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СТРА ТЕ ГИ ЈЕ НЕ СТА ЈА ЊА
Ов де ни сам про на шао сво ју до мо ви ну не го до мо ви ну ду ше.

Ни ко лај Го гољ о Ри му

Од је ци

Од пр вог тре нут ка ис пу ње ног ус хи ће њем ка да је Јо сиф Брод ски угле дао Ве не ци ју из 
ва по ре та ра них се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка до ње го вог ко нач ног по врат ка, на 
по греб ној бар жи до гроб ног ме ста на острв ском гро бљу Сан Ми ке ле, ра зно вр сне ениг ме 
тог исто риј ски зна чај ног гра да ја вља ле су му се у мно гим об лич ји ма.1 По што је еми гри рао 
из Со вјет ског Са ве за и до био ме сто пре да ва ча у Сје ди ње ним Др жа ва ма, Брод ски је оби-
ча вао да по се ћу је Ве не ци ју зи ми, по чет ком зим ског рас пу ста. Тај оби чај је уста но вио пр ве 
го ди не у Ен Ар бо ру. Пла та ко ју је за ра ђи вао као про фе сор ру ске књи жев но сти на Уни вер-
зи те ту Ми чи ген би ла је та ман до вољ на да му омо гу ћи бег од кру то сти ака дем ског жи во та 
и лет у нај по пу лар ни ји ита ли јан ски град у го ди шње до ба не при јат но за ту ри сте. Зи ма у 
Ве не ци ји по се ду је по се бан шарм за оне ро ђе не на се ве ру Евро пе, а Брод ски, ко ји је од ра-
стао у Пе тер бур гу, ни је био из у зе так. Углав ном ре дов не по се те Ве не ци ји чи ни ле су осно ву 
ње го вог осо бе ног од но са пре ма том гра ду.

Из угла пи сца-пут ни ка ко ји при по ве да у Во де ном жи гу, не стал но по сто ја ње Брод ског 
на свет ској сце ни про на ла зи па ра ле лу у од ре ђе ним аспек ти ма гра да што то не. У не ко ли ко 
ви зи о нар ских па су са овог обим ног есе ја, та кви пред о се ћа ји се по на вља ју, а об и сти ни ли 
су се 1996, ка да је Брод ски – ко ји је го ди на ма па тио од ср ча них про бле ма – умро у Њу јор ку.2 
Те шко би, ме ђу тим, би ло све сти ре ак ци ју Брод ског на Ве не ци ју у Во де ном жи гу на ње го ву 
не у та жи ву жеђ за пу то ва њем или на па ра ле ле с фа сци на ци јом Гу ста ва Ашен ба ха смр ћу.

Во де ни жиг је пу то пис о Ве не ци ји ко ли ко и трак тат о огле да ли ма и њи хо вим скри ве ним, 
не пред ви ди вим зна че њи ма. Та ко се Ве не ци ја Јо си фа Брод ског мо же по сма тра ти из две 
уза јам но ис кљу чи ве пер спек ти ве, где по ја ва ан ти све та што се пре те ћи про ма ља с дру ге 
стра не огле да ла озна ча ва не ста нак ствар но сти. Тај ан ти у ни вер зум пред ста вља ве ли ки 
кре а тив ни иза зов: обес хра бру ју ћи за да так опи си ва ња не из ре ци вог, чи сте ап страк ци је. 
Чи ни се да не по сто ја ње, јед на од нај по сто ја ни јих оп се си ја сли кар ства два де се тог ве ка, 
као кон цепт ви ше до при но си ви зу ел ном из ра жа ва њу не го сво јој ма ни фе ста ци ји у би ло 

1 Во де ни жиг – са жет при каз ње го вих мно гих пу то ва ња у Ве не ци ју – на ру чи ла је фон да ци ја Con-
sor zio Ve ne zia Nu o va, ко ју спон зо ри ше ита ли јан ска вла да. Као чла на фон да ци је, Брод ског су за мо-
ли ли да на пи ше есеј ин спи ри сан Ве не ци јом, као што су за мо ли ли и дру ге чла но ве пре и по сле 
ње га, а ме ђу њи ма су Ан дре Ша стел, Ђу зе пе Си но по ли и Ха ролд Брод ки. 
2 По лу ки на твр ди да се пред о се ћа ји ра не смр ти ја вља ју у по е зи ји Брод ског по што је прог нан из 
Со вјет ског Са ве за; ви ди Va len ti na Po luk hi na, Jo seph Brodsky: A Po et for Our Ti me (Cam brid ge: Cam brid ge 
Uni ver sity Press, 1989), 95.
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ко јој дру гој умет нич кој фор ми.3 Но, бар је од Сте фа на Ма лар меа ево ци ра ње он то ло шке и 
ме та фи зич ке не га тив но сти у књи жев но сти по ста ло ис так ну та од ли ка мо дер не тра ди ци је, 
а Брод ски је вешт пред став ник тог сло же ног но у ме на.

У Во де ном жи гу, Брод ски свој кре а тив ни за да так за ми шља као низ стра те ги ја ко је, по-
ве за не, ути чу на по сте пе но не ста ја ње раз ли чи тих аспе ка та ствар но сти. Као та ква, гра да-
ци ја ви дљи во сти до при но си ме та фи зич кој пер спек ти ви ко јом ау тор обо га ћу је зим ски 
пу то пис. У Ве не ци ји, ме та фи зич ка пра зни на оба ви ја свет истом сна гом као и у по е зи ји 
Брод ског. За пра во, по ре чи ма кри ти чар ке Ва лен ти не По лу ки не, пра зни на про жи ма сти-
хо ве Брод ског, као да је че твр ти еле мент ствар но сти.4 Не тре ба ићи да ље од Ве не ци је 
пред ста вље не у Во де ном жи гу и Ве не ци је у „Ве не ци јан ским стро фа ма“, бу ду ћи да оба при-
ка за за и ста до се жу ста ње не по сто ја ња. У тим де ли ма, град ка на ла до ча ран је на те мат ски 
сли чан на чин, иа ко је при каз у „Ве не ци јан ским стро фа ма“ зби је ни ји. Ве не ци ја Јо си фа Брод-
ског у сти хо ви ма на ста ла је пре Во де ног жи га и слу жи као оквир за про зну вер зи ју. Да ли 
жа нр ком при па да по то ње де ло ну жно чи ни ма ње вред ним?

