
ЕЛЕ ГИ ЈА КАО ЛИР СКИ АР ГУ МЕНТ
Као да га је сва ка еле ги ја ко ју је на пи сао 
его и стич ки во ле ла и же ле ла
да он бу де њен ју нак

А. За га јев ски, „Те ма: Брод ски“

Два де се ти век је дао ви ше ве ли ких пе сни ка не го сва прет ход на сто ле ћа за јед но. Мо же 
би ти да је узрок то ме ме ра тра гич ног људ ског ис ку ства, ко је је у два де се том ве ку, обе ле-
же но ко ви тла њем мут ног исто риј ског та ло га, та квог да ни шти обра сце ли не ар но схва ће-
ног вре ме на, на вла че ћи сен ку сум ње и за пи та но сти над те ко ви на ма ци ви ли за ци је. Та ква 
кли нич ка сли ка све та отва ра ши ро ко вид но по ље за по е зи ју, оста вље ну ми сле ћем чо ве ку 
у до ба, да се по слу жи мо син таг мом Брод ског, „бан крот ства Му за“.

Јо сиф Брод ски је пе сник оп штих ме ста ме лан хо ли је. При том, реч је о ме лан хо ли ји 
ана ли тич ког ду ха, хро ни чар ски тре зве ног и при себ ног у пре тре су пре ти на ца људ ске не-
во ље на кра ју исто ри је. Еле гич ни тон и иро ни ја ду бин ска су обе леж ја овог пе снич ког 
гла са, ко ји од нос пре ма исто риј ском ус по ста вља са ста но ви шта све сти о све ту као ве ли ком 
игра ли шту по на вља ју ћег сми сла. Пре ма та квом схва та њу, са да шњи тре ну так је ре зо нант-
на ку ти ја про шло сти, ме та фи зич ки од јек ми ну лог што се ука зу је као на сле ђе. Упра во сто-
га ни пе сма ни је пу ка спо ме нар ска је ди ни ца или у је зи ку об ли ко ва ни из раз от по ра пре ма 
за бо ра ву, већ ар гу мент и вр ста ко мен та ра ко ји тре ба да осве тли но во на ста ли кон текст. 
Она је јем ство да нам се по вест, све јед но да ли ин тим на или оп шта, увек вра ћа у сво јој 
де лат ној фор ми да опро ба чвр сти ну и по у зда ност ис ку ства. 

Еле ги ју, као вид пе ва ња, Брод ски не узи ма у ње ном основ ном зна че њу. Пе снич ки фор-
ми ран на раз ли чи тим по е тич ким стру ја ма, по нај пре на ак ме и стич кој тен ден ци ји ка тач ном 
ис ка зу и стро гој је зич кој еко но ми ји, он ин тим ни ис каз за др жа ва на ни воу бе ле жнич ке, 
без ма ло днев нич ке ис по ве сти, за хва та ју ћи њо ме исто вре ме но ду бин ске дра ме би ћа. Та-
ко је, уо ста лом, и са дру гим фор ма ма пе ва ња ко је оку пља опус Брод ског (екло га, стан це, 
ок та ве...), што не са мо да ука зу је на пе сни ков до слух са кла сич ном кул ту ром и ели о тов ски 
схва ћен од нос пре ма на сле ђу, већ и на по тре бу за ре ин тер пре та ци јом ве ли ких те ма и 
стан дард них пе снич ких по сту па ка. Брод ски зна да по сле апо ка лип тич ких ис ку ста ва чо-
ве чан ства у ве ку ко ји је раз ве јао илу зи је о пле ме ни том све ту са зда ном по ме ри људ ских 
по тре ба, ли ри ка мо же оп ста ти са мо по сред ством де ли ри за ци је пе сме, што је сте на ро чит 
па ра докс, као што је па ра докс и то да ве ра ко ја не ус по ста вља рав но те жу са сум њом по ста-
је бе сми сле на. То са зна ње про из во ди и ње го ву ми си о нар ску уве ре ност да ми мо пе снич ког 
го во ра не по сто ји на чин да се чо век су о чи са ис ку ше њи ма сво га до ба а да исто вре ме но 
у за ле ђи ни тог при зо ра има ши ро ку ди ја хро ниј ску пе р спек ти ву кул ту ре.

