
181

МАР ЉИ ВОСТ МА ГИ ЈЕ: ЈО СИФ БРОД СКИ
I

„Ав густ је“, об ја снио ми је је дан ру ски пје сник у из гнан ству, „му шка рац на ру ском; сто-
га, ка да у пје сми ка жеш ’Кућ на слу жав ка, Ав густ’...“ Про гун ђао је. На ру ском, мје се ци има-
ју од ре ђе ни род. Име ни це има ју му шки или жен ски за вр ше так, али – осим ка да су пер со-
ни фи ко ва ни – мје се ци су јед но став но име ни це. На рав но, у тра ди ци ји па сто рал не по е зи је 
по сто ја ле су тра ди ци о нал не пер со ни фи ка ци је мје се ци. Мај је био жен ског ро да, би је ла 
дје вој ка у би је лој ха љи ни на ли ва ди пу ној би је лог цви је ћа; Јун је тре пе рио од умо та ног 
гро ма ру же, од рас тво ре них ср ца љу бав ни ка; Де цем бар бје ше сре бро вла си ста рац с бра-
дом од ле де ни ца. Ме ђу тим, ове пер со ни фи ка ци је би ле су сли ке из ка лен да ра, не гра ма-
ти ка. Ако је Ав густ на ру ском му шка рац, што је он пред ста вљао овом из гна ном пје сни ку? 
Рад ни ка ко се бо је пше ни це с ви ла ма у ру ци на не ком ре во лу ци о нар ном пла ка ту?

Ја сам за ми шљао Ав густ као слу жав ку и ку ва ри цу, с би је лом ма ра мом на гла ви од еба-
но ви не, док тр га чар ша ве с ко ноп ца за веш у ку ћи крај мо ра, као што олу је то ком мје се ца 
ура ганâ тр га ју је дра с ка рип ског хо ри зон та. У ре ском зву ку тог мје се ца бје ше шу шта ње 
су ве тра ве, и кле пе та про стр тог ве ша и ши шта ња мор ске пје не; али ка да би ен гле ска ри јеч 
пре ву кла сво ју сјен ку пре ко ру ског кра јо ли ка, пре ко ње го вог за ми шље ног ље та, мо гао 
бих да га оли чим као му шкар ца или као же ну. Ав густ, као му шка рац, био би је дан од оних 
смо ре них, до ко них ин те лек ту а ла ца у Че хо вље вим дра ма ма, гла са уљуљ ку ју ћег и нар ко-
тич ног ко ли ко и ње го во ли шће; али Ав густ је та ко ђе и Ни на из Га ле ба, дје вој ка на лик леп-
ти ру ку пу са ру при љу бље ном за Три го ри на, крај за ча ра ног је зе ра. Би ло ми је не мо гу ће 
ра зу мје ти Ми ха и ло во оча ја ње и раз дра же ност због име на јед ног мје се ца, но то је са мо 
јед на од по ха ра ко је пра те пре вод. 

* * *

Зби р ка Јо си фа Брод ског To Ura nia (За Ура ни ју) про ду жу је овај иза зов са сва ким сти хом, 
сва ком син таг мом, сва ким сло гом. Не сум њи во, са вје стан пре во ди лац ће ис тра ја ти у слич ном 
иза зо ву, али ути сак је да Брод ски же ли да ову књи гу чи та мо као по е зи ју на ен гле ском, не као 
пре вод с ру ског. То са со бом но си по те шко ће, или чво ро ве, али за хвал ни смо што ти чво ро ви 
по сто је, што гру би ве лур ни је из гла чан флер то ва њем с ујед на че ним ен гле ским сти лом, оним 
ти пом коб ног по рав на ва ња ко ји је то ли ко пу та учи нио да ње го ви зе мља ци, Па стер нак и 
Цве та је ва, па чак и је дан пје сник про бле ма ти чан као Ман дељ штам, по при ме у пре во ду 
глат ки од сјај раз глед ни ца. Тип пре во да ко ји док то ра Жи ва га пре тва ра у Ома ра Ша ри фа. 

The month of stal led pen du lums. Only a fly in Au gust
in a dry ca ra fe’s thro at is dro ning its busy hymn.1

1 Пре во ди ма сти хо ва ко је Вол кот ци ти ра на ен гле ском до да је мо, по ре ђе ња ра ди, и пре во де с ру-
ског Мар ка Ве шо ви ћа. Из у зе так су пје сме ко је је Брод ски на пи сао ди рект но на ен гле ском. „Мје сец 
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 Ови сти хо ви су из „Рим ске еле ги је II“, u pre vo du sa mog au to ra.2 Му ва, на рав но, ни је „у“ 
Ав гу сту, већ је сам Ав густ. Ин сект пе р со ни фи ку је мје сец, али без утвр ђе ног по ла. На ен-
гле ском, звук је ан дро гин: пол му ве, за раз ли ку од по ла кућ не по моћ ни це, ни је озна чен, 
ни зна ча јан. Оно че му пре во ди лац те жи је исто вре ме ност асо нан ци ко је се мно же у ре ском 
ши шта њу ен гле ске име ни це. Са њи вост, под ву че на ма р љи во шћу му ве, зу ја ње са др жа но у 
зву ку ри је чи busy и its, из об ли че ни од јек ри је чи pen du lum у hymn, труд по тре бан од са мог 
по чет ка сти ха да се the про ду жи у month, све то на је дан ма е стра лан на чин, и на при сво-
је ном је зи ку, ус по ста вља ле тар ги ју. Чак и гр ло бо ка ла са др жи пра шња ви ехо, ехо су вог 
гр ла чи та о ца у ко јем се ко ме ша звук зу ја ња ин сек та. И са да се пи та мо да ли ру ски ори ги-
нал оби лу је си би лан ти ма као ен гле ски Брод ског, а не обр ну то.

То ни је са мо за сва ку по хва лу, већ је за па њу ју ће.

* * *

За јед ног пје сни ка пре во ди ти се бе под ра зу ми је ва не са мо дру ги је зик већ оно што 
пре вод бу квал но зна чи, пре лаз на јед но дру го мје сто, при ла го ђа ва ње на ра ви, сјен че ње 
сен зи би ли те та ка да се ори ги нал на по е зи ја за у ста ви на гра ни ци гдје сва ки пру же ни акре-
ди тив мо ра па жљи во, па чак и окрут но, да пре гле да не не ки при ја тељ ски или не при ја тељ-
ски на стро је ни зва нич ник, већ сам ау тор. Ово је сва ки да шње ис ку ство, ако пој ми мо по е-
зи ју у ори ги на лу јед но став но као екви ва лент ме ђу ред не вер зи је, по бољ ша не и до тје ра не 
по пут ла жне фо то гра фи је на па со шу. Оно што је нео бич но, и шта ви ше из у зет но, у том 
на по ру, је сте од луч ност да се по е зи ја пре не се, та ко ре ћи по ро ди, са је зи ка ори ги на ла у 
по е зи ју но ве зе мље. Да се јед ном ра ду да ју, исто вре ме но, два ма тер ња је зи ка.

