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Мој Те ле ма ше,
Тро јан ски рат

за вр шен је; ко је по бе дио, не се ћам се.
Гр ци, ве ро ват но; то ли ко мр твих
из ку ће мо гу да из ба це са мо Гр ци.
Па ипак, пут ко ји нас је во дио
ка род ном до му ис па де су ви ше дуг;
као да је По сеј дон, док смо ми та мо
гу би ли вре ме, рас те зао про стор.
Ја са да не знам где се на ла зим,
ни шта је пре да мном. Не ки пр љав оток,
жбу ње, ви со ка зда ња, грок та ње сви ња,
за пу штен врт, не ка ква ца ри ца,
тра ва и ка ме ње... Ми ли Те ле ма ше,
сва остр ва ли че јед но на дру го,
кад чо век пре ви ше лу та, и мо зак
већ се збу њу је, док бро ји та ла се,
око, по му ће но хо ри зон том, пла че
и во де но ме со за тр па ва слух.
Не се ћам се ка ко свр шио се рат,
ни ко ли ко је те би сад го ди на.

По ра сти ве лик, мој Те ле ма ше, ра сти.
Са мо бо зи зна ју да л’ ће мо се сре сти.
Ти сад већ ни си она ма ла бе ба
ис пред ко је сам од го нио би ко ве.
Да ни је Па ла ме да, сад би смо би ли за јед но.
А мо жда је у пра ву он: без ме не
ти си сад по ште ђен Еди по вих стра сти,
и сни су тво ји, Те ле ма ше, чи сти.

1972.

1 На ве де но пре ма Јо сиф Брод ски, Ста ни ца у пу сти њи, пре вео са ру ског Ми ло ван Да ној лић, Ин-
те лек та, Ва ље во, 2000.
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По сто је зло чи ни го ри од спа љи ва ња књи га. 
Је дан од њих је не чи та ти их. 

Јо сиф Брод ски

У чу ве ној пе сми Јо си фа Брод ског „Оди сеј Те ле ма ху“ очи та је не у та жи ва жуд ња за је-
дин ством са они ма са ко ји ма се ни је, али и пу на га ну тљи ва тре зве ност о оно ме шта сле ди 
по сле. Ов де се, ипак, не пе ва о че жњи за не ста ли ма већ о по себ но ре флек сив ној осе ћај-
но сти лу та ју ћег Оди се ја пре ма си ну Те ле ма ху. Реч је о то ме да си на у оче вој има ги на ци ји 
има све ви ше, иа ко је син пред мет че жње, а оно га ко че зне све је ма ње без об зи ра на то 
што је ње го ва стреп ња ку ди ка мо ве ћа. Но ва ду би на Оди се је ве че жње у пе сми Јо си фа 
Брод ског оства ре на је од ме ре ном упо тре бом епи сто лар не фор ме. Не зна се ка ко би Оди-
сеј, ина че, ода слао пра во пи смо. Њи ме се, у ства ри, ал хе миј ским про це сом ме ша ви не 
се ћа ња, осе ћа ња и сво је вр сне пре ког ни ци је, оства ру је по себ но је дин ство оно га ко ји че-
зну ћи иш че за ва и оно га ко ји је пред мет че жње, а тек на ста је и од ра ста у не из ве сно сти 
обо стра не зеб ње. 

У пе сми се од но си оца и си на, Оди се ја и Те ле ма ха, не вул га ри зу ју и не па те ти зу ју. У 
склад ном ду хо ви том за ле ту Оди сеј, по знат као до бар го вор ник, лу ка вац и по дру гљи вац, 
ис по ља ва свој иро ниј ски сми сао за суд бин ско: Ко је по бе дио, не се ћам се.

Пи смо, та ко, по ста је по себ но ме та фо рич ко сло во. Иро ниј ским сен че њем ис ка зу је се 
ва жност не до слов но сти. Оди се јев дух и ви до ви тост до ла зе до из ра жа ја у сна жном афек-
тив ном кон тра пунк ту: Не се ћа се оно га што је би ло и у че му је уче ство вао. Се ћа се оно га 
што ће тек би ти. На тај на чин као да се, пре ћут ки ва њем, чи ни да оно што је би ло бу де као 
да ни ка да ни је ни би ло.

