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Пре ма ло па жње по све ћу је мо те шко ћа ма ко је се на кра ју два де се тог ве ка ис пре чу ју 
пе сни ко вом гла су ко ји не мо же да до пре до нас. Мо ра да се про би ја кроз де бе ле сло је ве 
бу ке и бе са, због сва ко днев но ра сту ћег бро ја љу ди и по ве ћа ва ња бро ја јав них го вор ни ка, 
од но сно оних ко ји се из ра жа ва ју сти хом или про зом. На глас ми слим у до слов ном сми слу, 
јер сва ки стих чу ва не по но вљи ву ин то на ци ју ко ја по ти че из тог, а не из не ког дру гог гр ла-
ин стру мен та, као што у му зич кој пар ти ту ри дре ма ју зву ци, че ка ју ћи да бу ду про бу ђе ни. 
То га по ста јеш све сни ји кад слу шаш ка ко сво је пе сме ре ци ту је Јо сиф Брод ски. То је из не-
на ђу ју ћа ме ло пе ја, на пев-ла мент, ко ји хр ли кроз ри ме, рас та па ју ћи их у го то во стал ним 
оп ко ра че њи ма, да би их на по чет ку сва ке сле де ће стро фе енер гич но под рио и исти рит-
мич ни узо рак по на вљао у не што дру га чи јој ин то на ци ји. Слу ша о ци не мо гу да се од у пру 
ми сли о тој не ма те ри јал ној обла сти, а ни о вре ме ну и про сто ру у ко ме тра ју де ла Хајд на 
или Мо цар та, пре по зна тљи ва по сле не ко ли ко так то ва у по за ди ни са шу мом ра дио-ста ни ца. 
По е зи ја Брод ског има слич но свој ство ко је јој до пу шта пру жа ње от по ра пре ко мер но сти 
ре чи, сто га то свој ство на зо ви мо чи сто том, аске зом, ди сци пли ном или не ка ко дру га чи је.

Ру ска књи жев ност је у сво јој ге не а ло ги ји, а мо жда и ду ху пе тро град ска, од но сно из-
во ди се из по е зи је, као што се Го гољ и До сто јев ски из во де из Пу шки на. Фан та зма го рич ни 
град је упра во у сли ка ма по е зи је на ла зио сво ју са бла сност. Вре мен ски су нам бли жи ње го ви 
пе сни ци Блок и Бе ли, али ни шта ма ње, за хва љу ју ћи ма ло број ним, због то га уз бу дљи вим 
пе сма ма, при че му ва ља по ме ну ти Ино кен ти ја Ањен ског, јер, по мом ми шље њу, Брод ски 
спа да у ли ни ју Ањен ски –А на Ах ма то ва –О сип Ман дељ штам. Он је пот пу но све стан на сле-
ђа и у сво јим есе ји ма о род ном гра ду по ста вља се би пи та ње, шта по ве зу је пе тро град ске 
пе сни ке. Од го вор тра жи опи су ју ћи ар хи тек ту ру, јер је у њој са др жа на не ми ло срд на во ља 
Пе тра Ве ли ког ко ји је гра дио свој град на ле ше ви ма по да ни ка и на иде ји „про зо ра у Евро пу“, 
као и на ома ђи ја но сти де ли ма људ ског ума и ру ку, од но сно ци ви ли за ци је. Ар хи тек ту ра 
Пе тро гра да до не кле кон ден зу је је дан пе ри од исто ри је Евро пе и под пе ром Брод ског по-
ја вљу је се реч „кла си ци зам“. Иа ко је те шко при ме ни ти је на са вре ме ну по е зи ју, реч је 
упо тре бљи ва, јер ука зу је на по ве за ност про пор ци ја и ме ри ла. У су шти ни, Брод ски је до бро 
упо знат с пре вра ти ма у умет но сти на шег ве ка, ве о ма је се лек ти ван у ко ри шће њу сло бо да 
ко је му је она по ну ди ла.

Ро ђен 24. ма ја 1940. го ди не у Ле њин гра ду, Брод ски је ра стао и фор ми рао се у ње му, 
прем да за ма ло шта има да за хва ли шко ли. Са сво јих пет на ест го ди на јед но став но је устао 
усред ча са, иза шао и ни ка да се та мо ни је вра тио. Слич на пла хост им пул са би ла му је свој-
стве на мно го го ди на ка сни је, ка да је без ма ту ре и ди пло ма др жао се ми на ре о по е зи ји на 
аме рич ким уни вер зи те ти ма. Ако је сту дент ре као не што што је из ла зи ло из окви ра до зво-
ље них глу по сти и иг но ран ци је, Јо сиф га је из ба ци вао са ча са. Био је у пра ву: ра де ћи у 