Огро ман труд уло жен у ову збир ку био би до вољ но за па њу ју ћи – јер Брод ски је сло жен 
и за хтје ван пје сник – и да су ове пје сме тек од го во р но, па чак и умје шно, пре ве де не, али 
он их ни је пре вео ко ли ко из но ва ство рио, по стиг ну ће ко је од ње га чи ни још ве ћег пје сни-
ка не го што смо то рав но ду шно спрем ни при зна ти. Би ти ве ли ки ру ски пје сник, Ман дељ-
шта мов на сљед ник, чо вје ку је са свим до вољ но за је дан жи вот, али из но ва ство ри ти, по-
ла зе ћи од ру ског ори ги на ла, пје сму та ко ши ро ку, та ко бо та нич ки пре ци зну, римâ та ко 
при јат них, као што је „Екло га V: Ље то“, и он да по ми сли ти на дух Ед мун да Спен се ра ка ко 
шу ми иза ње них стра ни ца, под сје ти ти се Кит са и Кле ра на њи хо вом је зи ку, то је ви ше од 
тех нич ког под ви га адап та ци је. Је дан чи та лац ту не жу ди за ру ским ори ги на лом, не ма осје-
ћај пра зни не, или да ту не што не до ста је и ни је пре не се но. То је мар љи вост ма ги је. 

IV

Sum mer twi light’s flut te ring win dow la ces!
Cold cel lars pac ked with milk jugs and let tu ce,
a Sta lin or a Khrushchev on the la test
news, jam med by ci ca das’ in ces sant rat tle:
ho me ma de bil be rry jelly jars bat the raf ters;
li me socks ro und ap ple or chard’s an kles

за у ста вље них кла та на. Тек јед на му ва у Ав гу сту / у су вом гр лу бо ка ла зу ји сво ју упо сле ну хим ну.“ 
Уп. „Мје сец за мр лих ше та ли ца (у ав гу стов ској до би је / жу стра тек му ва у гр лу пљо ске, су хе к то ме)“. 
(Прим. прев.)
2 Осим гдје је дру га чи је на зна че но, све пре во де ура дио је Брод ски.
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lo ok the whi ter the dar ker it gets, li ke jog gers
run ning beyond what the dis tan ce off ers; 
and fart her still lo om the real ogres
of full-si zed elms in the eve ning’s blu ing.3

“Ec lo gue V: Sum mer” (пре ве ли Џорџ Л. Клајн и пје сник)

Još vi še za di vlja va od luč nost Brod skog da na sta vi, da du bo kim poš to va njem po sve ti, isto-
ri ju svog za na ta, nje go ve sve te, pro vje re ne ob li ke na ra znim je zi ci ma, pre ko Ver gi li ja i Spen se-
ra, u odi i u eklo gi, kao i u so lid noj, iz ra đe noj gra đi sop stve nih stro fa. Džordž Klajn je ko pre vo-
di lac „Eklo ge V“, ali sva ko ko je sa ra đi vao sa Brod skim na pre vo đe nju Brod skog zna da ori gi nal 
pro la zi kroz ha os tran sfor ma ci je. Da kle, rad se od vi ja kroz tri eta pe, či ji ri tam dru gi pre vo di lac 
mo ra da pra ti: pr va je me đu red ni pre vod, dru ga tran sfor ma ci ja, a tre ća, uz ma lo sre će i uz ne-
u mor nu di sci pli nu Brod skog, pre o bra že nje.

* * *

Ка ко се при зи ва дух дру гог је зи ка? При зи ва се кроз ди вље ње, кроз ону до бро ћуд ну 
за вист ко ју сви пје сни ци осје ћа ју пре ма ве ли ким пје сни ци ма дру гог је зи ка, и ово ди вље-
ње мо же се про ду жи ти кроз пам ће ње, кроз ре ци та ци ју, кроз пре вод, и кроз уз о ре ко је 
мо же да ко ри сти за лич ни раз ви так на оба је зи ка. Брод ски је пје сник у из гнан ству, не ро-
ма но пи сац или на уч ник. Он је, као Па стер нак, пре вео не ко ли ци ну мо дер них аме рич ких 
и ен гле ских пје сни ка, као и Џо на До на; ипак, ка да од лу чи да на ен гле ском на пи ше јед ну 
пје сму као што је еле ги ја за Ро бер та Ло у е ла, не ма ту ни че га на што би се мо гло ука за ти 
као на по дра жа ва ње или по зајм љи ва ње од дру гих пје сни ка, укљу чу ју ћи Оде на. 

In the au tum nal blue
of your church-ho o ded New
En gland, the por cu pi ne
shar pens its gol den ne e dles
aga inst Bo sto nian bricks
to a po int of ne e dless
blin ding shi ne.4

Кад год Брод ски за зву чи као Оден, то ни је ими та ци ја већ омаж, и омаж је отво ре но при-
знат. Тач ни је, ње го ви тек сто ви на ен гле ском ода ју по част је зи ку ко ји во ли ко ли ко и соп стве-

3 „Ле пр ша ве чип ка не за вје се љет њег су мра ка! / Хлад ни по дру ми пу ни кр ча га мли је ка и са ла те, / 
не ки Ста љин или Хру шчов на по сљед њим / ви је сти ма, уз смет ње не пре ста ног зве ке та цвр ча ка: / 
те гле до ма ћег џе ма као ши шми ши на гре да ма; / ча ра пе кре ча око чла на ка ја бу ко вог вр та // све су 
би је ље што ви ше се мра чи, као џо ге ри / ко ји тр че ван оног што да љи на пру жа; / а још да ље над-
но се се пра ви огри / пу них бри је сто ва кроз ве че што пла ви“. Уп. „Ви јо ре за вје се су мра ка љет њих! 
/ хлад њак је пре пун кр ча га лед них, / ста љин ил хру шчов ви је сти по сљед њих / ко је у тре ску ци ка-
да се да ве, / слат ко што га од бру сни ца пра ве / мје сних. Креч ни пре маз ко ји ста ве // на гле жње ја бу-
ка у але ји, / што је там ни је, ти ме су бје љи, / а да ље ди жу се бар ма ле ји / ствар ног др ве ћа у ин ди гу 
гу стом ве че ри.“ (Прим. прев.)
4 „У је се њој пла вој / тво је Но ве Ен гле ске / под ка пу ља ча ма цр ка ва, ди ко браз / оштри злат не игле 
/ на бо стон ским ци гла ма / до бес по треб ног / за сље пљу ју ћег бли ста ви ла.“ (Прим. прев.)
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ни ру ски, и љу бав пре ма то ме је зи ку про ши ри ла је ње го ву ду хов ну би о гра фи ју не окли је ва-
њем еми гран та, већ из не на ђу ју ћом пла хо ви то шћу. То је бо гат ство ко је је за ра дио из гнан ством.

Ман дељ штам, Па стер нак, Цве та је ва, Ах ма то ва, Ма ја ков ски, ма шта да им је Ру си ја ура-
ди ла, оста ју у Ру си ји, у је зи ку род не зе мље. Слу чај с Брод ским је дру га чи ји. Го во ру ти је ла 
јед ног пле са ча не тре ба пре вод, ни ти фор му ла ма на уч ни ка; моћ ро ма на мо же се до ку чи-
ти кроз рад њу и ли ко ве, али ка ле мље ње пје снич ког ин стинк та на по ли тич ки бес тје ле сно, 
обес пра вље но ста бло ума ко ји не ма дру гог пр тља га до сје ћа ња, зах ти је ва енер ги ју ко ја 
мо ра пр во за чу ди ти се бе.

Гра ма ти ка је об лик исто ри је, и Брод ски, ко ји пре во ди са мог се бе, то зна. По што је пје-
сник а не ро ма но пи сац, у ре че ни ци га не ин те ре су је рад ња, исто ри ја ко ју осло ба ђа гра-
ма ти ка, већ рад ња ко ја по ни че из сло га ко ји се при бли жа ва, без об зи ра на пол ру ског 
мје се ца [month], или му ши це [moth]. Ка да не ки ње гов кри ти чар ка же: „Ово ни је ен гле ски“, 
у пра ву је, али по гре шно. У пра ву је у исто риј ском, гра ма тич ком сми слу ри је чи, под чи ме 
не под ра зу ми је вам гра ма тич ке гре шке већ од ре ђе ни гра ма тич ки тон. То ни је „про сти 
аме рич ки, ко ји чи та ти мо гу мач ке и пси“,5 вар вар ско, шо ви ни стич ко раз ме та ње пје сни ка 
као ми сли о ца ма со ви ка, као јед но сло жног де спо та; али исти кри ти чар, у јед но ра ни је до-
ба, мо гао је ре ћи исту ствар за До на, Мил то на, Бра у нин га, Хоп кин са.

