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ЕСЕ ЈИ ЈО СИ ФА БРОД СКОГ
1.

Јо сиф Брод ски је 1986. об ја вио књи гу есе ја Со ба и по. Не ки од тих есе ја су би ли пре ве-
де ни с ру ског, не ке је на пи сао на ен гле ском. Ен гле ска ма три ца је има ла сим бо ли чан зна чај 
за ње га у два слу ча ја: у ср дач ној по све ти В. Х. Оде ну, ко ји је учи нио мно го не би ли му 
ута бао ста зу кад је на пу стио Ру си ју 1972. и ког је сма трао нај ве ћим ан гло фо ним пе сни ком 
два де се тог ве ка; и у се ћа њи ма на сво је ро ди те ље, ко је је мо рао да оста ви у Ле њин гра ду, 
и ко ји, упр кос стал ним зах те ви ма со вјет ским вла сти ма, ни кад ни су до би ли до зво лу да га 
по се те. Иза брао је ен гле ски, об ја снио је, ка ко би им ука зао част је зи ком сло бо де.

Со ба и по је из ван ред на књи га са ма по се би, ко ја за слу жу је да се на ђе по ред нај ва жни-
јих зби р ки пе са ма Јо си фа Брод ског као што су Вр ста ре чи (1980) и Ура ни ја (1988). У њој су 
ау то ри та тив ни есе ји о Оси пу Ман дељ шта му, Ани Ах ма то вој и Ма ри ни Цве та је вој, пе сни-
ци ма ге не ра ци је пре ње га с ко ји ма је Брод ски осе ћао нај ве ћу бли скост, као и два дра гу ља 
ау то би о граф ске ре кре а ци је: се ћа ње на ро ди те ље и на слов ни есеј о од ра ста њу усред за-
ту пљу ју ће до са де у Ле њин гра ду пе де се тих го ди на два де се тог ве ка. Има ту и пу то пи сних 
есе ја. Пу то ва ње у Ис тан бул, при ме ра ра ди, из не дри ло је ми сли о Дру гом и Тре ћем Ри му, 
од но сно Кон стан ти но по љу/Ви зан ти ји и Мо скви, а ти ме и о зна че њу За па да за по за пад ња-
че ње Русā као што је он. Нај зад, ту су и два вир ту о зна есе ја из књи жев не кри ти ке ко ја су 
ка сни је по ста ла стал ни део ње го вог асор ти ма на, а у ко ји ма он ту ма чи („рас па ку је“) ње му 
на ро чи то дра ге по је ди не пе сме.

Зби р ка есе ја Ту га и ра зум иза шла је 1995, а у њој је са бран два де сет и је дан текст. Мно-
ги од њих су без ика кве сум ње у рав ни с нај бо љим ње го вим ра ни јим де ли ма. У есе ју „Рат-
ни тро фе ји“, при ме ра ра ди – фор мал но кла си чан, стил ски опу штен – Брод ски на ста вља 
за ни мљи ву и по вре ме но јет ку при чу о сво јој мла до сти, ко ри сте ћи трач ке За па да – кон-
зер ве усо ље не го ве ди не, крат ко та ла сни ра дио, као и фил мо ве и џез – ко ји су на шли пут 
кроз Гво зде ну за ве су да би про у чио шта За пад зна чи Ру си ма. Има ју ћи у ви ду сна гу ма ште 
с ко јом су про ми шља ли те ар те фак те, Брод ски ука зу је да су Ру си ње го ве ге не ра ци је би ли 
„пра ви За пад ња ци“, мо жда и је ди ни.1 

На сво јим ау то би о граф ским пу те ше стви ји ма Брод ски ни кад ни је сти гао до ше зде се тих, 
у вре ме не чу ве ног су ђе ња по оп ту жби за дру штве ни па ра зи ти зам на ко јем је осу ђен на 
ка зне но-по прав ни рад на да ле ком се ве ру Ру си је. Та ћут ња је би ла, по свој при ли ци, на-
мер на – не при ста ја ње да от кри је вла сти те ра не увек је би ла јед на од ње го вих осо би на 
вред них ди вље ња („Из бе га вај те на сва ки на чин да при пи су је те се би ста тус жр тве“, са ве-
ту је он сту ден те у пу бли ци.) (Ту га и ра зум, 119)

1 On Gri ef and Re a son: Es says (New York: Far rar, Stra us, Gi ro ux, 1995). 
Сви на во ди за On Gri ef and Re a son пре у зе ти су из срп ског из да ња Ту га и ра зум, прев. Не да Ни ко лић 
Бо бић, Russika, Бе о град, 2007.
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Оста ли есе ји на ста вља ју где је ста ла зби р ка Со ба и по. Ди ја лог с Оде ном за по чет у есе-
ју „Удо во љи ти сен ци“ на ста вља се у „Пи сму Хо ра ци ју“; док ду ги ана ли тич ки есе ји о То ма су 
Хар ди ју и Ро бер ту Фро сту мо гу да се по ре де с ра ни јим иш чи та ва њем пе са ма Цве та је ве и 
Оде на. 