Ја сно је да Брод ски опи су је пе сни ков пре о бра жај у про зног пи сца у сми слу гу бит ка: 
„Пе сни ко во при бе га ва ње про зи [...] је сте по пут пре ла ска с га ло па на кас, ду ге екс по зи ци-
је у фо то гра фи ји ка квог спо ме ни ка, или Апо ло но ве јед но го ди шње па сти р ске слу жбе код 
кра ља Ад ме та.“5 Као та кав, тај пре ла зак под ра зу ме ва тро стру ки гу би так за ма ха, не по сред-
но сти при ка за, те умет нич ке сло бо де. Гу би так по ста је још озбиљ ни ји због упо тре бе је зи ка 
ко ји ина че слу жи пе сни ку – ка ко сâм при зна је – као иде ал но сред ство за нај у зви ше ни је 
об ли ке умет нич ког из ра жа ва ња. Ка ко Брод ски пак дру где твр ди, по е зи ја и про за не мо-
ра ју увек да бу ду ди ја ме трал но су прот не, па по сто ји не ко ли ци на пе сни ка ко ји с успе хом 
мо гу да пре ђу с по е зи је на про зу, а да не из гу бе жар и не по сред ност ове пр ве. Ка ко Брод-
ски илу стру је то пра ви ло у есе ју „Пе сник и про за“, Осип Ман дељ штам и Ма ри на Цве та је ва 
оста вља ју по ет ски траг у умет но сти пи са ња есе ја кроз „је зич ку и ме та фо рич ку са же тост“,6 
ла ко ни зам и ре тро спек ци ју.

„Осу ђен“ да ра ди у чи сти ли шту про зе, Брод ски је ипак на пи сао сјај не есе је.7 Ра зно вр сних 
те ма и ме то да, а на пи са на с исто вет ним про ниц љи вим ин тен зи те том, три то ма ње го ве 

3 На при мер, Жорж Брак је при знао да је ње го ва ра на спо зна ја о не по сто је ћем про сто ру зна ча-
јан чи ни лац у ње го вом раз во ју; ви ди G. Bra que, увод и прир. John Ric hard son (New York: New York 
Grap hic So ci ety, 1961), 24.
4 Док раз ма тра пе сму „Леп ти ри ца“, По лу ки на при ме ћу је да се она „мо же ту ма чи ти као оте ло-
вље ње че тво ро ди мен зи о нал не пер цеп ци је све та Јо си фа Брод ског, што под ра зу ме ва оте ло вље ње 
са мог ни шта ви ла“; ви ди Jo seph Brodsky: A Po et of Our Ti me, 181.
5 Jo seph Brodsky, пред го вор у Mo dern Rus sian Po ets on Po e try, прир. и увод Carl R. Proff er, из бор и 
пред го вор Jo seph Brodsky, прев. Ale xan der Go lu bov и др. (Ann Ar bor: Ar dis, 1976), 8–9.
6 Jo seph Brodsky, “A Po et and Pro se“, Less Than One: Se lec ted Es says (New York: Far rar, Stra us and Gi ro ux, 
1986), 185. [„Пе сник и про за“, Удо во љи ти сен ци, Гор њи Ми ла но вац: Деч је но ви не, 1989, прев. Не да 
Ни ко лић Бо бић, Ја сми на Те ша но вић и Љу би ца Стрн че вић, стр. 154. (Прим. прев.)]
7 По ред мно го број них есе ја ко је ни ка да ни је из дао као књи гу, Брод ски је пи сао увод не тек сто ве 
и пред го во ре за де ла дру гих ау то ра. Ме ђу њи ма су увод ни текст за ита ли јан ски пре вод зби р ке 
Rap por to dal la Cit ta As se di ta Збиг ње ва Хер бер та, ре клам ни текст за омот Хер бер то вих Se lec ted 
Po ems. Са жет опис уло ге Ми ло ша и Хер бер та у по е зи ји Јо си фа Брод ског мо же се на ћи у Da vid Bet hea, 
Jo seph Brodsky and the Cre a tion of Exi le (Prin ce ton: Prin ce ton Uni ver sity Press, 1994), 258–59. Ути цај 
пре во да по е зи је с пољ ског на ства ра ла штво Брод ског раз ма тра I. E. Adel ’ge im, “’Rasshi re nie rec hi’ 
(Io sif Brod skii i Pol ’sha)“ (“Ex pan ding Spe ech [ Jo sif Brod ski and Po land]“), Po li a ki i rus skie v gla zakh drug 



про зе ис тра жу ју је дан за ау то ра нов је зич ки ме ди јум, ево ци ра ју ћи мно штво но вих кон-
тек ста и то по гра фи ја. По уч но је ви де ти ка ко Брод ски пра ви пре лаз с по е зи је, ко јој је Ве не ци-
ја му за, на про зу усред сре ђе ну на исту те му. На пи са не 1982, „Ве не ци јан ске стро фе I“ и „Ве не-
ци јан ске стро фе II“, сва ка са чи ње на од осам пра вил них ок та ва, ис цр та ва ју кон ту ре истих 
фи гу ра тив них аспе ка та гра да ко је ка сни је на ла зи мо у Во де ном жи гу. „Ве не ци јан ске стро фе“ 
слу же као је згро вит и го то во крип ти чан на црт што на по слет ку обо га ћу је ње гов ду жи есеј.