Ен гле ски Брод ског има је дан при звук ко ји је спе ци фич но ње гов, и то је че сто при звук 
по те шко ће. Тре бао сам на пи са ти „нај по ште ни је вр сте по те шко ће“, јер код пје сникâ по сто-
је раз не вр сте по ште ња, ва ри ја ци је ко је мо гу по ста ти – Оден је ра зо рио соп стве ни стил 
да би их од стра нио – ла жи.

* * *

Још је дан на чин на ко ји се та по те шко ћа ола ко ома ло ва жа ва је сте на зва ти је „ме та фи-
зич ком“,6 и на рав но, при пи са ти оп скур ност гре шка ма у пре во ду. Али Дон је пје сник ко ји 
та ко ђе пре во ди се бе, ко ји нам по ка зу је, док оп ко ља ва зна че ње, на пре до ва ње те оп сје де. 
Брод ски чи ни исто:

Thus, prey to spe eds
of light, he at, cold, or dark ness,
a sphe re in spa ce wit ho ut mar kers
spins and spins.

“Se ven Strop hes” (пре вео Пол Грејвс)7

5 Ви ди Ме ри јен Мур, „Ен гле ска“, стих 15. (Прим. прев.)
6 При дје вом „ме та фи зич ка“ тра ди ци о нал но се оби ље жа ва по е зи ја Џо на До на и ње го вих са вре-
ме ни ка Ен друа Мар ве ла, Џор џа Хер бер та, Хен ри ја Во на и Ри чар да Кра шоа. Из раз „ме та фи зич ки 
пје сни ци“ ов дје не упу ћу је на фи ло зоф ску при ро ду по е зи је, већ на њен стил, од но сно на сло же ни, 
ин те лек ту ал ни ква ли тет сти хо ва и пој мо ва. У овом слу ча ју, мо же се ре ћи да при дјев са др жи и 
од ре ђе ну не га тив ну ко но та ци ју. Зна ме ни ти осам на е сто вје ков ни пи сац Се мју ел Џон сон упо три-
је био га је у слав ном кри тич ком дје лу Жи во ти пје сни ка (1779–81). (Прим. прев.)
7 „Та ко, на ми ло сти бр зи не / свје тло сти, вру ћи не, сту де ни ил’ та ме / јед на лоп та у све ми ру без оби-
љеж ја / вр ти ли се вр ти.“ Уп. „Та ко, то ба цив у жар, / у студ, у сјај, у тми не, / сред све мир ске ши ри не 
/ из гу бљен вр ти се шар“ („Се дам стро фа“). (Прим. прев.)
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ili: 

Pe tu lant is the soul beg ging mercy from
an in vi si ble or di la ted fra me. 
Still, if it co mes to the po int whe re the blue acrylic
dap pled with cir rus sug gests the Lord,
say, “Gi ve me strength to su stain the hurt,”
and le arn it by he art li ke a de cent lyric.8

“Sex tet”

II

Узо ри Брод ског, Ови ди је, Вер ги ли је из пе ри о да Ге ор ги ка, Про пер ци је, чак и Пин дар у 
ду гој оди „Ли тван ски нок тур но“, пр ко сно су ар ха ич ни; мо дер ни пје сник ре као би чак уо-
бра же но, пер верз но. У овом до бу ко је још осје ћа муч ни ну од по сље ди ца мо дер ни зма, од 
Па ун до вих, Ели о то вих и Ви ли јам со вих пре вра та, ко је бр ка кла си ке са ста ри ном, до бу 
ко је упо ре ђу је нор мал ни или не нор мал ни жи вот са иде ал ном али ине рт ном про шло шћу, 
Брод ски одо ли је ва еле гич ним ис ку ше њи ма ру ше ви на. Умје сто то га, он огру бљу је њи хо ву 
ат мос фе ру ра то бор но шћу вар ва ра из сте па или шу ма или др ве них гра до ва јед не ста ри је 
Ру си је. Он про шлост чуј но жва ће и гу та. По ре ди сво је про па ле зу бе са Пар те но ном; ње-
го ве ста туе ли ше не су смо кви них ли сто ва, има ју ге ни та ли је; али, на рав но, ова вул гар ност 
је по за. Бо ље и то не го да жу ди да про шлост не ста не или да, по пут Ели о та и Па ун да у свом 
ба јр о нов ском ро ман ти зму, при жељ ку је да се вра ти. Дро здо ви Брод ског по ју у „фри зу ри“ 
чем пре са. Осим то га, ње гов пеј заж ни је ред сру ше них сту бо ва с пла вим мо рем у по за ди-
ни; ни је пле мен ска, пре дач ка пу сти ња, већ про стран ство ру рал не Ру си је у су то ну.

Сва ки пје сник има свој стве ни су мрак у ду ши, и у слу ча ју Брод ског, то ни је мо ре бо је 
ви на што там ни, по над ко јег он ја ди ку је за сун цем кла сич не им пе ри је на за ла ску, већ онај 
тре ну так кад се еле ги је одап ну са звуч не ви љу шке не ба и об зор ја; оно што чу је мо у ње го-
вим стра ни ца ма је сте гру би звук че ти нар ске шу ме кад за ста ве ње ног тро у гла стог др ве ћа 
по ста ну си лу е те и уро не у ноћ.

Eve ning in the Em pi re,
In a de sti tu te pro vin ce. A co ni fer for ce
wa des the Ne man and, bri stling with dar ke ning lan ces,
ta kes old three-sto ried Ka u nas...

“Lit hu a nian Noc tur ne”9

8 „Пла ха је ду ша што за ми лост мо ли / не ви дљив или про ши ре ни оквир. / Но ипак, ако до ђе до 
то га да пла ви акрил / ци ру си ма по сут на го ви је сти Бо га / ка жи: ’Дај ми сна ге да бол под не сем’, / и 
на у чи то на па мет кô при стој ну пје сму“ („Сек стет“). (Прим. прев.)
9 „Ве че у Им пе ри ји, / у оси ро ма ше ној про вин ци ји. / Вој ска че ти на ра / Ње мен пре ла зи пре ко га за 
/ и, на ко стре шив ши мр ка ко пља, / ста ро, тро спрат но Ков но у по мр чи ни осва ја“ („Ли тван ски нок-
тур но“). Уп. „Ка сни ве чер у им пе ри ји, / у убо гој про вин ци ји. / Од ча мо ви не / вој ска, ко ја је на га зу 
пре шла Ње мен, / на је же на ко пљи ма, Ков но осва ја сред тми не.“ (Прим. прев.)
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Или пак пеј заж из би је ли у сни је гу ко ји све бри ше, док гу ста шу ма си ви из че ста ра ћи ри-
лич ног пи сма у бје ли ну са ме стра ни це, на ко јој се глас пје сни ка про му кло про ми че у ша пат.

That’s the birth of an ec lo gue. In stead of shep herd’s sig nal,
a lamp’s fla ring up. Cyril lic, whi le run ning wi tless
on the pad, as tho ugh to esca pe the cap tor,
knows mo re of the fu tu re than the fa mo us sibyl:
of how to dar ken aga inst the whi te ness,
as long as the whi te ness lasts. And Af ter.