Реч је, на и ме, о на ро чи том оди сеј ском је зи ку ко ји је по себ но скла ди ште иро ниј ског ду ха.
Оди сеј пре о бли ку је зна че ње сво јих ре чи да ју ћи им, при вид но, пар ти ку лар ни сми сао: 

То ли ко мр твих из ку ће мо гу да из ба це са мо Гр ци. Ту мо же би ти ре чи, по сред но, о свим на-
ро ди ма ко ји су упле те ни у не пре кид не бит ке чо ве чан ства. Гр ци ма, на рав но, али и о Ру си-
ма, Је вре ји ма, Ср би ма... Да нил Хармс је то гор ко иро нич но об ли ко вао као: Сви сви Је вре ји 
пиф / сви сви Ру си паф / сва сва Ру си ја пуф / пиф, паф пуф.

Брод ски пре мо шћу је раз ли ке ме ђу епо ха ма и на ро ди ма, па и из ме ђу ге не ра ци ја и го-
во ри о стал но сти раз ли чи тог ко ја пре ти да се пре то чи у ци клич ну ра зно ли кост стал ног. 
При ме тан је сар ка зам ко јим се при зи ва ха мле тов ска нео д луч ност о мо гућ но сти и по тре-
би Оди се је вог су сре та са си ном. За пра во је Оди сеј обр ну та сли ка Ха мле та, из о кре ну та 
сли ка оца и си на у ме ђу соб ном не су сре та њу, али стал ној че жњи и вар љи во сти при ви да и 
се ћа ња. Ха млет је, у ства ри, Оди сеј ко ји се, умо ран од бу ду ћих на слу ће них лу та ња, упра во 
кло ни ак ци је јер она не до но си ни шта бит но но во осим у ге о граф ском сми слу. Кон ти нен-
ти су у на ма. По сто ји и уну тра шње лу та ње. Оди сеј лу та као сво је вр сни дух, вра ћа ју ћи се 
до му (Брод ски по ми ње Те ле ма ха, не су пру гу Пе не ло пу ни оца Ла е р та ни мај ку Ан ти кли ју), 
а Ха млет би мо рао да оде из до ма, да је од луч ни ји, у из ве сни ју не из ве сност не го што је 
Оди се јев по вра так (о мо ти ви ма по врат ка рат ни ка у срп ској књи жев но сти пи сао је нај по-
тре сни је, мо жда, Рај ко Пе тр ов Но го у књи зи Пла ни на и по че ло, „По вра так“). 

Из ве сно пан те и стич ко на че ло о по и сто ве ће њу све та и бо го ва (Са мо бо зи зна ју да л’ 
ће мо се сре сти) је сте и при та је на иро нич на по ле ми ка са бо го ви ма. То је и ва жна од ред ни ца 
мо дер не по е зи је. Оту да се и нај по зна ти ја пе сма Ла зе Ко сти ћа, мо ље њем за опро штај, оглу-
шу је о нај ва жни ја на че ла мо дер но сти иа ко има оди сеј ско на дах ну ће о мо гу ћем стра да њу. 
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Ме ђу тим, Оди сеј у пе сми Јо си фа Брод ског не ма свест о стра да њу као лир ски ју нак Ко сти-
ће ве по е ме. Код Брод ског се бо го ви ви де као са став ни, не из о став ним под ра зу ме ва ју ћи 
део жи во та. Лу та ње, у ства ри, је сте во ља до ко них бо го ва ко ји, по пут По сеј до на, рас те жу 
про стор. У тре нут ку ка да се про стор пу сти он, по пут над ме не опру ге, про из ве де тра гич-
ки бли ски су дар оних ко ји су би ли не мер љи во да ле ко. Ра ста нак од си на (не се ћам се ко ли-
ко је те би сад го ди на) и мо гућ ност по нов ног не са ста ја ња као из бе га ва ње мо гу ћег су ко ба 
и Еди по вих стра сти је сте део нео п ход но сти због евен ту ал ног пре ко ра че ња хи бри са. 

Из ве сни ми сти ци зам и, при вид но, ола ко ми ре ње са иде јом ве чи тог не су сре та ња свр-
ста ва ју Оди се ја Јо си фа Брод ског, да кле, у ха мле тов ске лир ске ју на ке. При ме ње на иро ни ја 
је сте ту да се убла жи па те ти ка „ду шев них по но ра“. На слу ћу је мо да Те ле ма ху не пред сто ји 
ни ка кав вер те ри зам, иа ко се Ге те ов Вер тер за љу бљу је упра во у вре ме кад чи та Хо ме ро ва 
де ла. Ми стич ни мо гу ћи без дан из ме ђу Оди се ја и Те ле ма ха ја вља се у об ли ку не на ме тљи-
ве иро ни је да би се при кри ла тра гич ка па те ти ка ко ја би мо гла да на сту пи. 