Екс пе ри мен ти са ње Брод ског са жа нр ом про зе у ве зи је с ње го вим из гнан ством на За па-
ду. Пе сни ко во при нуд но пре се ље ње с јед ног кон ти нен та на дру ги пра тио је на гли пре лаз, 
по да ле ко се жним по сле ди ца ма мо жда и ри зич ни ји, на дру ги је зик. У Аме ри ци је ру ски 
пе сник Брод ски по стао есе ји ста ко ји ства ра на ен гле ском. У тој но вој је зич кој ин кар на ци ји, 
Брод ски је на ста вио да пи ше по е зи ју. За мно ге ко ји зна ју ру ски, по то ње прег ну ће по ка за ло 
се тек де ли мич но успе шним; Деј вид Бе та ја на по ми ње да „пре пре ку пот пу ној би лин гвал-
но сти Брод ског чи ни ње гов по ку шај да пре ве де свој ’пре по зна тљив ри там’ на ен гле ски“ 
(231). То је не сум њи во тач но. Но, пе сни ко ва је зич ка про ме на, ка да је за ком пли ку је про ме-
на жан ра, ну ди про стор за јед ну са свим дру га чи ју про це ну. Бу ду ћи да ни је спу та на сто пом 
и ри мом, про за Брод ског на ен гле ском до би ја ви ше сло бо де, што чи ни пра ви злат ни руд ник 
за кре а тив но про ми шља ње. У том сми слу, пе сник „се за ку ку љу је“, да упо тре би мо Бе та ји не 
ре чи, као есе ји ста на ен гле ском са за чуд ном ла ко ћом. Ка ко пак ни кад ни је при хва тао јед-
но став на ре ше ња, сам Брод ски про тив реч но ко мен та ри ше пре лаз на про зу на ен гле ском. 
У јед ном тре нут ку пре по зна је осе ћај за ба ве (раз вле че ния);8 у дру гом до се же „те ра пе ут ско 
окре пље ње“;9 а у тре ћем до ла зи до по ло жа ја „дис тан ци ра ног по сма тра ча“.10

Шта год да је слу чај, на ро чи то је од по мо ћи по сма тра ти ка ко пе сник у Брод ском про-
го ва ра кроз из ве сне рит мич ке обра сце у про зи. Ов де ћу се упу сти ти у оно што Жан Пјер 
Ри шар на зи ва ми кро чи та њем11 да илу стру јем тај аспект по сред ством јед не ана фо рич не 
ре че ни це: „Оту да то ли ко ра ста вље них бра ко ва, то ли ко ду гач ких пе са ма, оту да скло ност 
по е зи је ка ме та фи зи ци, јер сва ка реч хо ће да се вра ти та мо ода кле је до шла, ма кар као 
ехо ко ји је, за пра во, ро ди тељ ри ме.“12 Умет нич ки ефе кат те ре че ни це на ста је не са мо из 
ње ног рит мич ког и му зич ког стру ја ња, ко је по се ду је ме тр о ном ску при ро ду ци клич них 
та ла са, не го и из не при мет не ме та мор фо зе с те мат ског ни воа на ме та тек сту ал ни. Исто-
вре ме но, пи сац по сту ли ра и ко ри сти сред ство по на вља ња у јед ној ис тој ре че ни ци. У том 
сми слу, од ло мак је у пот пу но сти у скла ду с есте ти ком Брод ског.

dru ga (Po les and Rus si ans in Each Ot her’s Eyes), прир. I. E. Adel ’ge im, B. V. No sov и V. A. Kho rev (Mo skva: 
“In drik“: 2000), 144–53.
8 Ви ди Ma ri an na Vol ko va и So lo mon Vol kov, Io sif Brod skii v N’iu-Ior ke (New York: Cul tu ral Cen ter for 
So vi et Re fu ge es, Inc., 1990), 22.
9 Galya Di ment, “En glish as San ctu ary: Na bo kov’s and Brodsky’s Au to bi o grap hi cal Wri tings“, Sla vic 
and East Eu ro pean Jo u r nal 3 (1993): 354, 357. Ње на те за о функ ци ји ен гле ског као уто чи шта за сни ва 
се на то ме што је свој пр ви есеј на ен гле ском Брод ски по све тио по кој ним ро ди те љи ма, те му је 
ен гле ски по мо гао да су бли ми ра бол. 
10 Jo seph Brodsky: A Mad de ning Spa ce. A Tran script (New York: Jo seph Brodsky, Law ren ce Pit kethly, Ja son 
Ro bards, In ner Di men sion, Mystic Fi re Vi deo, 1989).
11 Jean-Pi er re Ric hard, Mic ro lec tu res (Pa ris: Édi ti ons du Se uil, 1979), 2 то ма. Ри ша ро ву књи гу са чи ња-
ва ју ин тер пре та ци је по је ди нач них син таг ми и крат ких од ло ма ка, ко је ту ма чи као ка рак те ри стич-
не за ау то ра. 
12 Jo seph Brodsky, “Al tra Ego“, On Gri ef and Re a son: Es says (New York: Far rar, Stra us and Gi ro ux, 1995), 
84–85. [„Ал тра его“, Ту га и ра зум, Бе о град: Рус си ка, 2007, прев. Не да Ни ко лић Бо бић, стр. 71. (Прим. прев.)]
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У Во де ном жи гу, ри там, осло бо ђен ри го ро зног ме трич ког обра сца нео п ход ног у ау то-
ро вој по е зи ји, ства ра ју не са мо ре дов но по на вља ње јед не ре чи или син таг ме не го и пред-
мет, лик, или мит. У том сми слу, Во де ни жиг је из ван ред но де ло. Тан ка књи га од се дам де сет 
и осам стра ни ца, ко ју је ау тор сма трао ма ње вред ном јер је обе ле же на као на ру че но де ло,13 
ипак је је дан од ње го вих струк ту р но нај бо ље осми шље них и еле гант но из ве де них есе ја. 
Осо бе на ва ри ја ци ја рит ма ко ји од је ку је у Во де ном жи гу чи ни ње го ву нај у пе ча тљи ви ју ка-
рак те ри сти ку и об ја шња ва по себ ну при влач ност овог есе ја.14 Брод ски тај ехо сме шта у 
срж по е ти ке овог де ла и ко ри сти га да по ве же сво ју ме та фи зи ку, ко ју при зи ва раз ли чи тим 
ви до ви ма рас пр ши ва ња. Кад се та ко ма ни фе сту је као ехо, по на вља ње по се ду је ква ли тет 
све сла би је ре пе ти ци је. По сте пе но по ја вљи ва ње су бјек та – би ло да је он же на, пред мет, 
или кон цепт – те јед на ко спо ро по вла че ње тог су бјек та, за ко јим сле ди ње го во по нов но 
по ја вљи ва ње, па пот пу но не ста ја ње, чи не оно што на зи вам ехо и змом Во де ног жи га. То та-
ко ђе игра уло гу по кре тач ке сна ге не га тив не есте ти ке есе ја. За пра во, та пли ма и осе ка 
по при ма ју су штин ски зна чај ка да Брод ски фор му ли ше на ста нак „пре те ра не обил но сти 
огле да ла ко је гу та те ло, ко је гу та град“ (17)15 у Ве не ци ји, а раз ре ша ва се ко нач ним не стан-
ком. Ту тврд њу по др жа ва не ко ли ко лајт мо ти ва Во де ног жи га, ко ји Брод ском слу же као 
ком по зи ци о на, де скрип тив на и фи ло зоф ска сред ства.