До кра ја по сло вич но бри жљив у ода би ру фор мал них и сти ли стич ких ре ги ста ра за 
сво је пе снич ко огла ша ва ње, Брод ски че сто би ра еле ги ју, као екс пли цит ни или на го ве ште ни 
мо дел лир ске ар гу мен та ци је. Пе сма „Без ма ло еле ги ја“ на ста ла је у ра ној фа зи пе снич ког 
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фор ми ра ња Јо си фа Брод ског, у оном де лу раз вој не ли ни је ко ји от кри ва ње го во ме та фи-
зи чар ско упо ри ште, пре све га у по е зи ји Џо на До на и Ба ра тин ског. Он ре флек сив ност ме-
та фи зич ке по е зи је прет по ста вља истом свој ству пе ва ња у ка сни јим пе снич ким шко ла ма 
и прав ци ма. Је дан од раз ло га је тај што ме та фи зи ча ри ства ра ју пре по ја ве ро ман ти зма. 
Брод ски, иа ко је ис ти цао зна чај Пу шки на, Ље р мон то ва и Тјут че ва, од ро ман ти ча ра ни је 
имао мно го шта да пре у зме осим, мо жда, там них сми са о них то но ва, а ре флек сив ност као 
из ве сна де тер ми нан та ро ман ти чар ске и ве ћи не по сле ро ман ти зма из ве де них стил ских и 
по е тич ких па ра диг ми, већ је у до бра ној ме ри на се ље на од је ци ма ис ку ства ме та фи зи ча ра.

БЕЗ МА ЛО ЕЛЕ ГИ ЈА

У про шле да не, кô ми лост бож ја,
док дажд је ле вао – под стре хом Бер зе
и ја сам пи љио, че као. Мо жда
ни сам гре шио. Да, ни сам. Јер се
и срећ но би ло. Жи вех у за ро бље ни штву
ан ђе ла, рвах се с ву ко дла ком.
Јед ну ле по ти цу, на сте пе ни шту,
док је тр ча ла, као Ја ков
увре бах.

Ал’ све то од вр лу да,
за на век оде, иш че зну. Ипак,
гле дам кроз про зор и, на пи сав „ку да“,
ево, не ста вљам упит ни знак.
Сеп тем бар. Врт. Као да се за ко ва
гром пре да ле ки у за у шке.
У гу стом ли шћу са зре ле кру шке
ви се по пут му шких зна ко ва.
И слух про пу шта тек пљу сак ки ше
– кô шкр та ро ђа ка у сво ју куј ну – 
до ума по спа ног – ту је два чуј ну
не му зи ку још, али ни шум ви ше.1

До сле дан ин те лек ту ал ној са бра но сти у свом стра сном не спо ко ју, Брод ски се обра ћа 
из од ре ђе ног ми стич ног ста ња (сво је вр сна Vi ta Con tem pla ti va), об ли ку ју ћи пе сму као post 
scrip tum од ре ђе ног ис ку ства. То ис ку ство не би би ло вред но по ет ске об ра де да у ње му 
ни су про на ђе не и ис так ну те цр те уни вер зал них зна че ња. Ме ђу тим, ту се про цес не за вр-
ша ва. Он је ре вер зи би лан. До сег ну та уни вер зал на зна че ња пе сник ре ин те р пре ти ра у 
ин ти ми стич ком кљу чу. Прин цип ана лог ног укљу чи ва ња би блиј ских, ми то ло шких или 
мо ти ва апо криф не књи жев но сти код Брод ског ни је са мо ин тер тек сту ал ни ре флекс, већ 
опет лир ски ар гу мент, до каз ве зе ин тим ног и оп штег ис ку ства схва ће ног као исто риј ска 
или кул ту ро ло шка ка те го ри ја. При ро ду ове ве зе пе сник пре и спи ту је под све тлом иро ни-
је. Иро ниј ски от клон сре ће мо већ у са мом на сло ву. Њи ме и фак то граф ско-ве ри стич ким 
еле мен ти ма из бе га ва се pat hos ко ји је кон стан та пе сни ко вог сен зи би ли те та. У на пе то сти 

