком ко ра ку; тај лом, лом „по па“. 
Овај за глу шу ју ћи ро кен рол. Мо же те ви де ти мно го ов де, раз ми шља ју ћи о ђа вол ском пла-
ну... „не ху ма но“ ана сто мо зи ра – ка ко ја то ви дим – са тех но ло ги јом, са иде јом на си ља 
зву ка. Ако му зи ка – ко ли ко сам ја схва тио – ни је у пот пу но сти ра зу мљи ва се ман тич ки и 
над се ман тич ки – он да се оно што да нас до пи ре до на ших уши ју по ја вљу је као из ван се-
ман тич ки, чак ан ти се ман тич ни низ. Та елек трич на му за се по ја ви ла на осно ви ро кен ро ла 
– као про роч ки фе но мен. Че тр де се тих, то ком ра та, то се де си ло са бу ги ву ги му зи ком, 
ко ја је у се би већ са др жа ла не ку вр сту про ро чан ства... Иа ко је би ло ви ше бр зих ига ра, овај 
плес се ба зи рао на не ком упо р ном рит му и не ким ја сно су спен до ва ним ме ло ди ја ма. Са 
бу ги ву ги му зи ком по ја ви ла се са свим но ва си ту а ци ја: ри там и ме ло ди ја не ка ко не ста ју из 
све сти. Да кле, ри там бу ги ву ги ја са др жи у се би, у не ком сми слу, на ја ву атом ске бом бе. То 
је ком пле тан рас пад све га...

Из вор ник: Zeszyty Li te rac kie, бр. 4, 2013, Па риз/Вар ша ва. 

(С пољ ског пре вео Зо ран Ђе рић)