1 Ми ло шев текст је пред го вор за из бор из по е зи је Брод ског на пољ ском: Jo sif Brod ski, 82 wi er sze 
i po e maty, ур. Sta nisław Barańczak, Paryż, Zeszyty Li te rac kie, 1988, стр. 232. (Прим. прев.)
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фа бри ци, ка сни је ба ве ћи се раз ли чи тим при вре ме ним про фе си ја ма, млад је и сам сте као 
ши ро ко зна ње, чи та ју ћи не са мо на ру ском већ и на пољ ском, ко ји је на у чио да би имао 
при ступ пољ ској по е зи ји и за пад ној књи жев но сти кроз пре во де на том је зи ку, а ка сни је 
и на ен гле ском. Го во рио је да му је по че так уче ња ен гле ског у шко ли ишао ве о ма ло ше, 
јер ни је раз у мео за шта ће му тај је зик ко ри сти ти, те је на пу стио ње го во уче ње, с тим што 
му се не што ка сни је вра тио; та ко да га ви ди мо у сов хо зу бли зу Ар хан гел ска, где је по слат 
на при нуд ни рад, с де бе лим реч ни ком ен гле ског. Мо ра да је од лич но са вла дао тај је зик 
ка да је на ње га пре во дио сво ју по е зи ју и на ње му пи сао есе је. По у зда но твр дим да зби р ка 
ње го вих есе ја Less than One из 1986. го ди не не ма се би рав не у да на шњој Аме ри ци, у по-
гле ду из ра жај но сти сли ка и са др жај но сти сти ла. Из њих са зна је мо о ње го вој ге не ра ци ји 
ин те ли ген ци је, ко ја се фор ми ра ла пе де се тих го ди на. Би ла је то ге не ра ци ја ко ја је ха ла-
пљи во чи та ла, во де ћи на осно ву то га иле га лан жи вот. Круг Јо си фо вих при ја те ља ни је био 
„ди си дент ски“. Окре тао је ле ђа др жа ви, жи ве ћи у уну тра шњо сти ње не ма ши не, али не ма-
ју ћи са њом ни чег за јед нич ког, од но сно од ба цу ју ћи ис ку ше ња ка ри је ре, из ме ђу оста лог 
и књи жев не ка ри је ре.

Ме ђу та квим љу ди ма кру жи ле су пе сме Брод ског умно жа ва не на пи са ћој ма ши ни, а 
чак је ра сла и ле ген да о ње му. Ана Ах ма то ва при зна ва ла га је за свог на след ни ка, што је 
би ло ви ше од би ло ко је зва нич не по хва ле. Пре ко ње је упо знао и На де жду Ман дељ штам, 
Оси по ву удо ви цу, ко ја је та да пи са ла сво је слав не ме мо а ре, на шав ши се у кру гу ње них 
нај бли жих при ја те ља, ко ји су је че сто по се ћи ва ли. Ме ђу тим, да ли у то та ли тар ној др жа ви 
има пра во да по сто ји не ре ги стро ван пе сник, ко ји не под ле же кон тро ли? Хап се ћи га и оп-
ту жу ју ћи за „па ра зи ти зам“ вла сти су из ја ви ле да не ма пра во. Го ди не 1964. до шло је до 
суд ског про це са у Ле њин гра ду, ко ји ће оста ти за бе ле жен у хро ни ка ма ру ске књи жев но сти. 
Из ме ђу су ди је Са ве ље ва и оп ту же ни ка од ви јао се сле де ћи ди ја лог:

- Ко ја је Ва ша про фе си ја уоп ште?
- Пе сник. Пе сник-пре во ди лац.
- Ко Вас је при знао за пе сни ка? Ко Вас је свр стао у ре до ве пе сни ка?
- Ни ко. А ко ме је свр стао у ред љу ди?
- Да ли сте то учи ли?
- Шта?
- Да бу де те пе сник. Да ли сте по ку ша ли да сту ди ра те на уни вер зи те ту ко ји пру жа обра-

зо ва ње... Где се учи ло?
- Ни сам раз ми шљао... Ни сам раз ми шљао о то ме да се мо же до би ти обра зо ва ње.
- О че му?
- Ми слим да је то... од Бо га.

Ка жњен је због „па ра зи ти зма“ на пет го ди на при нуд ног ра да. Због бу ке у ино стран ству 
осло бо ђен је по сле го ди ну и по да на. Уско ро, 1972. го ди не ипак ни је имао дру гог из ла за 
не го да еми гри ра у Аме ри ку.