Јо сиф Брод ски овом пе смом по ка зу је ка ко ни је од оних умет ни ка пу ких след бе ни ка 
ми та. Он га ства ра лач ки ино ви ра пред ста вља ју ћи де та ље ко ји би мо гли да се од и гра ју 
ми мо во ље бо го ва. Оту да у овој пе сми као да не ма ни че га кон фор ми стич ког. Она је пре-
ви ше фрој дов ска да би би ла опо на ша тељ ска. Сиг мунд Фројд се не уо ча ва са мо у мо ти ву 
Еди по вих стра сти. Он је ви ђен и у еле мен ти ма жи вот не прак тич но сти ко јој је Оди сеј био 
склон. По прин ци пу ки се ло гро жђе, сла дак ли мун, грч ки ју нак се у пе сми Јо си фа Брод ског 
од ри че уз бу ђе ња мо гу ћег ви ђе ња са си ном у име из бе га ва ња пред сто је ћег не ми нов ног 
су ко ба. Ако ће мо се, кад-тад, су ко би ти, као да ка же Оди сеј, бо ље је да се, он да, и не ви ди-
мо. А јед ном се мо ра мо су о чи ти. По сле су ко ба ју на ци се, сва ка ко, не би осло вља ва ли са 
мој Те ле ма ше и ми ли Те ле ма ше. Сва ки су коб из ме ђу оче ва и си но ва, сто га, има еле мен те 
ка ра ма зов шти не. Уо ста лом, ни је Је се њин уза луд од у стао од пи сма оцу, иа ко их је на пи сао 
и мај ци, по ми њу ћи са мо да оцу ку пи оне ства ри, и се стри и де ди... Ни је уза луд, та ко ђе, 
ве ли ки ру ски пе сник пе вао за не се но, уме сто о оцу, о при ја те љи ма Ма ри ен го фу, Ка ча ло ву 
(чак и Ка ча ло вље вом псу Џи ми ју), кра ва ма, ке ру ша ма, ли си ца ма... И као што је Брод ски 
„свет ску сла ву но сио са ма лим под сме хом“ (Ми ло ван Да ној лић), та ко се и Оди сеј у пе сми 
обра ћа ве ли чи на ма у тзв. не до стој ном гра да циј ском ни зу: Ја са да не знам где се на ла зим, 
/ ни шта је пре да мном. Не ки пр љав оток, / жбу ње, ви со ка зда ња, грок та ње сви ња, / за пу-
штен врт, не ка ква ца ри ца, / тра ва и ка ме ње... 

Слич но на дах ну том Љу бо ми ру Не на до ви ћу ко ји у сво јим пу то пи си ма пи ше о сви ња ма 
и про фе со ри ма, као исто вр сним из во зним ар ти кли ма, упо ре до.

Мо гло би се ре ћи да је сво јом по е зи јом Брод ски ди гао сво је вр сни лир ски уста нак про-
тив ста ре си ро ве па те тич но сти, али ни је са свим од у стао од сво је па те ти ке. Пе сник не 
пи ше са свим ја сно ни пот пу но крат ко. Ње го ви сти хо ви, ме ђу тим, је су ме ра по себ не пре-
ци зно сти ко ја во ди до раз об ли ча ва ња оно га што је усто ли че но као лир ски стан дард. Не ма 
су ви шних пре у ве ли ча ва ња у пе сми. Свет се об ли ку је без гро теск них укра са. Из ве сна иро-
ниј ска из о штре ност ми та, ипак, оста је као глав но обе леж је пе сме „Оди сеј Те ле ма ху“. 

Јед на од по сле ди ца та квог по ступ ка је сте не на гла ше на але го ри за ци ја пе сме. Она у 
об ли ку скри ве не па ра бо ле из но си, за тра ди ци ју не по жељ ни, сво је вр сни мо ра ли стич ко-
ди дак тич ки са др жај. Уну тра шња струк ту ра тек ста под ра зу ме ва ре то рич ко по на вља ње и 
уве ра ва ње у при вид ни па ра докс: Мо жда је бо ље ни че га се не се ћа ти; мо жда је иза зов ни је 
и не сти ћи на циљ; ни је не мо гу ће да је пра ви сми сао у не про це су ал но сти, ако је не пр о-
це су ал ност ика ко мо гу ћа, у за у ста вља њу вре ме на у тре нут ку кад смо би ли, као Те ле мах, 
ма ле бе бе, ка ко се пле о на стич ки од лу чио у пре во ду Ми ло ван Да ној лић.
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Брод ски нас не за ба вља сво јом пе смом. Он нас, у ства ри, скри ве но не на ме тљи во по-
у ча ва. Као да се на ла зи са оне стра не уз ви ше не мо рал но сти. На го ми ла на оп ко ра че ња 
слу же да се нео бич но сти ма о не се ћа њу, чуд но ва тим пре о кре том иза зо ве чи та лач ка па жња. 
Јер сви смо ми не ка да би ли, или још увек је смо Те ле ма си, али Оди сеј је је дан. Ефект но 
упо тре бље на за вр шна па ра ло ги ја о по ште ди од Еди по вих стра сти вра ћа нас у сво је вр сни 
нео ро ман ти зам где су су ко би са свим дру ге вр сте. У Еди по вом ком плек су има не че га од 
уну тра шњег ди ја бо ли зма, а то увек на во ди на раз ми шља ње. Брод ски се овом пе смом 
при ка зу је као за ступ ник крај њег су бјек ти ви зма и но ве мо рал но сти очи шће не од сен ти-
мен та ли стич ких на тру ха. Оту да и сто жер ни уни вер зал ни ис каз усред пе сме: Ми ли Те ле-
ма ше, / сва остр ва ли че јед но на дру го, / кад чо век пре ви ше лу та, и мо зак / већ се збу њу је, 
док бро ји та ла се, / око, по му ће но хо ри зон том, пла че / и во де но ме со за тр па ва слух.