Пре не го што на ду гач ко раз мо трим те стра те ги је, по ста ви ла бих ре пе ти тив ну ор га ни-
за ци ју Во де ног жи га на су прот го то во про грам ском есе ју под на сло вом „По хва ла до са ди“ 
из зби р ке Ту га и ра зум. Прем да је на пи сан и као по хва ла и као упо зо ре ње про тив до са де, 
увод но обра ћа ње опи су је ста ње кло ну ло сти као по сле ди цу ре пе ти тив не при ро де вре ме-
на. Као та ква, до са да про из ла зи из при хва та ња пра зни не бес ко нач но сти, те јој се чо век 
са мо из тог раз ло га не тре ба опи ра ти. Пре по ру ка Брод ског, ме ђу тим, но си у се би опо ме-
ну. До са да ко ја се ис ку си у ва ку у му је ра зор на. Кон струк тив ни ја вер зи ја тог ста ња ле жи у 
до ме ну умет но сти.

Брод ски, мај стор пра вил них сти хо ва, зна ка ко еле мен ти рит ма и син так се што се по-
на вља ју по др жа ва ју је дин стве ну се ман ти ку ње го ве умет но сти. Иа ко пре по зна је вред ност 
ко ју ре пе ти ци ја има у ње го вој умет но сти, он се не др жи вер но пла то ни стич ке опо зи ци је 
из ме ђу ко пи је и ори ги на ла. Ње го ва иде ја о по на вља њу ори ги на ла у ко пи ји за сни ва се на 
њи хо вим раз ли ка ма те на од су ству пот пу ног опо на ша ња.16 Ехо и зам, код ког вред но сти 
ори ги на ла бле де, нај бо ље то илу стру је.

13 Ње го ва при мед ба се за сни ва на стан дар ду ког се др жао, а по ком се та ко ком про ми ту је сва ко 
де ло на ста ло из ван ау то ро вих ин те ре со ва ња; ви ди Bożena Shal lcross, “Mor ton Stre et 44“, Reszty nie 
tr ze ba. Ro zmowy z Jo si fem Brod skim (Mo re Than One Ne eds: Con ver sa ti ons with Jo sif Brodsky) прир. Jerzy 
Illg, (Ka to wi ce: Książni ca, 1993), 177. У том сми слу је за ни мљи во ње го во ди вље ње пре ма Кло ду Ло-
ре ну, сли ка ру при сут ном у Во де ном жи гу, ко ји је ма хом сли као по на руџ би ни.
14 Из тог угла, Во де ни жиг је сли чан де лу Ima ges of Italy Па ве ла Му ра то ва. Ка ко на по ми ње Еле на 
Да ви до ва, Му ра то вље ва књи га се за сни ва на прин ци пу на ло же ние, ре вер бе ра ция, отра же ние 
(сла га ње, ре вер бе ра ци ја, ре флек си ја); ви ди Ele na Davydo va, “Ve net si a –Pe ter burg: Kni ga Pa vla Mu-
ra to va v kul tu re se re bran no go ve ka“ (“Ve ni ce –Pe ters burg: Pa vel Mu ra tov’s Bo ok in the Cul tu re of the 
Sil ver Age“), Gra du a te Es says on Sla vic Lan gu a ges and Li te ra tu res 8 (1996): 4.
15 Јо сиф Брод ски, Во де ни жиг, Бе о град: Па и де иа, 1997. Прев. Не да Ни ко лић Бо бић. (Прим. прев.)
16 Про ниц љив ко мен тар на пи та ње по на вља ња ну ди Ма рек За ле ски, ко ји до жи вљај ми ме зи са 
код Брод ског до во ди у ве зу с Ни че ом; ви ди Ma rek Za le ski, “Nu da powt ór zeń?“ (“The Bo re dom of 
Re pe ti ti ons?“), Res Pu bli ca 5 (1998): 37–43.
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Од тре нут ка у ком Брод ски сти же у Ве не ци ју, по на вља ње у раз ли чи тим об лич ји ма про-
жи ма сли ке гра да. У лу ци, на са мом по чет ку књи ге, ми рис мор ске тра ве, што под се ћа на 
ва здух у Пе тер бур гу, бли зан цу Ве не ци је, под се ћа пут ни ка на то ко је.17 По том, зу би ње го-
ве ита ли јан ске до ма ћи це од јек су од сја ја у ње ним очи ма, ко ји опет од го ва ра пле о на зму 
сре бр не пра ши не зве зда на не бу. Го то во за па њу ју ће, Брод ски тај ите ра тив ни кон цепт 
од во ди ко рак да ље ка да се до ма ћи ца, ока рак те ри са на као „сли ка“, за пра во удво стру чи и 
по при ми об лик же не ко ју ау то ру пред ста ве као ње ну се стру, да би се стра пот пу но иш че-
зла из есе ја.