Ме ђу тим, као це ли на, Ту га и ра зум ни је та ко сна жна зби р ка као Со ба и по. Са мо два есе-
ја – „Мар ку Ау ре ли ју“ (1994) и „Пи смо Хо ра ци ју“ (1995) – очи ту ју ја сан на пре дак и ве ћу 
ду би ну ми сли Јо си фа Брод ског. Не ко ли ко тек сто ва ква ли те том го то во са мо да по пу ња ва 
ме сто у зби р ци: за је дљи во се ћа ње на спи са тељ ску кон фе рен ци ју („По сле пу то ва ња“), 
при ме ра ра ди, из ко јег се Брод ски по ма ља не баш по хвал но и тек сто ви два го во ра на до-
де ли ди пло ма свр ше ним сту ден ти ма. Још је очи глед ни је да се ка рак те ри сти ке ра ни јих 
есе ја ко је су де ло ва ле тек као про ла зни ма ни ри зми ов де по ка зу ју као уста ље ни еле мен ти 
си сте мат ске фи ло зо фи је је зи ка осо бе не за Брод ског. 

2.

Си стем Јо си фа Брод ског мо же да се илу стру је есе јом о То ма су Хар ди ју. Брод ски сма тра 
Хар ди ја за не ма ре ним ве ли ким пе сни ком, „о ње му се рет ко пре да је у шко ла ма, а још се 
ре ђе чи та“, на ро чи то у Аме ри ци, ко га су по мо дар ски кри ти ча ри скрај ну ли у лимб „пре-
мо дер ни зма“. (Ту га и ра зум, 317, 262) 

Сва ка ко је тач но да мо дер на кри ти ка ни је има ла ве ли ког ин те ре са да се ба ви Хар ди јем. 
Упр кос то ме што Брод ски ка же, ме ђу тим, обич ни чи та о ци и (по го то во) пе сни ци ни кад га 
се ни су од ре кли. Џон Кроу Ран сом је био уред ник из да ња Хар ди је ве по е зи је из 1960. Хар-
ди до ми ни ра из у зет но чи та ном Окс фор до вом књи гом ен гле ске по е зи је два де се тог ве ка (1973) 
Фи ли па Лар ки на где је за вре део 27 стра ни ца на спрам 19 по све ће них Јеј тсу, 16 Оде ну, те 
све га де вет Ели о ту. Ни ти је мо дер ни стич ка аван гар да по све од ба ци ва ла Хар ди ја. Езра 
Па унд га је, при ме ра ра ди, не у мор но пре по ру чи вао мла ђим пе сни ци ма. „Ни ко ме ни је 
на у чио ни че му о пи са њу от ка ко је То мас Хар ди умро“, при ме тио је 1934.2

Тврд ња Брод ског да је Хар ди за не ма рен као пе сник је сте део ње го вог на па да на про-
фран цу ски мо дер ни зам шко ле Па ун д–Е ли от и свих ре во лу ци о нар них -иза ма пр ве де це-
ни је два де се тог ве ка, ко ји су, пре ма ње го вом ста но ви шту, усме ри ли књи жев ност у по гре-
шном прав цу. Он же ли да вра ти Хар ди ја и Фро ста на че ло ан гло а ме рич ке ли те ра ту ре, и 
уоп ште пе сни ке ко ји су на до гра ди ли тра ди ци о нал ну по е ти ку, а не рас ки ну ли с њом. Сто-
га од ба цу је ути цај ну ан ти на ту ра ли стич ку по е ти ку Вик то ра Шклов ског, уте ме ље ну на бе-
стид ној из ве шта че но сти, на ис ти ца њу пе снич ког сред ства. „Ту је мо дер ни зам ис пао глуп“, 
ка же. Истин ски мо дер на есте ти ка – есте ти ка Хар ди ја, Фро ста и по зног Оде на – ко ри сти 
тра ди ци о нал не фор ме за то што фор ма, као ка му фла жа, омо гу ћа ва пи сцу „да за да уда рац 
он да ка да се то нај ма ње оче ку је и та мо где се нај ма ње оче ку је“. (Ту га и ра зум, стр. 270)

(Сва ко днев ни, здра во ра зум ски је зик ове вр сте ис ти че се у књи жев ним есе ји ма у збир ци 
Ту га и ра зум, ко ји су из гле да по те кли с ча со ва пре да ва ња сту ден ти ма основ них сту ди ја. 
Спрем ност Брод ског да го во ри лин гви стич ким ни во ом пу бли ке има и сво ју зло срећ ну 
стра ну, ко ју из ме ђу оста лог чи ни и жуд ња да ко ри сти мла да лач ки сленг.)

Сна жни пе сни ци су од у век ства ра ли вла сти те прет ке и, у то ку тог по ступ ка, пре и спи-
си ва ли исто ри ју по е зи је. Брод ски ни је из у зе так. Он у Хар ди ју, у из ве сној ме ри, на ла зи 

2 Ezra Po und, Let ters 1907–41, прир. D. D. Pa i ge (New York: Har co urt Bra ce, 1950), стр. 264.
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упра во то што же ли да чи та о ци на ђу у ње му; ње го во иш чи та ва ње Хар ди ја је нај у пе ча тљи-
ви је кад за ба шу ре но опи су је вла сти те по ступ ке и стре мље ња. Ње го ва су ге сти ја – из ре-
че на го то во уз гред – да кли ца Хар ди је ве чу ве не пе сме „Јед но дру гом у су срет“ (о по то ну-
ћу Ти та ни ка) ве ро ват но по чи ва у ре чи „де ви чан ско“ (као у из ра зу „де ви чан ско пу то ва ње“), 
ода кле сe из ро ди ла сре ди шња за ми сао те пе сме, о бро ду и сан ти као не срећ ним љу бав-
ни ци ма, по тез је ге ни ја, али сем то га да је увид и у кре а тив не на ви ке са мог Брод ског. (Ту га 
и ра зум, 297) 