Упо тре бив ши ра зно ли ка чу ла (сли ке ви да и слу ха) лир ски су бјект у ли ку Оди се ја Јо си-
фа Брод ског по кре ће на асо ци ја тив ност, пре те ри ци јом, на гла ша ва при вид ним од у ста ја њем. 
Де кон стру и ше та бу те ме и оп шта ме ста. Оно о че му се тек уз гред но го во ри, да кле, по ста-
је не на да но нај ва жни је. Оштр о ум ни пре врат и ви до ви ти скеп ти ци зам, оту да, по ста ју по-
себ но ре то рич ко сре ди ште. Упо тре бом скри ве не иро нич не пре те ри ци је до во ди се до 
опа ли за ци је (пре ли ва ња зна че ња) и уо ча ва ња но вих од но са ме ђу по ја ва ма ко је де лу ју 
та ко слич но као што остр ва ли че јед но на дру го. И не ма у то ме ни ма ло лу ка во сти. Има 
са мо не па тво ре но ду бо ке но ве исти не. По е зи ја Брод ског ко ја ни ка ко не ће да бу де ути ли-
тар на, од јед ном скри ве но по у ча ва. Те ле ма си би оста ли чи сти кад не би скри ва ли ни шта. 
Ако је мо гу ће не скри ва ти бар не што.

Пе сма Јо си фа Брод ског ни је спу та на на гла ше ним по ступ ци ма ни стро гим ме тром. У 
фор ми не на ме тљи вог не до вр ше ног ди ја ло га чи та лац се под сти че ду бље на про ми шља ње, 
ма то би ло и из ве сно пси хо ло ги зи ра ње. У том сми слу сва ки Оди сеј се до жи вља ва као 
трај ни прог на ник. Оче ви су, мо жда, за не ма ре ни Оди се ји ко ји и не тре ба да се вра ћа ју с 
пу та. Је ди но та ко ће Те ле ма си од ра сти без оп те ре ће ња и оста ти „чи сти“. 

Ов де не ма че стог пе снич ког стра ха од жи во та и тра ги ке, не ма су ви шног тра гич ког 
осе ћа ња. По сто ји, на су прот, го то во ре лак си ра ју ће рас по ло же ње због са зна ња да, мо жда, 
јед ни дру ги ма ви ше зна чи мо сво јим од су ством не го при су ством. Не ма ту ни уо би ча је ног 
фол кло ра ме лан хо ли је. Оди сеј лу та мо ри ма не из ве сно сти си ла зе ћи и у под зем ни свет. Он 
дав но не жи ви у све ту стра ха, али осе ћа страх од уо би ча је но не пра вед ног, у сво јим на ле-
ти ма, оту пе лог све та.

Оди сеј у пе сми, оту да, под се ћа на на па ће ног и осве шће ног про све ти те ља за ча ра не 
шу ме за блу да. Про све ти тељ нас по ма ло на мер но збу њу је, па до во ди и до из ве сног пре-
не ра же ња. У пе сми се, за то, ло ви оно што је дру га чи је. То до во ди до сво је вр сног отре жње-
ња, а мо жда и ус хи ће ња.

Јо сиф Брод ски овом пе смом, као и ни зом дру гих, пе ва о оба ве зној ме та фо ри слич них 
остр ва и са мо стал ној ис кљу чи во сти ау тен тич ног пе ва ња. 

Јер по сто је зло чи ни го ри од не чи та ња. Је дан од њих је не пре пу сти ти се ма ти ци про-
бле ма тич не исти не у ко ју вас књи ге ба ца ју.