“Ec lo gue IV: Win ter”10

Де мо кра ти је су ти ран ске ка да се ра ди о њи хо вој умјет но сти. Њен нај ма ње ри зи чан 
об лик обез бје ђу је оп ста ја ње ре пу бли ке, над зор, или при зна ње, са вр ше ног ме ди о кри те та, 
и за Брод ског – ко ји је пи сао под вла да ви ном дви је са мо и де а ли зу ју ће де мо кра ти је, Аме-
ри ке и Со вјет ске Ру си је – уло га из гна ни ка мо же са мо по ста ти мрач ни ја, и то не због то га 
што он не ве ли ча ни јед ну од њих, већ сто га што на из глед пре би ва у соп стве ној зе мљи, и 
мр мља сло же ни мо но лог ко ји не по јед но ста вљу је оно на шта се од но си, и чи ји се дух на-
из глед не жа ли, већ ци је ни то што је ли шен свог на сље ђа. Ње го ва пу те ше стви ја не по зна-
ју ни Све ту зе мљу ни Зе мљу аг но сти ка, или, Его. Био би ма њи пје сник ка да би про фи ти рао 
на сво јој би о гра фи ји – као ру ски Је вреј, аме рич ки Рус, кла сич ни мо дер нист – али тај его 
отво ре но, ири тант но, не би ра лак ши пут: не ка же Non ser vi am, јер Non ser vi am је ме ло дра-
ма ега. Умје сто то га, он од би ја срџ бу, не ла ска му чи те љу или си сте му кри ви цом, ни ти се 
ба ца у ис пру же не ру ке Ки па сло бо де јер мо гу ће је да се пла ши да ће га опе ћи ње на ба кља. 
Ко нач на иро ни ја је сте да је его Брод ског ано ни ман: то га чи ни кла сич ним. Не на пле ме нит 
на чин, јер ње гов глас ла је и за ви ја, опи су је свог вла сни ка че сто као про ће ла во гун ђа ло, 
на пра си тог го ста.

The se days the eve ning sun still blinds the te ne ments’ do mi no.
But tho se who ha ve lo ved me mo re than them sel ves are no
lon ger ali ve. The blo od ho unds, ha ving lost the ir qu a rry, 
with ven ge an ce de vo ur the ir lef to vers – he rein the ir very

strong re sem blan ce to me mory, to the fa te of all things. The sun
sets. Fa ra way vo i ces, ex cla ma ti ons li ke “Scum!
Le a ve me alo ne!” in a fo re ign ton gue, but it stands to re a son.
And the world’s best la goon with its gol den pi geon 
co op gle ams sharply eno ugh to ma ke the pu pil run. 
At the po int whe re one can’t be lo ved any lon ger, one,

10 „Та ко се ра ђа јед на екло га. Умје сто сиг на ла па сти ра, / лам па се расмплам са ва. Ћи ри ли ца, док 
без ум на по / но те су ју ри као го ни чу да по бјег не, / ви ше зна о бу дућ но сти од слав не си би ле: / о 
то ме ка ко да по там ни на су прот бје ли не, / све док бје ли на тра је. И да ље“ („Екло га IV: Зи ма“). Уп. 
„Та ко се екло га ра ђа. Умје сто свје тли ла / не бе ског, па ли се лам па: ћи ри ли ца се, дје лом / гре шним 
рас ту ра пре ма про пи су: кри ва ли је, / ко са ли је, ал’ зна де ви ше но та си би ла, / о бу дућ но сти. О 
том ка ко цр ни се на би је лом, / за то што је би је ло, и по сли је.“ (Прим. прев.)
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re sent ful of swim ming aga inst the cur rent and too pe r cep ti ve
of its strength, hi des him self in per spec ti ve.

“In Italy”11

Не што на лик мр зо вољ ном Ба јр о ну, до вољ но па мет ном да пред ви ди сми ца ли це би ро-
крат ске мо ћи, лу та гра до ви ма Ура ни је. Том ути ску до не кле до при но си и ме три ка: ду ги 
сти хо ви са жен ском ри мом, у ко ји ма од је ку је тро стру ка ри ма ру ског ори ги на ла, али ко ји 
не по сје ду ју на ра тив ни по лет Дон Жу а на већ су не што опу ште ни ји, као у Кла фо вој Amo urs 
de voyage. Па ипак, укус огор че но сти иш че за ва. Не осје ћа мо за дах ви на, ни ти се опи ја мо 
из ба вље њем ко је ну ди из гнан ство. Пре ве де ни ру ски из ла же се ри зи ку са сво јом хек са ме-
трич ном струк ту ром ри ма, вр стом ме три ке ко ја се на ен гле ском обич но ве зу је за ко мич ни, 
па ро дич ни, или иро нич ни са др жај. Не ма тог са вре ме ног ен гле ског или аме рич ког пје сни-
ка ко ји ће то ли ко ри зи ко ва ти: да бу де са свим озби љан у ко ри шће њу жен ске ри ме, и да 
по ку ша да до стиг не уз ви ше ни и пле ме ни ти тон без ла жне скром но сти ка ден це ко ја за ми-
ре, кон че та ко ји се ла ко по вла чи. Дво стру ке ри ме и ду ги сти хо ви при је те са вре ме ним пје-
сни ци ма ен гле ског је зи ка сје ном Ог де на Не ша, да не го во ри мо о бр бљи вој пре ци зно сти 
Ба јр о на. Због то га је ви спре ност [wit] по шла ку да и ри ме. Ви спре ност ме та фи зич ких пје сни-
ка, она ко ка ко је пој ми Ели от у есе ју о До ну, је сте не што на че му се сва ки мо дер ни пје сник 
ис про бао, али у ве ћи ни тих сти хо тво ре ни ја не ма исто ри је по е зи је, ни ти осје ћа ја да се ра ди 
о јед ној епи гра ма тич ној за гра ди; на про тив, та за гра да по ста је пред ме том мо дер не пје сме.

Ве ћи на са вре ме них сти хо ва је по е зи ја уз гред них опа са ка, ве ћи на мо дер них пје са ма 
мо гла би би ти у за гра ди. Ин те лек ту ал на жи вост по е зи је Брод ског су ви ше уз не ми ра ва чак 
и оне ње го ве чи та о це ко ји су пје сни ци јер са др жи исто ри ју за на та, јер отво ре но обо жа ва 
соп стве но на сље ђе, али – у ово ме је ње на на док на да – та ви спре но сти за сно ва на је на 
оно ме што су пје сни ци од у ви јек ко ри сти ли да уна при је де свој за нат – на ин те ли ген ци ји, 
ре зо ну, пој му о са вре ме ној на у ци, и не то ли ко на осје ћа ју за про шлост ко ли ко на из вје-
сно сти да је са да шњост та ко ја про шлост уви јек раш чла њу је. Због то га је Брод ски од се бе 
на пра вио та ко обим ног пје сни ка; чи ни се да је на пи сао то ли ко пје са ма, од ко јих су ве ћи на 
ве о ма ду ге, јер му слу же као ба сти он, као утвр ђе ње про тив мо дер ног. Та квој ин те ли ген-
ци ји по тре бан је во лу мен ко ли ко и де та љи. Она је си стем опа са ка ко је се на до гра ђу ју, 
по сте пе них опа жа ња, и то не са мо кроз ме та фо ру, већ кроз по сље ди це ме та фо ре, про-
тив реч је ко је ме та фо ра мо же да про из ве де. Не мо же ни ка да би ти ли је па она ко ка ко се то 
од ње оче ку је, баш као што и До но ве пје сме мо гу би ту ру жне.