Брод ски ука зу је да иза пе сме „Јед но дру гом у су срет“ ле жи при су ство Шо пен ха у е ра 
из де ла Свет као во ља и пред ста ва – брод и сан та се су да ра ју по на ло гу сле пе ме та фи зич-
ке си ле ли ше не би ло ка кве крај ње свр хе, си ле ко ју Брод ски зо ве „уну тра шња су шти на 
по јав ног све та“. Та су ге сти ја ни је но вост са ма по се би: би ло да је Хар ди имао Шо пен ха у е ра 
на уму или не, Шо пен ха у е ро ва вр ста пе си ми стич ког де тер ми ни зма очи глед но му је при-
ста ја ла. Али Брод ски од ла зи да ље: он пре по ру чу је чи та о ци ма да про чи та ју Шо пен ха у е ра 
„не то ли ко за рад г. Хар ди ја, ко ли ко за рад се бе са мих“. Шо пен ха у е ро ва Во ља је сто га при-
влач на не са мо Хар ди ју Јо си фа Брод ског не го и са мом Брод ском. (Ту га и ра зум, 293) 

За пра во, сво јим иш чи та ва њем пет Хар ди је вих пе са ма, Брод ски на ме ра ва да от кри је 
ка ко је Хар ди ни шта дру го до по сред ник де ло ва ња шо пен ха у е ров ске Во ље у је зи ку, ви ше 
пи сар ког је зик ко ри сти не го ње гов не за ви сни ко ри сник. У од ре ђе ним сти хо ви ма „Дро зда 
у су тон“ „је зик при ти че у људ ско под руч је из обла сти не људ ских исти на; он је у крај њој 
ли ни ји глас не жи ве ма те ри је“. Иа ко то мо жда ни је би ла Хар ди је ва на ме ра, „овај стих [је] 
хтео то да ка же кроз То ма са Хар ди ја, и пе сник му је по зај мио свој глас“. Оту да је то што 
сма тра мо кре а тив но шћу „ни ма ње ни ви ше не го спо соб ност ма те ри је да из ра зи се бе“. 
(Ту га и ра зум, 280, 258)

То што се ов де на зи ва гла сом бе жи вот не ма те ри је че шће по ста је, у есе ји ма Брод ског, 
глас је зи ка, глас по е зи је или глас од ре ђе ног ме тра. Брод ски од луч но за у зи ма ан ти фрој-
дов ски став у сми слу да га не за ни ма пред ста ва лич ног не све сног. Сто га је зик ко ји го во ри 
кроз пе сни ке за ње га има истин ски ме та фи зич ки ста тус. А као што је по не кад го во рио 
кроз Хар ди ја, ја сно ка же Брод ски, је зик мо же да про го во ри кроз сва ког пра вог пе сни ка, 
а ти ме и ње га. На по ма ло не при ја тан на чин, Брод ски се ов де за ти че на ста но ви шту ни ма-
ло да ле ком од ре дук тив не кри ти ке ко ја твр ди да су го вор ни ци тек не што ви ше од гла сно-
го вор ни ка хе ге мо ниј ских дис кур са и иде о ло ги ја. Раз ли ка је у то ме што је, иа ко се при хва-
та да се ти дис кур си и иде о ло ги је ме ња ју с исто риј ским раз до бљи ма, је зик Брод ског – је-
зик по е зи је обе ле жен вре ме ном и ко ји обе ле жа ва вре ме – си ла ко ја де лу је кроз вре ме и 
уну тар ње га, али из ван исто ри је. „Јер је је зик ста ри ји од др жа ве и за то што про зо ди ја увек 
над жи ви исто ри ју.“3

Брод ски не дво сми сле но од ри че са мим пе сни ци ма кон тро лу ши ре исто ри је и раз во ја 
по е зи је и пре да је је ме та фи зич ком је зи ку – је зи ку као во љи и пред ста ви. У Хар ди је вој 
по е зи ји, при ме ра ра ди, ука зав ши оштро ум но на из ве сно од су ство ви дљи вог го вор нич ког 
гла са, на „ау ди тив ну не у трал ност“, Брод ски ука зу је да ће се ис по ста ви ти да је тај на вод но 
не га тив ни атри бут од из у зет не ва жно сти за по е зи ју два де се тог ве ка – да ће, у ства ри, 
Хар ди „про ре ћи“ Оде на. Али, на ста вља Брод ски, ни је реч о то ме да је Оден или не ки дру-

3 Less than One (New York: Far rar, Stra us, Gi ro ux, 1986). На во ди за One and a Half пре у зе ти су из срп ског 
из да ња Удо во љи ти сен ци, прев. Не да Ни ко лић Бо бић, Ја сми на Те ша но вић и Љу би ца Стрн че вић, 
Деч је но ви не, Гор њи Ми ла но вац, 1989. Иста зби р ка је код нас об ја вље на и као Со ба и по, прев. 
Не да Ни ко лић Бо бић, Russika, Бе о град, 2008. (Прим. прев.)
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ги Хар ди јев на след ник ими ти рао ње га већ је Хар ди је ва не у трал ност гла са по ста ла као 
„ње на [енглеске поезије] бу дућ ност“. (Ту га и ра зум, стр. 270)

