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ЛЕП ТИР/ЛЕП ТИР КА
Ве ро ват но ће Брод ски оста ти као по след њи при мер пе сни ка ко јег је ње го ва ро ђе на 

др жа ва про те ра ла због „па ра зи ти зма“, при мер ко јим се за тва ра круг од две хи ља де го ди-
на од рим ског гра ђа ни на Ови ди ја до са вре ме ног со вјет ског гра ђа ни на – Брод ског, и то не 
да га je про те ра ла у ци пе ла ма или чи зма ма, не у па ти ка ма и сан да ла ма, већ у зе па ма на 
коп чу ка кве но се ста ре же не по ку ћи. И осим то га Брод ски ће оста ти као при мер мла дог, 
да ро ви тог пе сни ка ко ји ће у три де се тим го ди на ма жи во та до жи ве ти свет ску сла ву, чи ја 
ће се пе снич ка де ла пре во ди ти на мно ге свет ске је зи ке, па и на срп ски, по што је из вр сни 
зна лац ру ске мо дер не књи жев но сти Ми ли ца Ни ко лић на пра ви ла из бор ње го вих пе са ма 
и на пи са ла пред го вор за збир ку ко ја ће се 1971. го ди не по ја ви ти под на зи вом Ста ни ца у 
пу сти њи у Но ли то вој екс клу зив ној еди ци ји Ме ђу ја вом и мед сном у од лич ном пре пе ву 
Ми ло ва на Да ној ли ћа. 

Књи га Ста ни ца у пу сти њи је не ве ро ват ном пе снич ком сна гом за крат ко вре ме осво-
ји ла чи та о це и скре ну ла па жњу на нео бич ног, из ван ред ног пе сни ка, ка жем из ван ред ног 
и од мах хо ћу да ову кон ста та ци ју по ја чам при де вом не пре ва зи ђе ног по упо тре би ме та-
фо ра. Све је код ње га ме та фо ра. Оно што је у Со вјет ском Са ве зу не ка да био Ма ја ков ски, 
го спо дар ре чи, пе сник ко ји се с ла ко ћом по и гра вао пој мо ви ма и сми слом, то је че тр де се так 
го ди на ка сни је на истом ге о граф ском про сто ру по стао Брод ски – ко вач стил ских фи гу ра.

* * *

А са да бих же лео да у овај свој текст, пре не го што не што ка жем о вла сти том ис ку ству 
при пре во ђе њу не ко ли ко пе са ма Јо си фа Брод ског, при ло жим не ко ли ко за ни мљи вих би-
о граф ских де та ља ко ји ма ће мо са чу ва ти од за бо ра ва не са мо Брод ског по е ту – већ Брод-
ског чо ве ка.

Мој при ја тељ, пе сник Ми лан Ми ли шић, са су пру гом сли кар ком Је ле ном Трп ко вић, био 
је у два на вра та у Аме ри ци. При пр вом бо рав ку упо знао се са Јо си фом код ко јег је ишао 
на пар ти ју ша ха и раз го вор о књи жев но сти. За мо лио сам го спо ђу Трп ко вић да уче ству је 
у овом мом ра ду на шта се она љу ба зно ода зва ла при ло жив ши не ко ли ко цр ти ца ко је пла-
стич но до ча ра ва ју ин те лек ту ал ну сна гу слав ног пе сни ка:

Ви ђа ли смо се са Брод ским не ко ли ко пу та за на шег бо рав ка у Њу јор ку. Брод ски је ста но-
вао у Гри нич Ви ли џу, бли зу Ми ла но вог и мог ста на. Пе ши це смо ишли до ње га, до ули це ко ја 
је има ла ат мос фе ру бе о град ског Ко сан чи ће вог вен ца, као и цео тај део Њу јор ка те је се ни 
1986. По ред кан ти за сме ће угле да ла сам два ан ђе ла од гип са, обо је на па стел ним бо ја ма. 
Би ли су ве ли чи не јед но го ди шњег де те та. По не ли смо их на по клон Џо зе фу, ка ко је Ми лан 
звао Брод ског. Јо сиф је ста но вао у по лу су те ре ну, не мно го све тлом и не ве ли ком ста ну. Об-
ра до вао се ан ђе ли ма као де те. Ми лан и он су кре ну ли у раз го вор о по е зи ји, а ја сам ћу та ла 
и по сма тра ла пред ме те у со би. Зи до ви су би ли пра зни. Ниг де сли ке, цр те жа. Ве ли ки стил ски 
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рад ни сто, са без број фи о ка и пре гра да био је пре кри вен па пи ри ма и књи га ма, брек тао је од 
те жи не. Брод ски је до нео шах и по че ли су да игра ју. Те ле фон је зво нио сва ки час, Брод ски се 
ода зи вао, го во рио час ру ски, час ен гле ски, ко мот но је јед ном ру ком по вла чио по те зе, дру гом 
др жао слу ша ли цу те шког цр ног те ле фо на и ту као Ми ла на. Ми лан се пре зно ја вао, по ку ша-
вао да се кон цен три ше, али ни је по ма га ло. Из гу био је све три пар ти је. Ла ко ћа са ко јом је 
Брод ски у исто вре ме во дио раз го во ре на два је зи ка и играо шах, Ми ла на је де при ми ра ла. 
Ни ка да ни је хтео о то ме да го во ри, ја сам га по не кад, на мер но, под се ћа ла на те пар ти је 
ша ха.