Ње го ва по е зи ја је лич на и фи ло зоф ска, до ди ри ва ла је по ли ти ку уто ли ко уко ли ко је 
на ла зи ла у њој те му за ме ди ти ра ње о чо ве ку. У њој от кри ва мо и све сну те жњу за чи шће-
њем је зи ка од чи нов нич ког на гва жда ња ко је је слу жи ло за пре но ше ње исти не. Ако се у 
њој по ја вљу ју пи та ња др жа ве, по ка зу ју се као део ту жних и гро теск них ис ку ста ва чо ве чан-
ства, с че стим по зи ва њи ма на исто ри ју Грч ке, Пер си је, Ки не, Ри ма. Уме сто но ве лек си ке, 
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вра ћа ју се про ве ре не и јед но знач не ре чи: им пе ри ја, ти ра нин, роб... При мер за то ка ко 
ма шта Брод ског из ла зи на крај с тзв. жи во том дру штва, мо же по слу жи ти из ру ги вач ки 
ро ман-фан та зи ја о не и ме но ва ној ан тич кој им пе ри ји, „Post ae ta tem no stram“, ко ја до не кле 
на ли ку је на Нор ви дов „Qu i dam“ или на пе сму „По пр сје“ ко ја го во ри о Ти бе ри ју.

Пољ ски чи та лац ће се до не кле за чу ди ти што је ме ђу на род на сла ва при па ла пе сни ку 
ко ји ко ри сти тра ди ци о на лан стих, с ри ма ма и по де лом на стро фе, ко ји ни је са мо „не а ван-
гар дан“ већ је и ве о ма те жак за пре во ђе ње на стра не је зи ке. Ин вен ци ја Брод ског у ри мо-
ва њу је та ко ре ћи ужа са ва ју ћа, на лик је на за ба ву по ста вља ња и пре ска ка ња пре по на, 
ко ја је бит но свој ство по е зи је-игре. Па ипак, пред ста вља ло би ве ли ку гре шку на зва ти га 
ста рин ским пе сни ком. По мом ми шље њу, тре ба узе ти у об зир два чи ни о ца. Пољ ски је зик 
се не осе ћа до бро у ме трич ком кор се ту, што је по ве за но с ње го вим стал ним ак цен том, 
ме ђу тим до пре о кре та је до шло још у ме ђу рат ном пе ри о ду, јер је то ипак од го ва ра ло ње-
го вој при ро ди. И ри ме (из о ста вља ју ћи при том пе сни ке ко ји су у том по гле ду из у зет но 
ин вен тив ни, као нпр. Ста ни слав Ба рањ чак) оста вља ју че сто ути сак мо но то ни је или ука зу-
ју на то да пе сник упра жња ва сти ли за ци ју сти ха дру ге епо хе. Ме ђу тим ру ски, с про мен-
љи вим, а при том сна жним, углав ном јам пским ак цен ти ма, чи ни се да те жи ме трич ким 
си сте ми ма. Ис так ну ти ру ски мо дер ни сти ни су пи са ли у „сло бод ном сти ху“, већ на про тив, 
не јед ном су пре те ра но сме ле ме та фо ре гу ра ли у кор сет стро фе. У Пољ ској је по сле Дру-
гог свет ског ра та до шло та ко ре ћи до пот пу ног рас ки да с по е ти ком Ска ман де ра,2 чак је 
бес пре кор но тра ди ци о на лан Ле о полд Стаф3 у ста ро сти иза брао но ву по е ти ку, под ути ца-
јем Ру же ви ча, ка ко се та да го во ри ло, на пи сав ши но та бе не не ке од нај бо љих пе са ма у 
свом бо га том ства ра ла штву. Тај фор мал ни пре врат ишао је на по ре до с уда ља ва њем од 
из ве сне ре то ри ке, јер је пољ ска по е зи ја по сле ра та на ста ви ла спор са Ска ман де ром, ко ји 
је за по чео у ме ђу рат ном пе ри о ду. У Ру си ји је би ло дру га чи је. Пу сто ше ње ко је се до го ди ло 
у ери ста љи ни зма би ло је та ко те ме љи то, ка ко ми је го во рио сам Брод ски, да је пре све га 
тре ба ло на ста ви ти кон ти ну и тет, од но сно по чи ња ти та мо где су сво је де ло за вр ша ва ли 
Ах ма то ва, Ман дељ штам, Цве та је ва. Отва ра ла се но ва област ис тра жи ва ња, код Брод ског 
кроз уво ђе ње драм ских фор ми, гла со ва из ра зи то са мо стал не пер со не, од но сно мо но ло-
га и ди ја ло га. У мно гим сво јим пе сма ма Брод ски је ау то би о граф ски ли ри чар, као и ње го ви 
прет ход ни ци, а у не ким дру гим се дис тан ци ра од се бе – као нпр. у „Ли ко ме ди ју на Ски рос“, 
„Оди сеј Те ле ма ху“, „Пи сма из вре ме на ди на сти је Минг“ – или пре тва ра по е му у ко ме дио-
дра му о две ма лич но сти ма, (две ма лич но сти ма на пси хи ја триј ској кли ни ци, у „Гор бу но ву 
и Гор ча ко ву“). По себ но ме сто за у зи ма ју пе сме у ко ји ма је су бјект пут ник-по сма трач, пре 
хо до ча сник два де се тог ве ка не го ту ри ста, су жањ код Ар хан гел ска, из гна ник и еми грант 
у Аме ри ци, тра га лац за сво јим европ ским ко ре ни ма у Ве не ци ји, Ри му, Лон до ну, па ри ском 
Лук сем бур шком вр ту. Ње гов тон је увек пре по зна тљив, уз ви шен и исто вре ме но под сме-
шљив, са не пре ста ним ско ко ви ма из еле ги је у оду, са ти ру, са та ко ре ћи не пре ста ним при-
су ством са вре ме не иро ни је.