Бу ду ћи да се ра ди о су шта стве ној за ми сли за ње го ву фи ло зо фи ју по е зи је, чуд но је да 
се ис ку ство је зи ка ко ји про го ва ра кроз пе сни ка та ко рет ко по ја вљу је у по е зи ји са мог Брод-
ског. У све га јед ној или две пе сме, а и ту са мо уз гред но, Брод ски ди рект но те ма ти зу је то 
ис ку ство (на рав но, он мо же ус твр ди ти да је то ис ку ство оте ло тво ре но у свим ње го вим 
пе сма ма). Јед но об ја шње ње мо гло би би ти да се то ис ку ство при клад ни је тре ти ра с не-
при стра сним од ма ком у дис кур зив ној про зи. За ни мљи ви је об ја шње ње би би ло да је ме-
та по е тич ка те ма по е зи је очи то ва на у усло ви ма вла сти тог по сто ја ња од сут на упра во за то 
што се она, у по ку ша ју пе сни ка да раз у ме и ти ме овла да си лом ко ја га по кре ће, Брод ском 
чи ни не са мо без оч ном не го и уза луд ном.

Али чак и ако се при ста не на тврд њу да се по е зи ја пи ше у ста њу за по сед ну то сти ви шом 
си лом, и да ље пре о ста је не што чуд но, чак екс цен трич но, у из ди за њу на ро чи то про зо ди је 
до ме та фи зич ког ста ту са. „Тре ба упам ти ти да су сти хов ни ме три вр ста ду хов не ве ли чи не 
ко ја се ни чим не мо же за ме ни ти“, пи ше Брод ски. (Со ба и по, стр. 119) Они су сред ство за 
„ре струк ту ри ра ње“ вре ме на. Шта тач но зна чи ре струк ту ри ра ти вре ме? Ко ли ко по дроб но 
је то ре струк ту ри ра ње? Ко ли ко тра је? Брод ски ни кад не да је пот пу но об ја шње ње, или 
до вољ но пот пу но. Нај бли же то ме при ла зи у есе ју о Ман дељ шта му у зби р ци Со ба и по, где 
вре ме ко је се лич но из ра жа ва кроз Ман дељ шта ма су о ча ва с „не мим про сто ром“ Ста љи на; 
али чак и ту су шти на та квог по и ма ња оста је ми сте ри о зна и ве ро ват но чак ми стич на. Ме-
ђу тим, кад Брод ски ка же, у Ту зи и ра зу му, да је зик ко ри сти чо ве ка, а не обр ну то, ре кло би 
се да пре све га има по ет ске ме тре на уму; и кад се – по го то во у сво јим уни вер зи тет ским 
пре да ва њи ма – за у зи ма за обра зов ну и чак ис ку пљу ју ћу функ ци ју по е зи је („љу бав је ме-
та фи зич ка ствар и њен циљ је или уса вр ша ва ње или осло бо ђе ње ду ше... Што је сте и што 
је увек би ла су шти на лир ске по е зи је“), Брод ски алу ди ра на по ви но ва ње по ет ским рит мо-
ви ма. (Ту га и ра зум, стр. 73)

Ако сам у пра ву, он да по зи ци ја Брод ског ни је да ле ко од по зи ци је пе да го га древ не Грч-
ке, ко ји су про пи си ва ли сво јим уче ни ци ма (ис кљу чи во му шкар ци, не и же не) тро дел ни 
на став ни план са ста вљен од му зи ке (да би ду ша би ла рит мич на и хар мо нич на), по е зи је и 
гим на сти ке. Пла тон је свео та три де ла на два, а му зи ка је об у хва ти ла и по е зи ју и по ста ла 
основ на ум на/ду хов на ди сци пли на. Ре кло би се да оне мо ћи ко је Брод ски при пи су је по е-
зи ји при па да ју ма ње по е зи ји не го му зи ци. Вре ме је, при ме ра ра ди, ме ди јум му зи ке очи-
глед ни је не го што је ме ди јум по е зи је: по е зи ју чи та мо на од штам па ним стра ни ца ма бр зи-
ном ко јом же ли мо – обич но бр же не го што би тре ба ло – док му зи ку слу ша мо у вре ме ну 
ко је она од ре ђу је. Му зи ка отуд ор га ни зу је вре ме у ко јем се из во ди, да је му свр сис ход ну 
фор му, оче вид ни је од по е зи је. За што се он да, да кле, Брод ски не за у зи ма за по е зи ју у скла ду 
с Пла то но вим за ми сли ма, за по е зи ју као вр сту му зи ке?

На рав но да од го вор ни је, прем да тех нич ки је зик про зо ди је мо жда по ти че из тех нич ког 
је зи ка му зи ке, да по е зи ја ни је вр ста му зи ке. По себ но за то што де лу је ре чи ма, а не зву ци-
ма, по е зи ја има се ман тич ку ди мен зи ју; док је се ман тич ка ди мен зи ја му зи ке пре те жно 
ко но та тив на, а ти ме и се кун дар на.

Од ан тич ких вре ме на има мо раз ви јен при каз, по зајм љен из му зи ке, фо ни ке по е зи је. 
Има мо, та ко ђе, и оби ље те о ри ја о се ман ти ци по е зи је, по е зи је као вр сте је зи ка с по себ ним 
зна чењ ским пра ви ли ма. Не до ста је нам упра во оп ште при хва ће на те о ри ја ко ја по ве зу је то 
дво је. По след њи кри ти ча ри у Аме ри ци ко ји су ве ро ва ли да има ју та кву те о ри ју би ли су 
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Но ви кри ти ча ри; њи хов при лич но су во па ран стил чи та ња рас пр шио се по чет ком ше зде-
се тих. По е зи ја ота да, а на ро чи то лир ска по е зи ја, по ста ла је бру ка кри тич ког по зи ва, или 
ба рем ака дем ског огран ка тог по зи ва. Ни јед на шко ла кри ти ке ко ја вла да ака дем ском јав-
но шћу не же ли да се бак ће по е зи јом као та квом; она се у прак си чи та као да је про за с 
ис кр за ном де сном мар ги ном.