По след њи пут смо би ли на ве че ри код Све тла не Стон: Да ни ло Киш, Па скал Дел пеш. Јо сип 
Брод ски са пре кра сном Шпа њол ком, Ми лан и ја.

Ми лан се дру жио са Јо си фом две го ди не ка сни је (1991), ка да је бо ра вио у Ам хер сту и пре во-
дио Фро ста. Фрост је био оми ље ни пе сник Јо си фа Брод ског, па са мо мо гу да за ми шљам ка кви 
су то су сре ти би ли, уз Фро ста и ви но. Ми лан је на пи сао пе сму о јед ном њи хо вом су сре ту.

* * *

Мо је по знан ство са Брод ским до го ди ло се 1988. го ди не у Бе о гра ду за вре ме ње го вог 
уче шћа на Бе о град ским ок то ба р ским су сре ти ма. Том при ли ком, у Ју го сло вен ском драм-
ском по зо ри шту, одр жа ва ло се књи жев но ве че (уз гла сно, на ру ски на чин „вуч је за ви ја ње“ 
по е зи је) по све ће но но бе лов цу Брод ском. По сле за вр ше не ве че ри ста јао сам у хо лу са 
пе сни ком Вик то ром Со сно ром с ко јим сам се тих да на дру жио и чи је сам сти хо ве за јед но 
са П. Чу ди ћем пре во дио. Ка да је Брод ски при ме тио Вик то ра, ис тр гао се из „за гр ља ја“ Ми-
ли во ја Јо ва но ви ћа (ко ји је го во рио о ње му на тој ве че ри), и мно гих дру гих ра до зна ла ца 
ко ји су га окру жи ва ли, и до шао до нас. Очи глед но, био је то су срет два бли ска по зна ни ка, 
Ле њин гра ђа ни на, су срет два ве ли ка пе сни ка од ко јих је је дан сте као свет ско при зна ње, а 
дру ги остао у сен ци ле њин град ске по лар не но ћи. Би ло је, чи ни ло се, не ке не ла го де у по-
на ша њу Брод ског, не ке гри же са ве сти. Као да је оста вио при ја те ља, пе сни ка рав ног сво јој 
ве ли чи ни, на це ди лу. Остао је де се так ми ну та у на шем дру штву. Том при ли ком Со сно ра 
ме је пред ста вио Брод ском.

И још ово: на кон по врат ка Ми ли ши ћа из Аме ри ке (а на пра гу ра та у Ју го сла ви ји), Ми-
ли шић ми је ка зао да се не ко ли ко пу та срео са Брод ским и ис при чао ми је овај нео би чан 
де таљ из жи во та пе сни ка у то вре ме већ овен ча ног Но бе ло вом на гра дом. На и ме, Брод ски 
је иза ула зних вра та свог ста на др жао се ки ру. Ка да га је Ми ли шић кроз смех пи тао шта је 
то, Брод ски је од го во рио: „Ста ри сло вен ски оби чај.“

* * *

Не дав но сам чуо за по јам ау то пла ги јат, при зна јем нео би чан по јам, као што је нео би чан, 
али по о дав но у оп ти ца ју, по јам – ау то шо ви ни зам.

Под ау то пла ги ја том под ра зу ме ва се, пре све га у при род ним на у ка ма, пре штам па ва ње 
свог већ не где об ја вље ног ра да. Ова по ја ва се сма тра чи стим на уч ним све то гр ђем, мал те не 
ве ћим од пре пи си ва ња ту ђих ра до ва (што у ег закт ним на у ка ма и ни је та ко ве ли ка рет кост).