То по на вља ње, или удво стру ча ва ње, пре но си се на ши ру по пу ла ци ју. Брод ски се кре ће 
кроз град као да је све ви де ће око. То око, у скла ду с ње го вим окру же њем, раз ви ло се пу тем 
ево лу ци је, за ми шља он, од ока ри бе. Гра ђа ни Ве не ци је пре о бра жа ва ју се у ри бе то бо же да 
би по ве ћа ли број ри ба што пли ва ју у за га ђе ним и за гу ше ним ка на ли ма. Слич но то ме, пи-
сац-пут ник у пра вил ном рит му та ла са ња во де у Ве не ци ји про на ла зи ду пли кат схе ме че ти-
ри сто ти не про зо ра гра ђе ви на на Тр гу све тог Мар ка (Во де ни жиг, 76). Шта ви ше, та ла си, ко ји 
у пли ми и осе ци оте ло вљу ју осе ћај вре ме на, вра ћа ју се у при по вест у ви ду му зи ке (57). У 
истом ма ни ру, ла ви ринт ски ка на ли Ве не ци је под се ћа ју на ла ви ринт у Кно со су. Сву да су 
мно го број на огле да ла, ме ђу ко ји ма је и по вр ши на во де, што „од ра жа ва и пре ла ма све“ (50). 
Као да опо на ша оно што ви ди пи шче во око, је зи ва ком плек сност увла чи се у текст ко ја 
слу жи као не ка кав за стор или пан дан за збр ку ве не ци јан ских ули ца, уз диг ну тих плоч ни ка, 
мо сто ва и остр ва ца. Чак је и Све ви шњи упле тен у схе му мно го стру ког по на вља ња: по што 
нас је ство рио по соп стве ном ли ку (39), ми смо, на рав но, ње гов ду пли кат.

Та ко по чи ње при по вест сјај не игре ре чи ма, ин вен ти ван и лу кав ка та лог удво стру ча-
ва ња, од је ка, па ра ле ла и рит мич ког по на вља ња. Брод ски сво ју умет ност ко ри сти да до-
ми шља то уоб ли чи дух Ве не ци је, град ње го ве ду ше; но, реч је о гра ду, оба ве шта ва нас он, 
чи ји дух при па да све ту уми ру ћих од је ка и све бле ђих од ра за.

Ту Брод ски, кроз ни за ње слич них сли ка – ехо и зам – ну ди кон цепт пред ста вља ња за-
сно ван на ви ше ди мен зи о нал ном ре ци про ци те ту ње го вих еле ме на та. Дру гим ре чи ма, све 
жи во и не жи во што чи ни уни вер зум Ве не ци је уче ству је у не ка квом срод ству. Њи хо во 
уза јам но ор та штво кроз од ра зе до зво ља ва нам да о том фе но ме ну го во ри мо у сми слу 
уни вер зал не ем па ти је ко ја во ди по ре кло од пи шче ве ма ште и очи глед не љу ба ви пре ма 
гра ду. Ако су ге ри ше мо да је од раз ве зив ни еле мент из ме ђу све то ва фе но ме на и но у ме на, 
не ће мо огра ни чи ти рас пра ву на ду хов но и ма те ри јал но је дин ство тог од но са, јер је он 
ду бо ко ин ти ман и емо ци о на лан вид по ду да ра ња. Ин ти ми зам, као нај бо љи при мер то га, 
је сте сли кар ска прак са би ра ња по зна тих при зо ра удоб них ен те ри је ра за пред мет ра да. 
Кад Брод ски обр не тај кон цепт, ме ђу тим, ин ти ми зам се пре но си на по ље. Та мо сун це с 
љу ба вљу до ди ру је по вр ши не пред ме та, бес ко нач ност је „на два де се так ме та ра“ (9), а из-
ма гли ца по пут оде ће чвр сто оба ви ја град; та бли скост пред ме та и но у мен ске ре ал но сти 
ства ра вар љив ути сак да је све што је бли зу та ко ђе до ступ но или на дру ги на чин мо гу ће 
с „дру ге стра не“. Бли зи на ви дљи вог све та на по слет ку се раз ви ја у обес хра бру ју ћу ви зи ју 
бес ко нач ног све та. Тај нео че ки ван обрт, аде кват на илу стра ци ја ау то ро вог из бе га ва ња 
уна пред од ре ђе них фор му ла, од и гра ва се на вр хун цу пу то пи са: лет у дру гу ди мен зи ју 
де ша ва се у окви ру до ма ћег окру же ња јед не од ве не ци јан ских ста рих па ла та.