Го ди не 1963. Брод ски је на пи сао „Еле ги ју за Џо на До на“, а 1965. „Успо ме ни на Т. С. Елио-
та“, по зајм љу ју ћи фор му од В. Х. Од на, ко ју је овај ко ри стио у пе сми „Успо ме ни на В. Б. 
Јеј тса“ из 1939. го ди не. Ти слу ча је ви ука зу ју на срод ство из бо ра Брод ског и ен гле ских пе-
сни ка. Џон Дон и оста ли „ме та фи зич ки пе сни ци“ су му бли ски из раз ло га чи је про у ча ва ње 

2 Ска ман дер (1920–28, 1935–39), књи жев ни ча со пис и гру па пи са ца оку пље на око ње га. (Прим. 
прев.)
3 Ле о полд Стаф (1878–1957), је дан од нај зна чај ни јих пољ ских пе сни ка XX ве ка. (Прим. прев.)
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би си гур но от кри ло не ке слич но сти из ме ђу си ту а ци је да на шњег пе сни ка и пе сни ка ба ро-
ка, ка да је „вре ме ис ко чи ло из то ко ва“, ка ко је ре као Ха млет. Т. С. Ели от, мај стор не ко ли ко 
ге не ра ци ја пе сни ка у Ен гле ској и у Аме ри ци, пред крај жи во та пре ста јао је да бу де сла ван. 
Ко ли ко ми је по зна то, ни ко га ни је чи тао по сле смр ти осим ру ског пе сни ка, над чим се 
тре ба за ми сли ти. Што се ти че Од на, Брод ски га је по што вао као пе сни ка и као чо ве ка. У 
свом есе ју „To Ple a se a Scha dow“ из 1983. го ди не ка же да је на у чио да пи ше на ен гле ском 
да би одао по част Од но вим се ни ма. Од аме рич ких пе сни ка нај ви ше је це нио Фро ста, због 
ње го вог уме ћа ма ски ра ња, иа ко је до бро ду шност тог то бо жњег пи сца иди ла ис пу ње на 
очај нич ким пе си ми змом.

Пи шем овај пред го вор о при ја те љу и мо гу се би да до пу стим не ке ве о ма лич не оп сер-
ва ци је. Ва жним свој ством ње го вог ка рак те ра – ва жним за пет на е сто го ди шња ка ко ји је 
иза шао из раз ре да и ни ка да се ни је вра тио у ње га. То озна ча ва крај њу пре фи ње ност у 
из бо ру иде ја, књи га, љу ди с ко ји ма је оп штио. Исто вре ме но у ње му је мно го по ни зно сти 
и спо соб но сти ус хи ћа ва ња. Та по ве за ност да је му сна жно осе ћа ње хи је рар хи је, а ни је ни ма ло 
слу чај но што се у осно ви свих ње го вих су до ва о умет но сти на ла зи уве ре ње да је стро го 
хи је рар хич на и то у дво ја ком сми слу. Сва ки ства ра лач ки чин је чин ели ми на ци је, јед но се 
при ма, дру го од ба цу је. И умет ник мо ра да бу де су ров ка да од ба цу је прав це, сти ло ве, де ла 
ко је сма тра ни жим. Чи ни се да је са мо за хва љу ју ћи та квој по тре би за пре фи ње но шћу чо век 
мо гао да се су прот ста ви др жа ви у епо хи соц ре а ли стич ке кра сно ре чи во сти, иа ко је то 
пла тио из гнан ством. Та по тре ба са чу ва ла га је ка сни је, у Аме ри ци, од на до ме ста ка на пред них 
ин те лек ту ал них кру го ва и до пу сти ла му да са чу ва не за ви сност, што до ка зу је пре зри ва 
све сност ње го вих есе ја.