У есе ју „Не при стој на по ну да“ (1991), мол би да се по кре не суб вен ци о ни са ни др жав ни 
про грам за ди стри бу ци ју не ко ли ко ми ли о на јеф ти них при ме ра ка ан то ло ги је аме рич ке 
по е зи је, Брод ски ука зу је да би сти хо ви као што су “No me mory of be ing star red / Ato nes for 
la ter dis re gard / Or ke eps the end from be ing hard”4 (Ро берт Фрост) тре ба ло да уђу у кр во ток 
сва ког гра ђа ни на; не са мо за то што са чи ња ва ју ла пи да ран me men to mo ri и не са мо за то 
што су при мер је зи ка у ње го вом нај чи сти јем и нај моћ ни јем об лич ју, већ за то што, упи ја-
ју ћи их и усва ја ју ћи као сво је, ра ди мо на оства ре њу ево лу ци о ног ци ља: „Свр ха ево лу ци је, 
ве ро ва ли или не, је сте ле по та.“ (Ту га и ра зум, 171)

Мо жда. Али шта ако екс пе ри мен ти ше мо? Шта као пре и спи ше мо Фро сто ве сти хо ве 
ова ко: “Me mo ri es of ha ving star red / Ato ne for la ter dis re gard / And ke ep the end from be ing 
hard.” На чи сто ме трич ком ни воу, та ре ви зи ја ни је, мом уху, под ре ђе на Фро сто вом ори ги-
на лу. Зна че ње јој је, ме ђу тим, су прот но. Да ли би ти сти хо ви, пре ма ви ђе њу Брод ског, 
би ли до вољ но до бри да уђу у кр во ток на ци је? Од го вор је: не би – ти сти хо ви су очи глед но 
по гре шни. Али да би се по ка за ло ка ко су и за што по гре шни, по треб на је по е ти ка ко ја има 
исто риј ску ди мен зи ју, спо соб на да об ја сни за што Фро стов ори ги нал, на став ши у да том 
тре нут ку исто ри је, за у зи ма сво је ме сто у вре ме ну (пре у ре ђу је вре ме), док ал тер на ти ва, 
па ро ди ја, то не мо же. Тра жи се, сто га, сред ство за за јед нич ко тре ти ра ње про зо ди је и се-
ман ти ке на ујед на чен, а опет ди ја хро ни чан на чин. Јед ном учи те љу (а Брoдски се очи глед-
но сма тра учи те љем) не зна чи мно го тврд ња да пра ва пе сма пре у ре ђу је вре ме све док не 
мо же да по ка же за што ла жна то не чи ни. 

Украт ко, да кле, кри тич ка по е ти ка Брод ског има две стра не. С јед не је ме та фи зич ка 
над град ња у ко јој Му за је зи ка го во ри пре ко ме ди ја у ли ку пе сни ка и оту да оства ру је вла-
сти те ци ље ве из до ме на свет ске исто ри је (ево лу ци је). С дру ге стра не, по сто ји низ уви да 
и на слу ћи ва ња о то ме ка ко из ве сне пе сме на ен гле ском, ру ском и (у ма њој ме ри) не мач ком 
за пра во функ ци о ни шу. Пе сме ко је Брод ски ода би ра је су пе сме ко је он очи глед но во ли; 
ње го ви ко мен та ри у ве зи с њи ма су увек ин те ли гент ни, че сто про ниц љи ви, по не кад бри-
љант ни. Сум њам да су Ман дељ штам (Со ба и по) или Хар ди (Ту га и ра зум) икад има ли са о-
се ћај ни јег и пом ни јег чи та о ца ко ји је кре а ти ван ко ли ко и они. Ме та фи зич ка над град ња 
си сте ма Јо си фа Брод ског мо же се сре ћом са гле да ти по на о соб и оста ви ти по стра ни, при 
че му нам оста је скуп кри тич ких тек сто ва ко ји сво јом ам би ци о зно шћу и пре фи ње но шћу 
де та ља код са вре ме них ака дем ских кри ти ча ра иза зи ва ју стид. 

Мо же ли ака дем ска кри ти ка на у чи ти не што од Брод ског? Пла шим се да не мо же. Да би 
не ко био на том ни воу, по треб но је жи ве ти у дру штву и бли зи ни ве ли ких пе сни ка про шло-
сти, а мо жда и при ма ти Му зу у по се ту. Мо же ли Брод ски на у чи ти не што од ака дем ског 
све та? Мо же: да се бе ле шке за пре да ва ња не об ја вљу ју у до слов ном об ли ку, без ре ви зи је 
и са жи ма ња, за јед но с до сет ка ма и ре ви зи ја ма. Пре да ва ња о Фро сту, Хар ди ју и Рил кеу 
мо гла би се успе шно скра ти ти за де сет стра ни ца по на о соб.

4 „Рав но ду шно сти сви је та знај / Не ти че се твој не гда сјај / Слаб је то осло нац за крај”, из: Ро берт Фрост, 
Иза бра не пје сме, иза брао и пре вео Ми лан Ми ли шић, Ра дио Б92, Бе о град 1996. (Прим. прев.)
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3.