11 „Ових да на ве чер ње сун це још за сље пљу је до ми не згра да. / Ал’ они ко ји су ме во ље ли ви ше од 
се бе / ви ше жи ви ни су. Го ни чи, из гу бив ши пли јен, / с још ве ћом же сти ном от пат ке про жди ру – отуд 
из ра же на // слич ност сје ћа њу, суд би свих ства ри. Сун це / за ла зи. Уда ље ни гла со ви, уз ви ци као 
’Ђу бре! / Оста ви ме на ми ру!’ на ту ђем је зи ку, но са свим ра зу мљи во. / А нај љеп ша ла гу на на сви-
је ту са злат ним го лу бар ни ком / бли ста до вољ но оштро да зје ни ца за су зи. / Кад ви ше не мо же мо 
во ље ни би ти, / пре зрев ши пли ва ње уз вод но, и од већ свје сни / ја чи не стру је, кри је мо се у пе р-
спек ти ви“ („У Ита ли ји“). Уп. „Сад та мо за ла зи сун це од ког ка ри ја ти де сли је пе. / Али оних што су 
ме љу би ли ви ше од са мих се бе / не ма ви ше међ жи вим. Из гу бив кон такт с објек том / го ње ња, пси 
њу шка ју по огри сци ма, јет ко. // И у том им је слич ност с пам ће њем и са жи во том ства ри. / За ла зак; 
гла со ви да ле ки, уз ви ци ти па ’Га де ста ри! / Од ла зи!’ на ту ђем нар јеч ју. Ал’ ви ше до ичег по њат ним. 
/ И нај љеп ша на зе мљи ла гу на с го луб ња ком злат ним // сна жно свје тлу ца: сје ни це за су зи ше. / Чо вјек 
што жи ви до ча са ка да не мо же ви ше / да бу де во љен, га де ћи се пли ва ти про ти ву / по бје шње ло га 
про ти ца ња, кри је се у пер спек ти ву“. (Прим. прев.)
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То је по губ ни при мјер ко ји Брод ски по ста вља зва њу пје сни ка. Он ука зу је ко ли ко смо 
не хај ни, и сто га та шти, као умо ви. Он вра ћа ди сци пли ну оно ме што би тре ба ла да бу де, 
ства ра лач кој аго ни ји. И ура дио би исто то и без ре кви зи та ау то би о гра фи је, без ин тер на-
ци о нал не дра ме про гон ства. 

* * *

Дра ма ег зи ла про ђе: у слу ча ју Брод ског, обје стра не су је ис ко ри шћа ва ле, зе мља ко ја 
га је прог на ла и зе мља ко ја је из гна ни ка при ми ла. Дра ма про ђе, а оста је њен бол, не те а-
трал ност. Ро ди те љи уми ру, жа лост ра за ра, ти ра нин је без ли чан, но во зло је чи нов ник 
ко ји пре да је за хтјев дру гом чи нов ни ку – без кри ви це, без лич ност, ну ле лицâ ко ја не са др-
же ни лич ну од го вор ност ни пр во бит ни гри јех. Ко ја зе мља им оста је? Ма тер њи је зик. 
Ма тер ња гру да, ви ђе на кроз су зе та ква ка ква је сте, у са мом на чи ну на ко јем је из гна ник 
од ра жа ва ка да се уста је, је де, пи ше.

The tho ught of you is re ce ding li ke a cham ber maid gi ven no ti ce.
No! Li ke a ra il way plat form, with block-let te red DVINSK or TA TRAS.
But odd fa ces lo om in, shi ve ring and enor mo us,
al so ter ra ins, only yester day en te red in to the atlas,
thus fil ling up the va cu um. No ne of us was well su i ted
for the sta tus of sta tu es. Pro bably our blood ves sels
lac ked in har de ning li me. “Our fa mily,” you’d ha ve put it,
“ga ve the world no ge ne rals, or – co unt our bles sings –
gre at phi lo sop hers.” Just as well, tho ugh: the Ne va’s sur fa ce
can’t aff ord yet anot her re flec tion, brim ming with “me di o gres.”
What can re main of a mot her with all her sa u ce pans
In the per spec ti ve daily ex ten ded by her son’s pro gress?

„In Me mo ri am“12

И аго ни ја се по о штра ва ако зна мо да је мај ка и пје сни ко ва при род на мај ка и ње го ва 
род на Ру си ја. На пре дак си на је и на пре дак Ру си је.

12 „Ми сао на те бе по вла чи се као от пу ште на со ба ри ца. / Не! Као пе рон, са нат пи сом ДВИНСК или 
ТА ТРЕ у вер за лу. / Али дрх та ва и го ле ма, чуд на се ли ца на зи ру / и пред је ли, тек ју че у атлас уне се-
ни, / и ис пу ња ва ју ва ку ум. Ни ко од нас не бје ше при мје рен / ста ту су ки по ва. Вје ро ват но је на шим 
крв ним су до ви ма / фа лио креч што очвр шћа ва. ’На ша по ро ди ца’, ка ко би ти ре кла, / ’ни је сви је ту 
да ла ни ге не ра ле, ни – бо гу хва ла – / ве ли ке фи ло зо фе.’ Бо ље је та ко: по вр ши на Не ве / не мо же 
под ни је ти још је дан од раз, ме ди о гри те ти ма се пре ли ва. / Што оста је од мај ке са свим ње ним шер-
па ма / у пер спек ти ви сва ко днев но про ду бље ној на пре до ва њем си на?“ („In Me mo ri am“). Уп. „Ми сао 
на те бе уда ља ва се као слу шки ња ра жа ло ва на, / не! као пе рон с нат пи сом ’Ви ри ца’ или ’Тар ту’. / 
Но при ми чу се ли ца што јед на дру гим зна на / ни су, мје ста ко ју че уне се на у кар ту / и ис пу ња ва ју 
ва ку ум. Очи то, ни ко од нас / не ће по ста ти спо ме ник. Очи то, не ста ши ца / кре ча у на шим ве на ма. 
’У на шој по ро ди ци – твој глас / уз бу ђе но би на ста вио – ‘ни је би ло ни вој них ли ца / ни ве ли ких ми-
сли ла ца’. Тач но: во да ма Не ви ним / сли ка би још јед не ства ри не под но шљи ва би ла. / Гдје та мо да 
ма ти пре жи ви, с та ва ма ње зи ним, / у пер спек ти ви што се жи во том си на про ду жи ла.“ (Прим. прев.)
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* * *

У „Ли тван ском нок тур ну“ Брод ски пи ше јед ном дру гом из гна ни ку. Он по ла же пра во 
на ру ску зе мљу као на ди мен зи ју из ван ре жи ма, из ван ту ге ко ју ди је ли са прог на ним при-
ја те љем То ма сом Вен цло вом.

XI

The re are pla ces in which
things don’t chan ge. The se are a sub sti tu te
for one’s me mory. The se are the acid
tri umphs of fi xa ti ve. The re each mi le
puts stri ped bars in to fo cus...13

Ћу тљи во, ве чер ње не бо отво ре них уста ди ше над бра зда ма ове стро фе.

V

Eve ning in the Em pi re,
In a de sti tu te pro vin ce. A co ni fer for ce
wa des the Ne man and, bri stling with dar ke ning lan ces,
ta kes old three-sto ried Ka u nas; a blush of re mor se
swe eps the stuc co as dark ness advan ces,
and the cob ble sto nes gli sten li ke bre am in a net.14

Пје сма сту па тму р но, мр мо ри као ри је ка, и за вр ша ва се без се ра фим ског пра ска кор-
не та из обла ка, без пан те и стич ке сен ти мен тал но сти у ко ју је њен тон мо гао да по ри не; 
уз ди жу ћи се, шта ви ше, има мо но то ни звук исти не ко ји на во ди чи та о ца да је на у чи на па мет. 