Фи ло зоф ски Брод ски во ди рат с на сле ђем Жан-Жа ка Ру соа, тј. с уве ре но шћу у уро ђе ну 
до бр о ту чо ве ка, ко ја би се у пот пу но сти ис по љи ла „да ни је то, да“. И увек „да ни је то, да“, 
с тим што се ме ња ју са мо узро ци ње ног нео ства ри ва ња. Брод ски сма тра да је ру ска књи-
жев ност оп те ре ће на тра га њем по сва ку це ну за дру штве ном уте хом, у че му Тол стој има 
при мат. Ме ђу тим, до дај мо да ни Брод ском та ко драг До сто јев ски у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма 
ни је мо гао да под не се сво је без на ђе, те је по тра жио уте ху у гру пи ши па ра ца (ска у та? апо-
сто ла?), ко је је пре о бра тио пле ме ни ти Аљо ша. До сто јев ски је ути цао на ин те лек ту ал ни 
раз вој Брод ског не по сред но и по сред но пре ко Ла ва Ше сто ва, фи ло зо фа, ко ји је про ис ти-
цао из До сто јев ског. Био је не ми ло ср дан, под сме вао се љу ди ма ко ји тра га ју за крат ко роч-
ним ра до сти ма. При стој ност пре ма се би, по ње го вом ми шље њу, за сни ва се на не при хва-
та њу оправ да ва ња нај ап сурд ни је људ ске суд би не ко ја за слу жу је ис кљу чи во наш про тест. 
Не тре ба се пре да ва ти та ко зва ној при ро ди ства ри са мо због то га што је моћ на, ни ти тре-
ба гла вом про би ја ти зид. Још ви ше не тре ба се уљуљ ки ва ти ми шљу да ће чо век не ка да 
ус пе ти да пре ко ра чи гра ни це ко је је она за цр та ла. Ше стов је ути цао на Брод ског и као 
сја јан сти ли ста. Тај myso lo gos или не при ја тељ ра зу ма, ка ко је сам се бе на зи вао, пи сао је 
кри стал но ја сну и ло гич ну про зу.

Па ра док са ли ста Ше стов мо жда нас на во ди и на траг, ка да же ли мо да схва ти мо па ра-
докс по е зи је Брод ског. Тај кла сич ни или кла сич но-ба рок ни, мо ну мен та лан, уз ви шен, ди-
сци пли но ван пе сник – ма да су ти епи те ти, ако се и мо гу де ли мич но при ме ни ти, не га ци ја 
по е зи је с кра ја XX ве ка, с об зи ром на то да се Ни че о во про ро чан ство ис пу ни ло и ци ви ли-
за ци ја је ушла у фа зу ни хи ли зма, гу бе ћи по јам објек тив не исти не, ре ла ти ви зу ју ћи до бро 
и зло, де ле ћи људ ски су бјект на спле то ве пер цеп ци је и ре флек са. По е зи ја вер но при ка зу је 
то ста ње све сти, та ко да се да нас мо же го во ри ти о ни хи ли стич кој по е ти ци, ко ју не ка рак-
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те ри ше ну жно знак ми нус, с об зи ром на то да има мно го ње них бра ни ла ца и при ста ли ца. 
Кад, из не на да, ту је Брод ски са сво јим ја сним раз ли ко ва њем исти не и ла жи, до бра и зла, 
с пе сма ма на те ме узе те из Ста рог за ве та и Је ван ђе ља, из исто ри је по е зи је ан тич ке Грч ке 
и Ри ма, као да и да ље тра је епо ха хри шћан ства ожи вља ва ног ка ко школ ским Хо ме ром и 
Вер ги ли јем, та ко и не на ру ша ва њем уз ви ше но сти са крал них ре чи и обр та, прем да је Брод-
ски са вре мен пе сник, од но сно сум ња му ни је стра на. Па ипак, те шко је об ја сни ти су прот-
но сти ко је по се ду је. По го то ву што ви со ко це ни Се мју е ла Бе ке та ко ји је да ље од би ло ког 
дру гог оти шао у ого ља ва њу на ше људ ске суд би не, док се уза луд ност људ ских ве ра и оче-
ки ва ња ис под ње го вог пе ра ни је по ка за ла као ла кр ди ја штво, као клов но ви ја да пре пу ште-
на суд би ни вре ме на и смр ти.