17 Тре ба ис та ћи да Ан ци фе ров сма тра да су запа хи го ро да (град ски ми ри си) је дан од чи ни ла ца ко ји га 
од ре ђу ју; ви ди Ni ko lai Ant si fe rov, Dus ha Pe ter bur ga (The Soul of Pe ters burg), (Pa ris: YMCA Press, 1978), 20.
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Ка ко по на вља ње по при ма и об лик ме та тек сту ал ног по сма тра ња, по ком је „ту ма че ње 
[...] та у то ло ги ја“ (50), тре ба да пре у сме ри мо па жњу на пут ни ка као су бјек та-ту ма ча у Во де-
ном жи гу. По глед тог пут ни ка обез бе ђу је обра зац је ња ва ју ћих по на вља ња и га ран ту је 
не пре ста ни про цес ре флек си је. Ње го во око је јед на ко са мом по сто ја њу ње го вог „ја“. Та 
јед на чи на по ста је пре по зна тљи во обе леж је Брод ског у Во де ном жи гу, ње го во спро во ђе ње 
ау тор ске кон тро ле над мно же њем ре флек то ва них сли ка.18

Огле да ла, при род на и про из ве де на, пред ста вља ју за штит ни знак Ве не ци је. Уна пре ђу-
ју од нос ви ђе ног-ви ђе ња јер при по ве да че во „ја“ и око пре тва ра ју у пред мет ко ји се ви ди 
и ви дљив је. Ја ство се опред ме ћу је пу тем од ра за у огле да лу или на по вр ши ни во де, у 
по гле ду не ког дру гог или у соп стве ном оку.19 Чин ви ђе ња се бе не под ра зу ме ва ски ци ра-
ње на ра то ро вих цр та ли ца, јер у том сми слу упо тре бља ва елип су. На мер но из о ста вља све 
фи зич ке (и, на вод но, су ви шне) ка рак те ри сти ке ко је за јед но са чи ња ва ју ја сан пор трет ње-
га са мог. Учи нак та квог бри са ња на ње го ву лич ност јед нак је ка сни јим ра зор ним по сле-
ди ца ма вре ме на. Све га јед ном при по ве дач упу ћу је на сво ју нај у пе ча тљи ви ју од ли ку – цр-
ве ну ко су – и то са мо за то што та нео бич на ка рак те ри сти ка под се ћа на јед ног од нај у глед-
ни јих гра ђа на Ве не ци ја: Ан то ни ја Ви вал ди ја.

Вид, си нег до ха за те ло, по сре ду је из ме ђу сре ди не и ума. На су прот раз ми шља њу и де-
ло ва њу, ка ко то опи су је Мо рис Мер ло-Пон ти у сту ди ја ма о фе но ме но ло ги ји пер цеп ци је, 
чин ви ђе ња код кре а тив ног по је дин ца прет хо ди свим оста лим ак тив но сти ма, па и оној 
нај ва жни јој, про це су пи са ња. Он ко ор ди ни ра и свим функ ци ја ма те ла; око „оста је отво ре-
но кад је те ло па ра ли зо ва но или мр тво“ (63). Ау то ро во „прак тич ни је“ око ства ра од нос 
ви ђе ња/ви ђе ног кроз ње гов од раз у огле да лу, где око ви ди и ви ђе но је, од раз у ком око 
опред ме ћу је, а и са мо је опред ме ће но. Тај обр нут чин по ни шта ва по де лу на су бје кат и обје-
кат, остав ши и да ље отво рен за дру ге про це се. Пре вас ход но ви зу ел на пер цеп ци ја по ја ча-
ва свест пи сца-пут ни ка о ње го вом фи зич ком по сто ја њу, о по сто ја њу ње го вог те ла. Ње гов 
ум ни је бес те ле сни ум што про ми шља о ле по ти и ме та фи зи ци док га окру жу ју ве не ци јан ска 
огле да ла. За и ста, као су бјект од но са ви ђе ња/ви ђе ног, при по ве дач је та ко ђе под врг нут 
за ко ни ма је ња ва ју ће ре флек си је. Сла бље ње ње го вог при су ства део је тре нут ка ви зи је.

У ве не ци јан ском об лич ју

Па жљи во ослу шкуј стран че ве ко ра ке по 
на пу ште ном, сун цем огре ја ном плоч ни ку 
дуж оба ле Ве ли ког ка на ла у Ве не ци ји.

Осип Ман дељ штам о Ге теу

У јед ном од сво јих по зна ти јих есе ја, „Со ба и по“, Брод ски опи су је ро ди тељ ско пре би-
ва ли ште у Пе тер бур гу. Та мо Брод ски, та да млад пе сник, се бе изо лу је од остат ка ма лог, 
пре тр па ног ста на, пре гра дом од по ли ца за књи ге и ко фе ра. Пут не тор бе пре до ча ва ју, 

18 Та вер зи ја умет ни ка као ми ме тич ког тво р ца под се ћа на Пу шки но ва на сто ја ња да ство ри исти 
ефе кат у пе сми „Ехо“. Ре а го ва ти на свет зву ко ва удво стру ча ва њем всякого звука (сва ког зву ка) пред-
ста вља ве ли ки по ду хват, ко ји из и ску је са вр ше но уме ће. На рав но, по сто је огра ни че ња, јер ода бра ни 
ме ди јум не мо же да од ра зи све гла со ве и зву ко ве.
19 Сли чан про цес при ме ћу је се у сти хо ви ма Брод ског, где по ет ско ја ство опред ме ћу је по глед 
не ког дру гог те по глед Бо га; ви ди та ко ђе Бе та ји но ту ма че ње пе сме „Леп ти ри ца“ (248).