XXI

In the sky
far abo ve the Lit hu a nian hills
so met hing so un ding li ke a prayer
for the who le of man kind, dro ning che er lessly, drifts
to ward Kurshskaya Po int. This is St. Ca si mir’s
and St. Nic ho las’s mum bling in the ir unat ta i na ble la ir
whe re, min ding the pas sa ge of dark ness, they sift

13 „По сто је мје ста / гдје се ни шта не ми је ња. Она су / за мје на за сје ћа ња. Она су ки се ли / три јумф 
фик са ти ва. Та мо сва ка ми ља / пру га сте бра ни ке у оштри ји фо кус до во ди...“ Уп. „По сто ји мно го 
мје сто / гдје ни шта се не ми је ња. Сва ко је / на до мје стак пам ће ња, ки се ли три јумф фик си ра. Та мо 
ми ља пред на гло шћу бр кљу спу шта че сто.“ (Прим. прев.)
14 „Ве че у Им пе ри ји, / у оси ро ма ше ној про вин ци ји. / Вој ска че ти на ра / Ње мен пре ла зи пре ко га за 
/ и, на ко стре шив ши мр ка ко пља, / ста ро, тро спрат но Ков но у по мр чи ни осва ја. Ру ме ни ло ка ја ња 
/ об ли ва шту ко док та ма се бли жи, / и об лу ци кал др ме сја је кô де ве ри ка у мре жи“. Уп. „Ка сни ве чер 
у Им пе ри ји, / у убо гој про вин ци ји. / Од ча мо ви не / вој ска, ко ја је на га зу пре шла Ње мен, / на је же на 
ко пљи ма, Ков но осва ја сред тми не. / Креч за ру ме њен / у тро кат ни ца ма и кô де ве ри ка се пре ли ва 
/ кал дрм ског облут ка зâр.“ (Прим. прев.)
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ho urs. Mu se! from the he ights whe re you
dwell, beyond any creed’s stra tosp he re, from your ra re fied et her,
lo ok, I pray you, to get her
with tho se two,
af ter the se pa ci fied sun ken pla ins’ bard.
Do not let hand ma de dark ness en ve lop his raf ter.
Post your sen ti nels in his back yard.
Lo ok, Ura nia, af ter
both his ho me and his he art.15

Пр ва пје сма у зби р ци, „24. мај 1980“, иза шла је ван до ме та би је са ко ји мо же да про из и ђе 
из цен тра јед не им пе ри је. Но мад ски Је вре јин је сам у сво јој пу сти њи, и оно што раз ја ру је 
обо ји цу, и Је вре ја по стру ци и оно га ко ји га по стру ци ки њи, је сте то што ис кљу че ни у пу-
сти њи ужи ва. „24. мај 1980“ је ро ђен дан ска пје сма; ша љи ва је ре ми ја да. Из гна ник устук њу је 
од ко лек тив ног ра сног је ца ја. 

I ha ve bra ved for want of wild be asts steel ca ges
car ved my term and nic kna me on bunks and raf ters
li ved by the sea flas hed aces in an oa sis
di ned with the-de vil-knows-whom in ta ils on truf es.
From the he ight of a gla ci er I be held half a world the earthly
width. Twi ce ha ve drow ned thri ce let kni ves ra ke my nitty-gritty.
Qu it the co un try the bo re and nur sed me.
Tho se who for got me wo uld ma ke a city.
I ha ve wa ded the step pes that saw yel ling Huns in sad dles
worn the clot hes no wa days back in fas hion in every qu ar ter
plan ted rye tar red the ro ofs of pig sti es and sta bles
guz zled everything sa ve dry wa ter.16

15 „На не бу / ви со ко по над ли тван ских бр да / не што што зву чи кô мо ли тва / за ци је ло чо вје чан ство, 
не ве се ло бру ји / док пло ви ка Кур ској Ко си. То Св. Ка зи мир / и Св. Ни ко ла мр мља ју у не до ступ ној 
ја зби ни / гдје, оба зри ви на про ти ца ње та ме, про си ја ва ју / уре. Му зо! Са ви си на гдје / пре би ваш, 
ван стра тос фе ре ма ко је вје ре, из твог пре фи ње ног ете ра, / при па зи, мо лим те, / са њих дво је / на 
бар да ових при пи то мље них уто ну лих рав ни ца. / Не до пу сти да му ру ко тво ре ни мрак кров про-
гу та. / По ста ви му стра жа ре у дво ри шту. / При па зи, Ура ни јо, и на / дом му и на ср це“. Уп. „Над 
бре го ви ма Ли тве / не што по пут – за сав сви јет – мо ли тве / од је ку је у та ми: брун да ви, му кли, глу ви, 
не ве се ли тај / звук пло ви из над на се ља пре ма Кур ској Ко си. / То Ка зи мир свја ти / и Чу до тво рац 
Ни ко лај / хо ће да им про тек ну са ти / док че ка ју ру ме ни зим ски освит. / Иза гра ни ца вје ре, / из сво је 
стра тос фе ре, / Му зо, збри ни с њи ма / пје ва ча ових рав ни ца, у ру ко твор ну та му / до кро вља уро-
ње ни ма, / пје ва ча сми ре них пеј са жа. / И дом и ср це не ка му / окру жи тво ја стра жа.“ (Прим. прев.)
16 „У не до стат ку ди вљих зви је ри, ка ве зи ма се су прот ста вљах, / свој на ди мак и рок на прич на ма и 
гре да ма уре зах, / жи вјех крај мо ра, у оа зи из вла чих асо ве, / и у фра ку сам ђа во зна с ким ве че рао 
тар ту фе. / Са ви си не гле че ра пô сви је та са гле дах, ши ри ну / зе маљ ску. Два пут се уто пих, а три пут 
су ми но же ви утро бу че шља ли. / На пу стих зе мљу што ме је из ње дри ла и од го ји ла. / Са чи ни ли би 
чи тав град они ко ји су ме за бо ра ви ли, / га зио сам кроз сте пе ко је ви дје ле су Ху не у се дли ма, / 
но сио одје ћу опет сву гдје у мо ди, / си јао раж и ка тра нио кро во ве сви ња ца и шта ла, / и на ли вао 
се свим сем су вом во дом“. Уп. „Ула зих у ка вез мје сто зви је ри ди вље, / рок и ло зин ку уре зах ча влом 
у ба ра ку, / играх ру лет, по ред мо ра жи вјех, / об је до вах враг зна с ким у фра ку. / Гле дах по ла сви је та 
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„Са чи ни ли би чи тав град они ко ји су ме за бо ра ви ли.“ На пу стив ши Ру си ју с фла шом 
вот ке и без бу дућ но сти на ви ди ку, и по сма тра ју ћи из ави о на док, као у из ра зу из јед не 
ра ни је пје сме, „гра до ви цр не као ка ви јар“, пје сма за вр ша ва с из гна ни ком ко ји има на гон 
да по вра ти, јер му „сме ђу гли ну... тр па ју низ гр кљан“. Ова ква не уч ти вост ири ти ра би ло 
ко ји др жа ву или ра су. 

Брод ског би прог на ли и из Ав гу сто вог Ри ма, не са мо из Со вјет ске Ру си је, и чи ни се да, 
ру ку на ср це, он са да пре фе ри ра из гнан ство. Нај у да ље ни је из гнан ство је смрт. 