Иа ко на ма хо ве алу ди ра на ста тус са мог Брод ског као ази лан та/еми гран та, а по не кад 
се и не по сред но њи ме ба ви, зби р ка Ту га и ра зум се, крат ко и ја сно, из у зев у нео бич ном 
ела бо ра ту о шпи ју ну Ки му Фил би ју ко ји не до но си ни ка кве за кључ ке, не ба ви по ли ти ком. 
Ри зи ку ју ћи да за у зме мо су ви ше по јед но ста вље но ста но ви ште, мо гло би се ре ћи да Брод-
ски не га ји на де у по гле ду по ли ти ке и да спа се ње тра жи у књи жев но сти. 

У отво ре ном пи сму Вац ла ву Ха ве лу, сто га, Брод ски пред ла же да се Ха вел од рек не из-
го во ра да је ко му ни зам у Сред њој Евро пи на мет нут спо ља и да при хва ти да га је про у зро-
ко ва ло „не ве ро ват но ан тро по ло шко по ср ну ће“ чи ја је осно ва био ни ви ше ни ма ње не го 
пр во бит ни грех. Као пред сед ник че шке др жа ве, Ха вел до би ја са вет да де лу је под прет по-
став ком да је чо век уро ђе но зао; ре е ду ка ци ја че шке јав но сти мо гла би по че ти с до за ма 
Пру ста, Каф ке, Фок не ра и Ка ми ја у днев ним ли сто ви ма. (Ту га и ра зум, 180)

(Брод ски дру где кри ти ку је Алек сан дра Сол же њи ци на по истом осно ву: за то што је 
од био да при хва ти оно што му чу ла ја сно го во ре, да је чо век „ра ди кал но зао“. Удо во љи ти 
сен ци, 235)

У сво јој бе се ди по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де, Брод ски на зна ча ва естет ски кре до 
на чи јем те ме љу би се мо гао из гра ди ти ети чан јав ни жи вот. Есте ти ка је, ка же он, мај ка 
ети ке, у сми слу да фи на естет ска дис кри ми на ци ја учи чо ве ка фи ној етич ког дис кри ми на-
ци ји. До бра умет ност је сто га са ве зник до бра. Зло је, с дру ге стра не, „по себ но по ли тич ко, 
ве о ма лош сти ли ста“. (Ту га и ра зум, 47) (У ова квим тре ну ци ма Брод ски се при бли жа ва свом 
све тлом ру ско-аме рич ком прет ход ни ку, ари сто кра ти Вла ди ми ру На бо ко ву, ко ји је мо жда 
же лео да бу де.)

Ула зак у ди ја лог с ве ли ком књи жев но шћу, на ста вља Брод ски, бу ди у чи та лач ком су-
бјек ту „осе ћа ње ин ди ви ду ал но сти, је дин стве но сти, из дво је но сти – пре о бра ћа га из дру-
штве не жи во ти ње у лич ност“. (Ту га и ра зум, 44) Не што ра ни је, у Со би и по, Брод ски је ве ли-
чао ру ску по е зи ју јер је да ла при мер мо рал не чи сто те и чвр сти не у со вјет ској ери, не са мо 
та ко што је очу ва ла кла сич не ли те рар не фор ме. Он сад од ба цу је ни хи ли зам пост мо дер-
ни зма, „по е ти ку кр хо ти на и ру ше ви на, ми ни ма ли зма, пре се че ног ди са ња“, ис ти чу ћи уме сто 
то га при мер оних пе сни ка сво је ге не ра ци је ко ји су, на кон Хо ло ка у ста и Гу ла га, пре у зе ли 
на се бе за да так да ре кон стру и шу кул ту ру све та и ти ме из но ва по диг ну људ ско до сто јан ство. 
(Ту га и ра зум, 51)

Ни је ма нир Брод ског да на па да, ди ску ту је или чак по ми ње име на сво јих фи ло зоф ских 
опо не на та. Чо век, сто га, мо же са мо да прет по ста ви ка ква је би ла ње го ва ре ак ци ја на тврд-
ње да умет нич ка де ла („тек сто ви“) гра де за јед ни це чи та ла ца јед на ко као што гра де по је-
дин це, да је на гла ша ва ње, по пут ње го вог, из у зет но ин ди ви ду а ли стич ког од но са из ме ђу 
чи та о ца и тек ста исто риј ски и кул тур но огра ни че но, те да је то што он (пре ма Ман дељ-
шта му) на зи ва „свет ском кул ту ром“ тек ви со ка кул ту ра За пад не Евро пе у од ре ђе ној ета пи 
сво је исто ри је. Не ма сум ње, ме ђу тим, да би их он од ба цио.

4.

Пре стиж пе снич ке фи гу ре у Ру си ји од Пу шки на, при мер ве ли ких пе сни ка ко ји одр жа ва ју 
у жи во ту пла мен ин ди ви ду ал ног ин те гри те та у вре ме Ста љи но ве мрач не но ћи, као и ду бо ко 
увре же не тра ди ци је чи та ња и пам ће ња по е зи је, јеф ти на из да ња кла си ка и го то во све ти ста-
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тус за бра ње них тек сто ва у фа зи самиздатa – ти и дру ги чи ни о ци до при не ли су ис трај но сти, 
пре ве ли ког отва ра ња де ве де се тих го ди на два де се тог ве ка, број не, по све ће не и ин фор ми-
са не пе снич ке пу бли ке у Ру си ји. Лин гви стич ки ори јен ти са на при стра сност та мо шњих сту ди-
ја књи жев но сти – де лом као на ста вак фор ма ли стич ког на прет ка из два де се тих го ди на два-
де се тог ве ка, де лом са мо од брам бе на ре ак ци ја на за бра ну, на кон 1934, ли те рар не кри ти ке 
ко ја ни је би ла у скла ду са соц ре а ли стич ком дог мом – на ста ви ла је да не гу је ана ли тич ки 
дис курс ко јем је те шко на ћи пан дан на За па ду у по гле ду ни воа тех нич ке пре фи ње но сти. 