иа ко тек сим бо лич но, мо бил ност ње го вог жи вот ног сти ла по што је про те ран из Со вјет ског 
Са ве за. Брод ски, ко ји сво је ис ку ство из гнан ства ни је ви део са мо у кон тек сту из ме ште но-
сти, на сто ји да раз от кри је зна че ње иза свог вре мен ског по сто ја ња, што ће му, на да се, 
по мо ћи да пре ва зи ђе осе ћај дру го сти. Су зан Сон таг уме сно при ме ћу је да мен тал на пу то-
ва ња Брод ског по се ду ју „ка рак те ри стич ну пре ми ју на бр зо упи ја ње оно га што тре ба зна-
ти и осе ти ти, од луч ност да не под лег ну пре ва ри, жа ло сна при зна ња ра њи во сти“.20 Ње го-
ва број на пу то ва ња на раз ли чи те на чи не на го ве шта ва ју то за па жа ње. Док ње гов пут у 
Ис тан бул мо же да се раз у ме у кон тек сту (не у спе шне) по тра ге за ви зан тиј ским ко ре ни ма 
ру ске пра во слав не кул ту ре, по се те дру гим зе мља ма – Швед ској, Пољ ској и Ен гле ској, на 
при мер – има ле су све ча не ци ље ве: да при ми Но бе ло ву на гра ду, до би је дру ге пре сти жне 
на гра де и по ча сне док то ра те, или да др жи пре да ва ња и при су ству је кон фе рен ци ја ма. 
Бо рав ци Брод ског у Ве не ци ји, ме ђу тим, ишли су са свим дру га чи јим пу тем.

Ве не ци ја је град по ње го вом из бо ру и за ње га је те сно по ве за на с Пе тер бур гом, у ком 
се ро дио. Но, Пе тер бург, за раз ли ку од Ве не ци је, ни је под врг нут пра ви ли ма не га тив не 
есте ти ке, прем да је и он ме тро по ла с ка на ли ма, плов ним пу те ви ма и мо сто ви ма. Ипак, 
упр кос уда ље но сти, при су ство тог бал тич ког гра да сна жно се осе ћа у Во де ном жи гу: ње-
гов дух про жи ма Ве не ци ју и од ре ђу је пе сни ков по глед на го то во све што ви ди. Иа ко се 
рет ко спо ми ње по име ну, при су ство Пе тер бур га је не по ре ци во, он је ехо Ве не ци је по пут 
гра да-бли зан ца, а Ве не ци ја за уз врат од ра жа ва по је ди не аспек те Пе тер бур га. То ни је ли-
ше но по сле ди ца. Због ле ген дар не мо ћи тог ру ског гра да да ства ра ми то ве, ње го ва мит ска 
ди мен зи ја ко ја из би ја у Во де ном жи гу удво стру ча ва по тен ци јал пу то пи са. Во де ни жиг је 
за и ста при ча о два гра да. Кроз низ асо ци ја ци ја, пи сац-пут ник се при се ћа сли ке Пе тер бур-
га од тре нут ка ка да је пр ви пут сти гао у „град што то не“ на оба ли Ја дран ског мо ра. Ути сци 
ко ји се ка сни је у ње му ра ђа ју има ју пан да не у гра ду на се ве ру Евро пе. Све што је по ве за но 
с еле мен том во де – ка на ли, мут на по вр ши на во де, или ка рак те ри стич ни ми рис мор ске 
тра ве – бу ди у ње му нај ду бље успо ме не из де тињ ства.21 Од ра зи Пе тер бур га су у све му 
што му за пад не за око. То ком две де це ни је пе сни ко вих по се та Ве не ци ји, вра ћао се и оном 
дру гом, ње му по зна ти јем гра ду, гра ду ко ји је ми слио да је на пу стио, а за пра во ни кад ни је.

Чи ни се, он да, да би за Брод ског би ла пра ва сит ни ца да се при ла го ди ме сту то ли ко 
бли ском ње го вом род ном ме сту, ако не по ду ху, бар по то по гра фи ји. Но, за чу до, он то не 
мо же. Оде жда јед ног Ве не ци јан ца ко ју же ли да но си ло ше му сто ји јер про цес адап та ци је 
у се би кри је јед ну опа сност, ело квент но пред ста вље ну у Апо ли не ро вој крат кој при чи 
„Не ста нак Оно реа Су бра ка“. Су брак, ко ји се мо ра при ла го ди ти на на чин сли чан ка му фла-
жи у при ро ди, гу би сво је осо бе но сти те се у це ло сти аси ми лу је с окру же њем. Су шти на 
при че је, на рав но, да Су брак на кра ју не ста је. То тре ба има ти на уму док раз ма тра мо на-
ра то ро во хо ти мич но по и гра ва ње ми ми кри јом.

20 Su san Son tag, по го вор Mik hail Lemk hin, Jo seph Brodsky: Le nin grad: Frag ments, (New York: Far rar, 
Stra us and Gi ro ux, 1998), 203.
21 Пу то ва ње по стра ним зе мља ма не за ни ма Брод ског ако да то ме сто не под сти че исто риј ске и 
лич не успо ме не. Сто га од ба цу је Рио де Жа не и ро: „Мо гу са мо да до дам да је Рио нај ап стракт ни је 
ме сто [...] То је град из ко јег не ће те, ма ко ли ко го ди на про жи ве ли у ње му, са чу ва ти мно го успо ме-
на. За до се ље ни ка из Евро пе Рио је ова пло ће ње би о ло шке не у трал но сти“ („По сле пу то ва ња“, 
Ту га и ра зум 58–59).
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Аут сај дер, „без и ме ни под ста нар, ни ко го вић“22 оде вен у ка ба ни цу, по се ћу је Ве не ци ју, 
свој оми ље ни град. Ње го ва спо соб ност да упи је ло кал ну кул ту ру и тра ди ци ју умно го ме 
ва ри ра. Чо век би се мо гао аси ми ло ва ти у но вој зе мљи та ко што би јед но став но на у чио њен 
је зик, али из раз ли чи тих раз ло га наш пут ник ни ка да не на у чи ита ли јан ски теч но. Ње го ва 
же ља за пот пу ним при ла го ђа ва њем је че жњи ва и па сив на. Реч је о же љи за адап та ци јом 
ко ја се ја вља са мо на по вр ши ни и спре ча ва про ди ра ње сва ког ви да сми сле ног ути ца ја. 
Тај про цес не из бе жно во ди у не ка кав си му ла крум ко ји из бе га ва сва ки ства ран при ступ 
ве не ци јан ском жи во ту.