1 „Без ма ло еле ги ја“, пре вео Ми ло ван Да ној лић, у: Јо сиф Брод ски, Иза бра не пе сме, из бор и пред-
го вор Ми ли во је Јо ва но вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 162.
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та квог по ступ ка да ма ра лир ско тки во еле гич них пе са ма Брод ског и у то ме је, ма хом, тај на 
по сти за ња ви со ких лир ских мо ме на та не у тра ли за ци јом лир ског дис кур са. По гле дај мо 
ли сту тра ди ци о нал но схва ће не ме та по ет ске лек си ке у овој све га два де сет сти хо ва ду гач-
кој пе сми: Бер за, сте пе ни ште, за у шке, му шки зна ко ви, куј на. На рав но, ра чу на ју ћи на са-
гла сност у ве зи са тим да не по сто је стан дар ди за утвр ђи ва ње гра ни це из ме ђу ме та по ет-
ског и по ет ског лек сич ког фон да, већ да је то ствар ин ди ви ду ал ног осе ћа ња за кон тек сту-
а ли за ци ју је зи ка, мо же мо ре ћи по не што о ве шти ни и раз ло зи ма за пре та па ње лир ског у 
не лир ско и обрат но. На сту па ју ћи је зи ком ар гу мен та ци је, Брод ски ак ту е ли зу је по зи ци ју 
пе сни ка као мит ског ре ген та над по сло ви ма сми сла. Про на ла зи ти сми сао у при ви ду за 
ње га је вр хун ско по зва ње, ме ра пе снич ке слу жбе. Је зик сва ко дне ви це ко јем пе сник успе-
ва да на мет не ин стан цу ви со ко пар но сти и до ве де га, по сред ством фор мал них окви ра, до 
ар ти зма – по ста је ма нир ове по е зи је. 

Из ра зи та цен три ра ност лир ског су бјек та по сле ди ца је стал не за гле да но сти у хо ри зонт 
оп штих при ли ка, де фи ни са них на сла га ма исто ри је, иде о ло ги ја, тра ди ци је, ре ли ги је: „гле-
дам кроз про зор и, на пи сав ку да, / ево, не ста вљам упит ни знак.“ Ипак, у еле гич ном то ну 
Брод ског не про на ла зи мо ка та стро фич ке ак цен те са вре ме не ци ви ли за ци је и кул ту ре, 
ко ји су при сут ни, ре ци мо, код зре лог Ми ло ша (Јо ва ме ђу пе сни ци ма, ка ко га је на звао 
упра во Брод ски), али је сва ка ко уоч љи ва по сти сто риј ска кон цеп ци ја кул ту ре и књи жев-
но сти, тре зве на по ми ре ност пред ко нач ним би лан сом учи ње ног. „Дру га сад по чи ње ера“, 
бе ле жи на јед ном ме сту, са пу ном све шћу о из у зет но сти по зи ци је не по сред ног све до ка 
та квог раз до бља. Ако се сло жи мо да је но стал ги ја ре зул тан та осе ћа ња про ла зно сти у од-
ре ђе ном кон тек сту, он да раз у ме мо за што је апо те о за три ви јал ног је зи ка код Брод ског 
гра див ни еле мент еле гич них пе са ма. На и ме, пе сма, ка ко је он схва та, пам ти и ар хи ви ра 
ме та фи зич ка „за по сле ња ду ше“ и су прот ста вља их ло ги ци тем по рал ног све та. Го вор је 
оно што је про тив те жа осе ћа њу ба че но сти у свет у ком за пи та ност не ма гно се о ло шки 
ка рак тер, не го је свр ха са ма се би.