* * *

Ње го ве пје сме прот ка не су осје ћа јем смрт но сти. Ври је ме ха ба ме со, ки да ве не по ша-
ву, али не ма ду ше да ис ко ра чи из згу жва ног, на пу ште ног тје ле сног оди је ла, по дрх та ва ју ћи 
ла га на и про зир на по пут леп ти ра. За раз ли ку од свог мен то ра До на, Брод ски оста је у је ди ној 
ди мен зи ји ко ју по зна је, ма ко ли ко да га збу њу је, ди мен зи ји ис ку ства, без бу ду ћег са да шњег 
вре ме на, ди мен зи ји без вас кр се ња и без про ро чан ства. Со не ти и фан фа ре [Son net and 
sen net] про гла ша ва ју вје ру из увер ти ра До но вих по чет них сти хо ва, као кад про ла зи мо 
ис пред ве ли чан стве них та пи се ри ја:

Sin ce I am co ming to that Holy ro o me,
...

De ath be not proud, tho ugh so me ha ve cal led thee
Mighty and dre ad ful...

At the ro und earths ima gin’d cor ners, blow
Your trum pets, An gells...17

Вје ко ви ма ка сни је, ра ци о нал на ди ја лек ти ка на ших мо дер них цар ста ва, за пад них и оног 
ис точ ног, на чи ни ла је од те вје ре пу ку књи жев ност, учи ни ла је по е зи ју ар ха ич ном ко ли ко 
и та пи се ри је: да је ве ли чан стве на је сте, али ни је исти на. Ме ђу тим, ни по е зи ја ни Про шлост 
ни су украс ока чен на зи ду, не са мо по ње го вом ви ђе њу, већ ни у ње го вом ти је лу. Бо лест 
ба ца сјен ку на ње го ву стра ни цу, па ипак сти хо ви не по ка зу ју зна ко ве па ни ке. На про тив, 
со лид но устро је ње ње го вих стро фа, сло же не тро стру ке ри ме, чвр сти су, кон крет ни, а да 
им ср це ни јед ном не пре ско чи по сум њав ши на сво је зва ње.

Па ипак, без че жње, ове пје сме са др же и ан ђе ле, се ра фи ме, не иде а ли зо ва не као Рил ке-
о ва би ћа, већ чи ње нич на при су ства, кли за че у би је лим бор бе ним уни фор ма ма, шу мо ве иза 
за сто ра, или јед но став но ки по ве. Ум Брод ског ула зи у ки по ве без мо ли тве да их пре о бра зи. 
Се ра фи ми и чај ни ци по ста ју уо би ча је ни у ку ћи ума, и на спо ља шњим вре мен ским при ли ка ма:

As tho ugh the mer cury’s un der its ton gue, it won’t
talk. As tho ugh with the mer cury in its sphin cter,

са лед нич ког ви са, / Три пу та то нух, два пут па ран био. / На пу стих зе мљу што бје ше ми си са. / Тих што 
ме за бо ра ви ше има за град цио. / Швр љах по сте па ма што пам те кри ке Ху на, / обла чих што по но во 
ула зи у мо ду. / Си јах раж, по кри вах тер-па пи ром гум на / и је ди но не пих су ху во ду.“ (Прим. прев.)
17 „По што сти жем у ту со бу све ту“; „Не бу ди гор да, Смр ти, прем да те не ки зо ву / Сил ном и стра-
шном...“; „Из за ми шље них ку то ва окру гле зе мље, / За тру би те, Ан ђе ли...“ (Прим. прев.)
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im mo bi le, by a le af-co a ted pond
a sta tue stands whi te li ke a blight of win ter.
Af ter such snow, the re is not hing in deed: the ins
and outs of cen tu ri es, pe ste red he at her.
That’s what co ming full cir cle me ans –
when your co un te nan ce sta rts to re sem ble we at her,
when Pygma lion’s va nis hed. And you are free
to cloud your folds, to ba re the na vel.
Fu tu re at last! That is, ble ac hed de bris
of a gla ci er amid the fi ve-let te red „ne ver.“
Hen ce the ro u ti ne of a god dess, née
ala ba ster, that lets ro ving pu pils gor ge on
the he art of the co lor and tem pe ra tu re of the knee.
That’s what it lo oks li ke in si de a vir gin.

“Ga la tea En co re” (на пи са но на ен гле ском)18

Леп тир сле ће на топ тен ка и ње го ва тре пе ра ва кри ла чи не се крх ки јим, али са мо у из-
вје сној мје ри, јер леп ти ри мо гу пре жи вје ти ки шне олу је за хва љу ју ћи ела стич но сти при ла-
го ђа ва ња, пре пу шта ју ћи се при род ним си ла ма, док се тен ко ви мо гу за гли би ти у соп стве ној 
те жи ни. У ово ме је сна га мо дер не ру ске по е зи је: ње ни пје сни ци по сје ду ју про ти вр јеч ност 
леп ти ра ко ји сли је ћу на то по ве, њи хо ва крх кост, ко ја се су прот ста вља на о ру жа њу со вјет ске 
ма ши не, ни је не у хва тљи ва или не ствар на, већ је при род ни из раз бес крај них по ља на, рец-
ка вих шу ма. Леп тир на бо дљи ка вој жи ци је по е зи ја Ман дељ шта ма, по е зи ја Ах ма то ве је онај 
ко ји тре пе ри на дну за твор ског бе де ма гдје она иде у по сје ту си ну; мо же мо до да ти и скло-
пље на кри ла Цве та је ве, ко ја се обје си ла и тим очај ним чи ном је осло бо ди ла сво ју ду шу. Кроз 
њих Ру си ја оста је про вин циј ска, а про вин ци јал ност је сте при род на исти на сва ке по е зи је.

The re they are, blu e be rry-la den fo rests,
ri vers whe re the folk with ba re hands catch stur geon
or the towns in who se soggy pho ne bo oks
you are sta ring no lon ger; fart her east ward sur ge on
brown mo un tain ran ges; wild ma res ca ro u sing
in tall sed ge; the che ek bo nes get yel lo wer
as they turn nu me ro us. And still fat her east, ste am dre ad no ughts or cru i sers,
and the ex pan se grows blue li ke la ce un der we ar.

“To Ura nia”19 

18 „Кô да јој је жи ва под је зи ком, од би ја да при ча. / Кô да јој је жи ва у сфинк те ру, не по мич на / крај 
је зер ца под ко пре ном ли шћа / сто ји ста туа, би је ла кô ка ква зим ска пе пел ни ца. / На кон та квог 
сни је га, ствар но ни чег не ма: за мр ше ни / ме ха ни зам вје ко ва, згње че на ври јес. / Ето што зна чи на-
чи ни ти пун круг – / ка да ти цр те ли ца вре ме ну сли че, / ка да Пиг ма ли он не ста не. И сло бод но мо жеш 
/ на бо ре да бу бриш, пу пак да об на жиш. / Бу дућ ност нај зад! Од но сно, из бли је дје ли од ро ни / лед-
ни ка ме ђу пе то слов ним ’ни кад’. / Оту да ру ти на бо ги ње дје во јач ког пре зи ме на / ала ба стер, ко ја 
до пу шта зје ни ца ма да блу де / по ср цу бо је и тем пе ра ту ри ко ље на. / Ето ка ко је у уну тра шњо сти 
јед не дје ви це.“ („Га ла те јин бис“) (Прим. прев.)
19 „Ено их, шу ме кр ца те бо ров ни ца, / ри је ке гдје го лих ру ку мо ру не хва та ју / или гра до ви у чи је 
бу ђа ве име ни ке / ви ше не зу риш; да ље ка ис то ку из ди жу се / сме ђи ви јен ци пла ни на; рас ка ла шне 
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Рат ни бро до ви су као тен ко ви чи ји оти сци су бра зде, и да ле ко, не ра до зна ло ср це те 
зе мље, ње ни ко њи што тр че у круг и жбу но ви бо ров ни ца, иг но ри шу их. Ру си ја је пре ви ше 
про стра на да при хва ти огра ни че ња ма ког ре жи ма, а леп ти ри су, у сва ком слу ча ју, бли жи 
зе мљи.