Зар по зо ри шни ко мад Брод ског Мра мор, на пи сан 1984. го ди не, не ука зу је на по се бан 
лук основ ног бе ке тов ског мо ти ва, тј. вре ме на, ко је ни шта не ре ша ва и не оства ру је. Код 
Бе ке та је про стор рад ње ап страк тан, не ка ко ла бо ра то риј ски. Код Брод ског је ло ци ран у 
ан тич ком Ри му, али са ста ти сти ком и ком пју те ри ма, ко ји на ме ћу сво ју то та ли тар ну вла да-
ви ну свим др жа ва ма зе мљи не ку гле. Уво ђе ње Ри ма је ре чи то. Од Мо скве као Тре ћег Ри ма 
код мо на ха Фи ло те ја, пре ко број них ру ских пи са ца сле де ћих не ко ли ко ве ко ва, раз ви ја се 
исто ри о граф ски мит др жа ве по зва не да вла да све том. Рим, по себ но у ру ској по е зи ји (нпр. 
код Ман дељ шта ма) при ка зу је и мит ци ви ли за ци је као ге о ме триј ског по рет ка. У Ри му, ка ко 
са зна је мо на по чет ку ко ма да, им пе ра тор Ти бе ри је је увео ва жну ре фор му. Из ра чу на то је 
да број за тво ре ни ка у им пе ри ји из но си 6,3% ста нов ни штва. При ме нив ши ста ти стич ки 
про сек, им пе ра тор је сни зио број ку на 3% – али до жи вот них осу ђе ни ка. На рав но, не због 
пре сту па већ на осно ву пра вед ног жре ба. Дво ји ца ју на ка ко ма да, Ту ли је и Пу бли је, ни ка да 
не ће иза ћи из за тво ра у ко јем су за то че ни, ма да у ком пју тер ски до бро про ми шље ним 
усло ви ма. Мо гли су да има ју књи ге и ком пле ти ра ју ме р мер на по пр сја умет ни ка. Мер мер 
кла си ка ни је са свим бес ко ри стан, са њим се не што мо же раз би ти; по слу жи ће Ту ли ју у 
при пре ми ори ги нал ног бек ства, ко је је исто вре ме но успе шно и ап сурд но, јер се ни је мо-
гло по бе ћи да ље од нај бли же ули це.

Бе кет је, по свој при ли ци, у фи ло зоф ском сми слу нај ва жни ји пи сац За па да. Жа ло сна и 
ко мич на тра ге ди ја људ ског жи во та код ње га се од и гра ва у окви ру по сто је ће ци ви ли за ци-
је, чи је по сто ја ње уоп ште не убла жа ва ап сурд ко ји на гри за сва ког по је дин ца лич но. Из ван 
Бе ке то ве лич но сти по ста вља се пи та ње да ли је ци ви ли за ци ја не ко до бро и да ли би без 
ње би ло још го ре. Чи ни ми се да се раз ли ка из ме ђу Бе ке та и Брод ског мо же све сти на јед-
но: пр вог се уоп ште не ти че ар хи тек ту ра, док је дру ги на осно ву ар хи тек ту ре Пе тро гра да 
учио исто ри ју и сву да где се на ла зио по све ћи вао је па жњу зи ди на ма, кро во ви ма, ки по ви-
ма, фор ми и ду ши гра да или људ ском вре ме ну ко је је ове ко ве че но у де ли ма људ ских ру ку. 
Већ то да вре ме мо же би ти спе ци фич но људ ско, тј. да у су прот но сти с вре ме ном при ро де 
оста вља успо ме не по себ ног ума и во ље, не мо ра да до но си уте ху (јер, шта је бе смрт ност, 
ако ства ра лац мо ра да умре), с тим што ме се ци ма и го ди на ма мо ра до но си ти ор га ни за ци-
о на на че ла сва ког про јек та ко ји се оства ру је. Исто је с ар хи тек ту ром је зи ка или с по е зи јом. 
При па да ти ин вен та ру ру ске по е зи је као Брод ски, зна чи во ди ти не пре стан ди ја лог с прет-
ход ни ци ма и има ти осе ћа ње оба ве зе – иа ко оба ве за и ни хи ли зам не иду у па ру.

Нај пре је про гла шен култ умет но сти као за ме не за ре ли ги ју, за тим је бе смрт ност умет-
но сти исме ја на, те се на ла зи мо у истом ста ди о ну. Те шко је схва ти ти, no ta be ne, ка ко су 
да на шњи об ре ди у част ства ра ла штва (из ло жбе, му зе ји, ми ни стар ства, сти пен ди је итд.) 
по ве за ни с про па шћу ве ре у трај ност ње них пло до ва. Уо ста лом, у ре не сан си умет ни ку је 
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би ло оси гу ра но во де ће ме сто, као не ком ко је спо со бан да по бе ди вре ме (ars lon ga, vi ta 
bre vis). Да ли се не што про ме ни ло ако сам ства ра лац и та да ни је мо гао да по сма тра сво ју 
по смрт ну сла ву? Да ли је бе смрт ност ду ше би ла по треб на као га ран ци ја трај но сти естет-
ских вред но сти? Ма лар ме је, на при мер, и да ље ко ри стио дав не при ви ле ги је, јер се еро зи ја 
од ви ја ла ла га но, а ње го ви ате и стич ки по гле ди ни су од ви ше ути ца ли на те ме ље по е зи је. 
У су шти ни, ка да чи та мо ње га или Бо дле ра, Ру се с по чет ка на шег ве ка, па да у очи бри жна 
об ра да сти ха, као да су њен ма те ри јал ду го тра јан ка мен или ме тал – на су прот убр за ном, 
слу чај ном ре пор тер ству у по е зи ји по след њих де це ни ја и то на раз ли чи тим је зи ци ма. Са-
же тост сти ха Брод ског на ме ће прет по став ку да и он спа да у при ста ли це и бра ни о це умет-
но сти, од но сно оне ко ји от кри ва ју обрат но – ства ри су се од ви ше ис ком пли ко ва ле да би 
би ло це лис ход но на ла зи ти у ње му есте ти зам. Слич но као и Ман дељ штам, он се мо же 
на зва ти пе сни ком ци ви ли за ци је, од но сно усло вља ва ња, уза јам не за ви сно сти, та ко те сне 
по ве за но сти, да се ни јед на ам пу та ци ја не вр ши не ка жње но. Пе сма „Ста ни ца у пу сти њи“ 
из 1966. го ди не, о ру ше њу грч ке цр кве у Ле њин гра ду је еле ги ја-про тест про тив ам пу та-
ци ја из во ђе них у ње го вој зе мљи.