Е са да, ка да сам на ја вио по јам ау то пла ги јат, ау то пла ги ра ћу се бе и по но ви ћу не што о 
че му сам одав но пи сао и об ја вио у јед ној ма лој, из у зет но ма лој и у из у зет но ма лом ти ра-
жу штам па ној књи жи ци под на зи вом Леп тир ка.
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Ро жа је, 1998.

На и ме, сла ви ста Ми ли во је Јо ва но вић, при пре мао је књи гу сти хо ва Јо си фа Брод ског 
за „Срп ску књи жев ну за дру гу“. Том при ли ком проф. Јо ва но вић ан га жо вао је не ко ли ко 
пре во ди ла ца по е зи је с ру ског је зи ка. Ме ни је на ме нио два де се так пе са ма од ко јих је че-
тр на ест при па да ло ци клу су о леп ти ру. Сти хо ви су, као уо ста лом и це ло куп на по е зи ја Јо-
си фа Брод ског, би ли пу ни скри ве них, за ум них зна че ња. Да се раз у ме мо, по е зи ја Јо си фа 
Брод ског је ин те лек ту ал на по е зи ја. Она од пре во ди о ца тра жи сна ла же ње у по моћ ним 
на у ка ма, јер у про тив ном не мо гу ће је иза ћи на крај са мно го број ним ре флек си ја ма ко је 
се од но се на лич но сти, ме ста, до га ђа је, ре ли ги ју, ми то ло ги ју итд. За пра во, пр во се мо ра ју 
раз ре ши ти кључ не асо ци ја ци је, па тек он да при сту пи ти пре во ђе њу и пре пе ва ва њу. Та кав 
слу чај био је са ци клу сом пе са ма о леп ти ру. Про блем је на стао већ код на сло ва „Ба боч ка“. 
Бу ква лан пре вод овог пој ма с ру ског на наш је зик је „леп тир“. Да, али ти ме се не ре ша ва 
ениг ма већ тек по чи њу не во ље и до ла зе до из ра жа ја оне је зич ке раз ли ке ко је се ме ха нич-
ки не мо гу са вла да ти и пре не ти, као што је био слу чај са Па стер на ко вом зби р ком Жизнъ, 
моя се стра. У ру ском је зи ку жизнъ је жен ског ро да, а у на шем му шког, да кле, жи вот не 
мо же би ти се стра већ брат и нор мал но би би ло пре ве сти, уко ли ко же ли мо да ак це нат 
бу де на жи во ту као Жи вот, мој брат. Али, то ни је то, пе сник је ре као се стра. Пе сни ку је 
би ла ва жна се стра, а не брат. Ако се пре ве де Жи вот, мо ја се стра, он да не ма сла га ња у 
ро ду, слич но као што је сво је вре ме но јед на спо рт ска ко мен та тор ка го во ри ла за ру ко ме-
та ши це „жен ска мом чад“. Исти про блем је на стао у мом слу ча ју при пре во ђе њу пој ма 
ба боч ка. Ова име ни ца у ру ском је зи ку је жен ског ро да, а у на шем му шког. Брод ски је це лу 
по е му гра дио та ко да се она до слов це од но си на же ну. Он је пра вио суп тил ну игру по ре-
де ћи га/је са же ном. Ако би смо, као што сам у по чет ку на ме ра вао, пре ве ли са леп ти ри ца, 
чи ме би смо на пр ви по глед из бе гли фи ло ло шку зам ку (јер име ни ца леп ти ри ца по сто ји у 
на шем је зи ку), та да би смо упа ли у но ву, ле пи доп те ро ло шку. На пра ви ли би смо гре шку 
про тив по себ них на у ка, ка ко ка же Ари сто тел. Јер у на у ци о леп ти ри ма, ле ти ри ца не озна-
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ча ва жен ку леп ти ра, већ се тим пој мом у срп ском је зи ку озна ча ва ју мно го број не вр сте 
ноћ них леп ти ра, мо ља ца, ко ји не ма ју рас ко шну ле по ту и ша ре, на че му је наш пе сник 
из у зет но ин си сти рао:

На крил ци ма тво јим
Зе ни це, тре па ви це,
Да ли ле по ти це, пти це – 
Чи ји де та љи,
Ре ци ми, чи је је то ли це,
Ле те ћи пор трет?
............................

И ко би тај ју ве лир
Што, не мр ште ћи ве ђе,
У ми ни ја ту ри пре ђе
Ру ком чи тав све мир.