Ко мен та ри о Брод ском ње го вих ру ских са вре ме ни ка – ко ле га пе сни ка, след бе ни ка, 
су пар ни ка – ко је је са ку пи ла Ва лен ти на По лу хи на че ти ри го ди не пре смр ти Брод ског 1996, 
до ка зу ју да је он чак и на кон че тврт ве ка у ино стран ству и да ље био чи тан и ту ма чен у 
Ру си ји као ру ски пе сник.5

Нај ве ће до стиг ну ће Брод ског, ка же пе сни ки ња Ол га Се да ко ва, би ло је то што је „ста вио 
тач ку на крај [совјетск е] књи жев не епо хе“. (247) То је учи нио та ко што је ру ској ли те ра ту ри 
вра тио осо бе ност ко ју је, у име оп ти ми зма, угу ши ла со вјет ска кул тур на ин ду стри ја: тра-
гич но ви ђе ње жи во та. Брод ски је, шта ви ше, опле ме нио ру ску по е зи ју унев ши но ве фор ме 
из Ен гле ске и Аме ри ке. Због то га за слу жу је да се на ђе по ред Пу шки на. Еле на Шва рц, мла-
ђа са вре ме ни ца Брод ског и ве ро ват но ње го ва нај ве ћа ри вал ка, сла же се да је он до нео 
„пот пу но но ву му зи кал ност, па чак и но ву фор му ми сли“ у ру ску по е зи ју. Еле на Шва рц 
ни је та ко на кло ње на пре ма Брод ском као есе ји сти, ко га на зи ва „бри ли јант ним со фи стом“. 
(222, 221) 

Су на род ни ци Јо си фа Брод ског ну де на ро чи то про све тље ње у по гле ду тех нич ких осо-
би на ње го ве по е зи је. Брод ски је, твр ди Jeвгениј Реjн, на шао ме трич ка сред ства ко ја оте-
ло тво ру ју „на чин на ко ји вре ме про ти че по ред и да ље од те бе“. Тај „спој по е зи је с про то ком 
вре ме на“ је нај ве ће до стиг ну ће Брод ског, „ме та фи зич ки“ гле да но. (63) За ли тван ског пе-
сни ка То ма са Вен цло ву, „ди вов ски лин гви стич ки и кул тур ни до мет [Бродског], ње го ва 
син так са, ње го ве ми сли ко је на ди ла зе гра ни це стро фе“ чи не од ње го ве по е зи је „ду хов ну 
ве жбу [која] ши ри до мет [читаочеве] ду ше“. (278)

Не ма, да кле, сум ње да је Брод ски и у ег зи лу пред ста вљао сна жну по ја ву на ру ској сце-
ни. Ма ка ко да су ко ле ге пи сци би ли при јем чи ви за ње го ве ино ва ци је, ме ђу тим, сви сем 
Реjна зву че скеп тич но у по гле ду пот пу но сти њи хо вог ме та фи зич ког бре ме на, ме та фи зи ке 
ко ја пе сни ка пре тва ра у глас хи по ста зи ра ног Је зи ка. Лев Ло сев сме ста од ба цу је ту „идо-
ли за ци ју“ је зи ка и при пи су је је не до стат ку фор мал ног лин гви стич ког обра зо ва ња Јо си фа 
Брод ског. (123)

У Ру си ји Брод ски ни је ус пео да по ста не оми љен пе сник, ка ко је то (ре ци мо) био Па-
стер нак. Ру си уза луд тра же код ње га, ка же Вен цло ва, „то пли ну ... све оп шти опрост, упла-
ка ност, ми ло ср ђе или раз дра га ност“. „Он не ве ру је у уро ђе ну до бр о ту чо ве ка; ни ти сма тра 
да је при ро да ... ство ре на пре ма ли ку Бож јем.“ (283) Пе сник Вик тор Кри ву лин из ра жа ва 
сум њу у из ра зи то не ру ску иро ни ју ко ја по ста ла уо би ча је на у по зној по е зи ји Брод ског. 
Брод ски не гу је иро ни ју, ука зу је Кри ву лин, да би се за шти тио од иде ја и си ту а ци ја ко је 
сма тра не при јат ним. „Страх од отво ре но сти, ве ро ват но че жња да не бу де отво рен ... то-
ли ко су ду бо ко ура сли да сва ка пе снич ка из ја ва већ не рас ки ди во оби та ва као пред мет 
ана ли зе, а на ред на из ја ва по ти че из те ана ли зе.“ (187)

Рој Фи шер, је дан од нај бо љих ен гле ских ко мен та то ра Брод ског, ука зу је на не што ана-
лог но у тек сту ри пре во да вла сти тих пе са ма с ру ског Јо си фа Брод ског, ко је он кри ти ку је 

5 Brodsky thro ugh the Eyes of his Con tem po ra ri es (Lon don: St Mar tin’s Press, 1992). 
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као „оп те ре ће не“ у му зич ком сми слу, с „мно штвом сит них но та и па у за“. „Не што је ужур-
ба но код те по е зи је.“ (300)