To uch me – and you’ll to uch dry bur dock stems,
the damp ness in trin sic to eve nings in la te Mar chem ber,
the sto ne qu a rry of ci ti es, the width of step pes,
tho se who are not ali ve but whom I re mem ber.

“Af ter word” (пре ве ли Џејмс Гам брел и пје сник)20

Ово је леп тир ко ји сли је ће на тен ков ску ку по лу у Ав га ни ста ну, али ко га тај тенк но си 
са со бом, јер он је те жи на, блат ња ва ба ра, по сто ја но на до ла же ње и не зграп но кре та ње у 
ам би ци о зно осми шље ним пје сма ма Брод ског. Ши ро ке бра зде усје че не њи хо вим про ла-
ском ни су глат ке. Њи хо ва те жи на не ка да ко чи, сте ње, бр зи не за пи њу, док кр чи пут кроз 
дра че тач ка за ре за. Ми се про пи ње мо, за ста је мо и гу ра мо са сти хо ви ма, али они уви јек 
иза ђу на чи сти ну. Иза бра ли су тај те шки те рен.

Упра во се овој те жи ни, ши ри ни, не ми нов но сти прав ца пје сни ци ра зних је зи ка ди ве 
код Брод ског, чи ји узор је хе рој ски: ре гру то вао је сам се бе и сва ко днев но во ју је без пот по-
ре ика кве ар ми је, из у зев ши утва ре нај бо љих пје сни ка со ја, из ма ког до ба ко је га до зи ва. 
Ње го ва зе мља не мо же га на пу сти ти ни шта ви ше не го што по е зи ја Ав гу сто вог до ба мо же 
про тје ра ти Ови ди ја. Он има сво ју не про мје њи ву Ру си ју, и упра во по шав ши од ње, од ње-
жно сти ње не дје це, Цве та је ве, Ах ма то ве, од ема це ра ци је Ман дељ шта ма, ње го ве пје сме 
до ти чу нас сво јом сна гом, крх ко шћу и со ли дар но шћу. 

One mo re Christ mas ends
so a king stri pes and sta rs.
All my Po lish fri ends
are be hind steel bars,
loc ked li ke ze ros in
so me graph she et of wrath:
as a di sci pli ne
sla very be ats math.
...
De e per than the depth

ди вље ко би ле / у ви со ком ша шу; ја го ди це жýте / док по ста ју број ни је. А још ис точ ни је, пар ни 
дред но ти или кр ста ри це, / и про стран ство пла ви по пут ве ша од чип ке“ („За Ура ни ју“). Уп. „Гле 
шу ма, у њи ма бо ров ни ца мно га, / ри је ка гдје ру ке мо ру ну ло ви ше, / град у чи јем име ни ку тво га / 
бро ја не ма. Да ље, к ју гу, то јест, ви ше / ка ју го и сто ку, сме ђост го ре ови, / ко њи пр же вља ци иду 
кроз шаш. Ли ца / жу те. Да ље – пло ве ли ниј ски бро до ви / и про стор се пла ви ко веш пун чип ки ца.“ 
(Прим. прев.)
20 „До дир ни ме, и су ве ста бљи ке чич ка ди раш / вла гу свој стве ну ве че ри ма по зног мар тем бра / 
ка ме но лом гра до ва, про стран ство сте па / и оне ко јих жи ви ни су али их се сје ћам“ („По го вор“). Уп. 
„Дир ни ме – и су хи ћеш чи чак да дир неш, / вла гу, што с ве че ри ил’ у под не се ја ви, / ка ме но лом 
гра да, сте пе шир не, / оне што су мр тви ал’ их не за бо ра вих.“ (Прим. прев.)
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of your tho ughts or mi ne
in the sle ep of de ath
in the Vu jek mi ne;
hig her than your rent 
is that hand who se craft
ke eps the ot hers bent –
as tho ugh pho to grap hed.

Po wer less is spe ech.
Still, it bests a te ar
in at tempts to re ach,
cros sing the fron ti er,
for the he avy he arts
of my Po lish fri ends.
One mo re trial starts.
One mo re Christ mas ends.

“A Mar tial Law Ca ro” (на пи са на на ен гле ском)21

Ни је све пје сме у зби р ци To Ura nia пре вео Брод ски. Бу ду ћи да се ра ди о та ко за хтјев ном 
и ви ше стра ном пје сни ку, за хвал ни смо за по за ма шни труд, и у до ста слу ча је ва ода ну пре-
ци зност и ано ним ност „Гор бу но ва и Гор ча ко ва“ Хе ри ја То ма са (пје сме од че тр де сет стра-
ни ца пре ве де не у ри мо ва ним стро фа ма) као и за рад Џеј ми ја Гам бре ла, Џејн Ен Ми лер, 
Џор џа Л. Клај на, Ала на Ма јер са и Пи те ра Фран са. Пре во ди о ци су се при ла го ди ли тем пе-
ра мен ту зби р ке не при да ју ћи јој соп стве не осо бе но сти, и чи ње ни ца да To Ura nia има та ко 
ујед на чен звук свје до чи о њи хо вој тран спа рент но сти. Исти на је да ов дје не ма ни јед не 
пје сме јед на ке чу ду адап та ци је ко је је Ри чард Вил бур по сти гао са „На кон шест го ди на“ у 
прет ход ној зби р ци, Вр сте ре чи, ипак та збир ка има ла је не са свим по жељ ну ра зно вр сност 
јед не ан то ло ги је Брод ског ви ђе ног кроз очи са вре ме них аме рич ких пје сни ка. To Ura nia је 
цје ло ви ти ја, и упра во то обо га ћу је не са мо ње ну из вор ну књи жев ност већ и књи жев ност 
зе мље у ко јој нас је дан очи то ве ли ки пје сник, јед на уз ви ше на ин те ли ген ци ја, до ди ру је и 
ме ђу на ма хо да пре ру шен у још јед ног гра ђа ни на.

Из вор ник: “Ma gic In du stry [on Jo seph Brodsky]”, у: De rek Wal cott, What the Twi light Says : Es says, 
Fa ber & Fa ber, Lon don, 1998, стр. 134–152.

(Са ен гле ског пре ве ла Ма ри ја Бер гам)

21 „Још је дан про ла зи Бо жић / зви је зде и пру ге на та па ју ћи. / Сви мо ји пољ ски дру го ви / су иза 
ре ше та ка, / за тво ре ни као ну ле на / ми ли ме тар ском па пи ру би је са: / као ди сци пли на / роп ство 
над ма шу је ма те ма ти ку. // ... Ду бље од ду би не / тво јих ил’ мо јих ми сли / је сте сан смрт ни / у руд ни ку 
Ву јек; / ви ша но тво ја ки ри ја / је ру ка чи ја вје шти на / је да дру ге др жи по гну те – као на фо то гра-
фи ји. // Го вор је не мо ћан. / Па ипак, успје шни ји од су зе / у на сто ја њу да до пре, / ми мо гра ни ца, / 
до те шких ср ца / мо јих пољ ских дру го ва. / Још је дан про цес по чи ње. / Још је дан про ла зи Бо жић.“ 
(„Ко лен да Вој ног су да“) (Прим. прев.)