Лав Ше стов је мо гао да га на у чи стр о го сти и екс трем но сти су до ва ко ји су одо ма ће ни 
у тра ди ци ји. Ше стов, строг и пла хо вит по пут ју деј ског про ро ка, во дио је спо ро ве са Пла-
то ном и Ка р те зи јем, сто и ци ма и сред њо ве ков ним ско ла сти ци ма, као да се ра ди о ње го вим 
са вре ме ни ци ма, или три хи ља де го ди на европ ске ци ви ли за ци је за ње га је пред ста вља ло 
област у ко јој се осе ћао сло бод но, као за ко ни ти на след ник ве ли ке по ро ди це умо ва ко је 
су фор ми ра ле Би бли ја и грч ка фи ло зо фи ја. Глав но ње го во де ло на сло вље но је са Ати на 
и Је ру са лим. Чи ни ми се да ме за јед нич ко по што ва ње Ше сто ва фи ло зо фа, ко ји је био оча јан 
и по бо жан, по себ но при бли жа ва по е зи ји Брод ског, због сво је над и сто риј ске исто рич но сти 
ко ја је ве о ма раз ли чи та од да на шње по е зи је За па да. 

Склон сам да Брод ског на зо вем ме та фи зич ким пе сни ком. Пр вен стве но у сми слу ка-
рак те ри сти ке ен гле ских пе сни ка се дам на е стог ве ка. Они су се укљу чи ли у на уч ни пре врат, 
по ста ви ли пре ма „но вој фи ло зо фи ји ко ја у све сум ња“, ка ко је на пи сао Џон Дон, прет хо-
де ћи Де кар ту. Од го во ри на пи та ња о по рет ку све ми ра, људ ској ду ши, сми слу жи во та и 
смр ти, пре ста ли су да бу ду очи глед ни, тре ба ло их је по но во тра жи ти у но во кре и ра ном 
ха о су ко ји је шо ки рао сво јом ра зно род но шћу и бо гат ством, по зи ва ју ћи је зик на ско ко ве 
из ме ђу пој мо ва и сли ка узе тих из раз ли чи тих обла сти са зна ња. Тај је зик је већ мно го шта 
по зајм љи вао од ем пи риј ских на у ка, отуд из ме ђу оста лог вра то лом на сме лост по ре ђе ња 
и ме та фо ра у љу бав ној и ре ли ги о зној по е зи ји. Чи ње ни ца да је мо жда у на шем ве ку та 
сме лост од го ва ра ју ће оце ње на, а име на „ме та фи зич ких пе сни ка“ су по ста ла по зна ти ја, 
ука зу је на из ве сну срод ност са на ма. По сле пе ри о да оп ти ми стич ког ра ци о на ли зма не по-
ми ре ни пе сник је и да ље у по те ри за од го во ром као Брод ски, и мо ра да се ме ри с је зи ком 
ко ји је на ра стао због раз во ја на у ка, с је зи ком фи зи ке, пси хо ло ги је, би о ло ги је итд. Дру гим 
ре чи ма, у свом су сре ту са опи пљи вом ствар но шћу и ра за ра њи ма ко је но си „вре ме тро-
ва ча ства ри“, та кав пе сник има свест да мно ги од до са да шњих пој мо ва от па да ју као из љу-
спа на фар ба и да ње гов стих би ва увла чен у но ве је зич ке про сто ре.