По ку шао сам да пред ло жим нов по јам ко ји ће пред ста вља ти жен ку (днев ног) леп ти ра, 
ана лог но го луб/го лу би ца, али не и вра бац/вра би ца и не ве ве ри ца/ве ве рац и сл. па сам 
ба боч ка пре вео са „леп тир ка“, за др жав ши жен ски род, ми сле ћи на днев не леп ти ре (ко ји-
ма су свој стве не рас ко шне бо је и ша ре), пред ло жив ши реч ко ја ни је у упо тре би. Сма трам 
да су пе сни ци ти ко ји, не ка да из по тре бе а не ка да из игре, ства ра ју но ве ре чи. На жа лост, 
ова мо ја тво ре ви на ни је се при ми ла, па је лек тор (или при ре ђи вач) вра тио на Леп ти ри ца 
и та ко се по е ма у књи зи Иза бра не пе сме Јо си фа Брод ског (СКЗ, 1990) по ја ви ла под тим 
име ном. И још не што: при пре во ђе њу овог ци клу са пе са ма по ку шао сам да по тра жим из-
во ре у Џо ну До ну, пе сни ку бли ском Брод ском. И Џон Дон пе ва о јед ном ин сек ту, о бу ви, 
ко ја је на ду хо вит на чин пред ста вље на као не ко ко спа ја му шкар ца и же ну (јер их је не-
ста шни ин сект, ско чив ши с јед ног те ла на дру го, пре ко кр ви по ве зао у брач ну ве зу, а да се 
они ни су ни до та кли), али она очи глед но не ма ни ка квих до дир них та ча ка са леп тир ком 
Јо си фа Брод ског.

Днев ни па у но вац (Agla is io)
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И са мо још да ка жем: пре во ђе ње по е зи је је рав но од је ку – еху. Не ма иде ал ног пре во-
да. На не че му се мо ра за ки ну ти. Но, без об зи ра на све, слав ни Не мац – Ге те ка зао је: „Али 
ма шта се ре кло о не до вољ но сти пре во ђе ња, оно ипак оста је је дан од нај ва жни јих и нај-
вред ни јих по сло ва у оп штем свет ском про ме ту.“

* * *

САН, 16. III 1995.

Раз го ва рам пре ко те ле фо на са јед ном је дин стве ном лич но шћу, Јо си фом Брод ским/
Да ни лом Ки шом. Они се пре тва ра ју: час је је дан, час дру ги. Док раз го ва рам с Да ни лом, 
чу јем Брод ског, и обр ну то. Брод ски ми ка же да су се за не чи је пе сме за ин те ре со ва ли Бо-
сан ци, из бе гли це. А за тим раз го вор на ста вљам са Да ни лом и ка жем му: – Чуј, не знам да 
ли ћеш се на љу ти ти, али ја мо рам да те пи там за здра вље. Ка ко си? 

Осе ћам не ла го ду док ово из го ва рам јер знам да је бо ле стан од не из ле чи ве бо ле сти. 
Да ни ло на гло спу шта слу ша ли цу. Схва тих да је мо је пи та ње би ло ка та стро фал но. 

– Ало, ало – ви чем да на ста ви мо раз го вор. Нер во зно сам се ус ше тао по со би кад ми 
за зво ни те ле фон. По ди жем слу ша ли цу, но са дру ге стра не чу јем Брод ског: – Знаш, за ту 
по е зи ју ин те ре су је се не ки Има мо вић, не ки Ир фа но вић и дру ги – ка же као да сам ма ло час 
са њим раз го ва рао. Ме ни је ја сно да је он пре ки нуо Да ни ла, за пра во, док сам ја с Да ни лом 
раз го ва рао, он је по но те су тра жио име на пе сни ка ко јих ни је мо гао да се се ти, па ка да их 
је на шао, отео је Да ни лу слу ша ли цу да на ста ви раз го вор са мном.

Од јед ном сам у ста ну код Да ни ла. Стан је у пар те ру. За ти чем га у кре ве ту. Оши шан је 
на крат ко, на прст. Сна жан је. Ја при ла зим до по ли це са ча ша ма. Узи мам јед ну и пи јем во-
ду са че сме, али ка сни је не успе вам да је вра тим на ње но ме сто јер се по ли ца у ме ђу вре-
ме ну на гло наг ну ла на пред. Да ни ло то при ме ћу је и јед но став но ру ком по ди же по ли цу и 
вра ћа је у пр во бит ни по ло жај. За тим он не што ра ди око ка ми на. Мо жда хо ће да га под ло-
жи. Ка жем Да ни лу да сам раз го ва рао са Брод ским и да ми је спо ми њао не ке Бо сан це ко ји 
се ин те ре су ју за Чу ди ће ву и мо ју по е зи ју.

– Ма ни Брод ског, он стал но не што пе тља. То не ма ни ка кве ве зе – об ја сни ми Да ни ло.