Та „оп те ре ће ност“, за јед но уз не пре ста ну иро нич ну ис по моћ, по ста је ка рак те ри сти ка 
про зе Брод ског у јед на кој ме ри као и ње го ва по е зи ја. Ње го ва ло ги ка је по при ми ла ре ску, 
оштру осо бе ност: то ко ви ми сли не ма ју вре ме на за раз вој пре не го што се за у ста ве, пре-
и спи та ју, под врг ну сум њи, ква ли фи ка ци ја ма ко је се за уз врат, уз афек ти ра ну иро ни ју, про-
пи ту ју и ква ли фи ку ју. Не пре ста ни су пре ла сци из ко ло кви јал не у фор мал ну дик ци ју и 
обр ну то; а кад је bon mot на ви ди ку, Брод ски ће не по гре ши во јур ну ти за њом. Оп чи ње ност 
Брод ског звон ко шћу ен гле ског је зи ка та ко ђе га не раз ли ку је умно го ме од На бо ко ва прем-
да је лин гви стич ка има ги на ци ја На бо ко ва ди сци пли но ва ни ја (исто та ко, ве ро ват но, и спу-
та ни ја). Про блем до след но сти то на по ста је оче вид но ис так нут у есе ји ма ко ји во де по ре кло 
из јав них обра ћа ња, где се, као да по ку ша ва да по ти сне уо би ча је не ди гре си је вла сти те 
ми сли, Брод ски пре пу шта не из мер ним ге не ра ли за ци ја ма и ис пра зној пре да вач кој про зи.

Те те шко ће Брод ског мо жда су де лом пи та ње тем пе ра мен та – јав ни до га ђа ји му очи-
глед но ни су рас пи ри ва ли ма шту – али су та ко ђе и лин гви стич ке при ро де. Ка ко при ме ћу је 
Деј вид Би ти ја, Брод ски ни кад ни је ус пео да овла да „ква зи гра ђан ским ни во ом“ аме рич ког 
дис кур са, као што ни кад ни је у пот пу но сти овла дао ни јан са ма иро нич ног ху мо ра, ве ро-
ват но по след њим ни во ом ен гле ског ко ји стран ци мо ра ју да са вла да ју.6

Дру га чи ји при ступ про бле му то на код Брод ског је сте за пи та ност о то ме да ли су ње го ви 
из ма шта ни са го вор ни ци увек аде кват ни за ње га. У ње го вим пре да ва њи ма и обра ћа њи ма 
као да по сто ји еле ме нат при ла го ђа ва ња је зи ка ко ји га на во ди не са мо да по јед но ста вљу је 
сво ју те му, већ и да при бе га ва до ско чи ца ма и уоп ште су жа ва вла сти ти емо ци о нал ни и ин-
те лек ту ал ни оп сег; док, кад је на са мо с те мом ко ја му је рав на, та не ла го да у то ну не ста је.

Брод ског у нај у спе ли јем из да њу у од но су на те му ви ди мо у два рим ска есе ја у Ту зи и 
ра зу му. На емо тив ном пла ну, есеј о Мар ку Ау ре ли ју је је дан од ње го вих нај ам би ци о зни јих, 
као да га пле ме ни тост са го вор ни ка осло ба ђа да ис тра жу је из ве сну ве ле леп ност ме лан-
хо ли је. По пут пољ ског пе сни ка Збиг ње ва Хер бер та, чи је ста но ви ште сто ич ког пе си ми зма 
пре ма јав ним те ма ма умно го ме де ли, Брод ски гле да ка Мар ку као је ди ном рим ском вла-
да ру с ко јим је мо гу ће оства ри ти не ка кву по ве за ност упр кос ве ко ви ма. „Био си на про сто 
је дан од нај бо љих љу ди ко ји су жи ве ли на овом све ту, и био си оп сед нут сво јим ду гом 
за то што те је оп се да ла vir tus“, пи ше он дир љи во. Сет но до да је да би увек тре ба ло да има мо 
вла да ре ко ји, по пут Мар ка, има ју „скло ност пре ма ме лан хо ли ји“. (Ту га и ра зум, 244, 246)

Нај вред ни ји есеј у овој збир ци је та ко ђе еле ги чан. У фор ми је пи сма Брод ског Ру са или, 
рим ски ре че но, Хи пер бо реј ца, Хо ра ци ју у под зем ном све ту. Брод ском је Хо ра ци је, ако не 
оми ље ни рим ски пе сник (Ови ди је је тај), а он да ма кар нај ве ћи пе сник ме лан хо лич не про-
тив те же. Брод ски се игра иде јом да је Квинт Хо ра ци је Флак упра во од ра дио сво је на зе мљи 
у ли ку Ви ста на Хјуа Оде на, те да су Хо ра ци је, Оден и сам Јо сиф Брод ски сто га истог по е-
тич ког тем пе ра мен та, ако не и иста осо ба, ко ја се из но ва ра ђа у уза стоп ним пи та гор ским 
ме та мор фо за ма. Ње го ва про за по при ма но ве и сло же не, гор ко-слат ке то но ве док Брод ски 
ме ди ти ра о смр ти пе сни ка, о из у ми ра њу чо ве ка и ње го вом оп стан ку у од је ку по ет ских 
ме та ра ко је је дао.

(С ен гле ског пре вео Игор Цви ја но вић) 

6 Jo seph Brodsky and the Cre a tion of Exi le (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1994), стр. 234. 