Ка да би тре ба ло да ис тра жу јем тај аспект по е зи је Брод ског, иза брао бих по себ но три 
пе сме: „Раз го вор с не божитељем“ (1970), „Леп ти ри ца“ (1972) и „Му ва“ из осам де се тих го-
ди на. Њи хов гра фич ки си стем под се ћа на стро фе ба ро ка, осим то га све те три лир ске оде 
уво де дис тан цу и услов ну „из ве шта че ност“, с об зи ром на то да ни леп ти ри ца, ни му ва 
ни су све сне да им се не ко обра ћа, а не бља нин, ако и чу је, не ће нас оба ве сти ти о то ме шта 



172

ми сли. Та кве пе сме, упу ће не пред ме ти ма, жи во ти ња ма или не ви дљи вим мо ћи ма има ју 
сво ју књи жев но вред ну про шлост (нпр. ка да се Ко ха нов ски4 обра ћао ли пи или Му зи), од-
но сно не пре тва ра ју се да ни су ства ра о ци кул ту ре. И по ред то га свест оног ко ји го во ри 
за ра же на је ни шта ви лом („А у усти ма укус по сле жи во та на овом све ту“, „по пут бом бе 
ча сов ник не где ку ца“) и пре тва ра кон вен ци о нал ну фор му у по тре сан ла мент, при да је јој 
уз ви ше ност (le su bli me) ве о ма да на шње бор бе с не до стат ком ег зи стен ци јал ног тла под 
но га ма. 

Ни у ком слу ча ју не за бо ра вљам да је Брод ски Рус и ру ски па три о та ко ји па ти због не-
сре ћа сво је зе мље. По ја ва та квог пе сни ка по сле ви ше де це ни ја та мо шњих ам пу та ци ја и 
пу сто ше ња не из не на ђу је, а исто вре ме но тре ба ло би да ис пу ња ва оп ти ми змом. При зна јем 
да Брод ски за ме не ни је нео че ки ван са мо као сло бо дан чо век ме ђу слу га ма ти ра ни је, већ 
је то мно го ви ше због сти дљи ве бо ле сти ко ја сро за ва ру ску кул ту ру по пут от ку па ко ји 
до пи ре та мо из улич них звуч ни ка и по гле да са пор тре та во ђа.

И по ред из ве сног бро ја пе са ма ко је му је дик ти рао мо рал ни от пор, нпр. о рат ном ста-
њу у Пољ ској и о ин ва зи ји у Ав га ни ста ну, Брод ски се, као што сам већ ре као, не ба ви по-
ли ти ком и у пот пу но сти оправ да ва на де Алек сан дра Ва та5 ко ји је сма трао да је за ру ске 
пи сце нај бо љи пут „одво ји ти се од не при ја те ља“. На тај на чин раз ми шљао је о њи хо вом 
ја ча њу по сто је ћих ства ри, уме сто да иде о ло зи ма до пу шта ју да их увла че у сфе ру не по сто-
ја ња. За Брод ског ла жност дру штве ног уре ђе ња јед но став но је очи глед на; огром на гра-
ђе ви на од па пи ра мо же тра ја ти оно ли ко ко ли ко јој се по све ћу је па жња. И Брод ски бри не 
о то ме да ко ри сти ре чи са уз ви ше ним иде о ло шким зна че њем. Зар ста ри Пе тро гра ђа ни не 
пам те да је ка сни је ми то ло ги зо ва на Ре во лу ци ја у су шти ни би ла пуч, ко ји ни у че му ни је 
под се ћао на ужа сне сце не из Ај зен штај но вог фил ма? То по себ но са зна ње и по себ но ис ку-
ство мо гу се сте ћи та мо где су по сле ди це оне ок то бар ске но ћи про ме ни ле суд би ну ми-
ли о на љу ди. Без об зи ра на то, чи ни се, Брод ски одо ма ћен у кру гу аме рич ких пе сни ка, има 
на са мом по чет ку од ре ђе ну пре ва гу над за пад ним ко ле га ма. А мо жда се уме ће по де ле на 
ва жно и не ва жно, или утвр ђи ва ње хи је рар хи је не по ја вљу је пре не го што ја сна свест не 
об у хва ти да на шње ста ње пла не те у це ли ни.

Нео би чан, ме ђу на род ни пи сац, ко ји је овен ча вао сла вом ру ску по е зи ју. И нео би чан 
мо рал ни ис каз до пу њен за ре ла тив но крат ко вре ме. Во зио је ђу бре бли зу Ар хан гел ска, а 
два де сет го ди на ка сни је у Сток хол му је при мио Но бе ло ву на гра ду. С тим што су га пољ ски 
пе сни ци по зна ва ли, це ни ли и пре во ди ли од по чет ка ње го вог књи жев ног ра да, због че га 
са да шња зби р ка ње го ве по е зи је ни је на ста ла као од јек сла ве по сле на гра де већ као дар 
истин ског при ја тељ ства.

(С пољ ског пре ве ла Би сер ка Рај чић)

4 Јан Ко ха нов ски (1530–1584), нај ве ћи пи сац пољ ске ре не сан се, тво рац но во ве ков не пољ ске по е-
зи је, пи сао је на ла тин ском и пољ ском. (Прим. прев.)
5 Алек сан дер Ват (1900–1967), пе сник, про за ик, есе ји ста, из да вач, фу ту ри ста, од 1963. жи вео у 
еми гра ци ји, из вр шио са мо у би ство. (Прим. прев.)