Ме ха ни зам ка му фла же у при ро ди ну ди без бед ност ство ре њи ма у не при ја тељ ским 
сре ди на ма. На лик то ме, ми ми кри ја је „ви со ко на ли сти при о ри те та сва ког пут ни ка“ (8), јер 
ту ри сти ну ди ком фор ано ним но сти у стра ним, па и не при ја тељ ским окру же њи ма.23 У Ве-
не ци ји Брод ског, она ма хом слу жи да за шти ти и са кри је по је дин ца из ра зи то све сног сво-
је дру го сти. Прем да кон цепт ми ми кри је до ла зи из при ро де, њен са др жај у Во де ном жи гу 
пре у зет је из до ме на кул ту ре. А у окви ру до ме на кул ту ре, ми ми кри ја је си но ним за вар ку, 
по на вља ње и па ро ди ју. Као при мер, мо же мо се вра ти ти сце ни у лу ци. Ка да пр ви пут си ђе 
с пре тр па ног ва по ре та на ве не ци јан ски екви ва лент чвр стог тла, ње го ва оде ћа по при ма 
ве ли ки зна чај, или је бар до вољ но вред на па жње да би је он про ко мен та ри сао. Оде ћа му 
је при лич но за ста ре ла, ка же нам при по ве дач, а чи не је там но сме ђи бор са ли но ше шир 
ши ро ког обо да и бе ли ка пут мар ке ландн фог. На да се да ће у том ру ху из гле да ти ано ним-
но, али за пра во се обу као или у оде ћу ко ју за ми шља да та мо шњи ста нов ни ци но се или 
то ли ко нео бич ну да слу жи као сред ство бе га од вла сти те пер со не. Ре зул та ти су не хо ти це 
ко мич ни и Брод ски с на ма де ли ша лу: ма гла што пре о вла да ва у то до ба го ди не, бо је окру-
же ња, све де на на ни јан су си ве као из фил ма но а ра од ње га пра ви (ка ко уми шља) про та го-
ни сту не ка кве ме ло дра ме. Та ми ми кри ја, из ве де на кроз еклек тич не еле мен те, пред ста вља 
пут ни ков об ред ини ци ја ци је у град ко ји с го ди на ма ни је пре стао да га фа сци ни ра.

По сто је и има ги нар не сце не у ко ји ма при по ве дач не ста шно опо на ша за гри же ног ве не-
ци јан ског не же њу или оже ње ног џен тлме на ве ли ког сто ма ка. Као да го ди шње до ба сла ба шне 
зим ске све тло сти ср дач но до че ку је та кво са ња ре ње. Кад је сам, ми сли му се пре у сме ра ва ју 
на уну тра шњи свет, те по но во при зи ва сли ку се бе као да је у фил му без за пле та: „На ме ни 
тре ба да су кач кет, там ни са ко и бе ла ко шу ља с рас коп ча ним око врат ни ком“ (41), раз ми шља 
на ра тор док сам ше та дуж Фон да мен та Ну о ве на су прот им про ви зо ва ном „нај леп шем аква-
ре лу на све ту“24 – ка на ли ма Ве не ци је. У фан та зи ја ма о ми ми кри ји ко ри сти и дру ге де та ље 
ти пич не за сва ки да шњу ита ли јан ску есте ти ку: оле о гра фи ју Бо го ро ди це ко ја укра ша ва ње-
го ву из најм ље ну со бу или ци ца не за ве се на про зо ри ма. Они по ве ћа ва ју ве ро до стој ност 
ње го вих па ро диј ских аран жма на и исто вре ме но при па да ју ње го вом ре пер то а ру мен тал не 
аси ми ла ци је. Из ра жа ва ју ћи пут ни ко ву же љу да се по ве же, да се про би је кроз зид дру го сти, 
от кри ва ју ње го ву са мо ћу, ко ју у острв ској ствар но сти Ве не ци је сна жно осе ћа. Ка ко твр ди, 
„кла но ви не во ле ту ђин це, а Ве не ци јан ци су ве о ма кла нов ски на род“ (39). 

Та ко Брод ски тре ти ра свог при по ве да ча као оту ђе но ја ство, чи је при су ство ор га ни зу-
је кроз низ књи жев них сред ста ва, по пут двој ни ка, си му ла кру ма, по ре ђе ња, по на вља ња, 

22 Jo seph Brodsky, “La goon“, прев. Ant hony Hecht, A Part of Spe ech (New York: No on day Press, Far rar, 
Stra us and Gi ro ux, 1980), 74. Брод ски је на пи сао ову пе сму то ком пр вог бо рав ка у Ве не ци ји.
23 За пра во, при по ве дач твр ди да сре ди на „оста је не при ја тељ ска ко ли ко год јој се чо век при ла го ди“ 
(Во де ни жиг, 63).
24 Због не пре ци зно сти, пре вод је из ме њен. (Прим. прев.)
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алу зи ја, те број них дру гих ви до ва ре флек си је. До пу шта, ме ђу тим, да то ја ство по сто ји на 
још јед ном те ле сном ни воу, по ре де ћи га с ри бом ко ја во де Ве не ци је до жи вља ва као свој 
при род ни еле мент. По ми шље њу Брод ског, во да је „де мо крат ски“ ни ве ли за тор ко ји спа ја 
гра ђа не Ве не ци је и ту ри сте.

До ми на ци ја гра да над на ра то ром се на ста вља, као и ње го ва игра ми ми кри је. На гон да 
се са кри је на ме сту оба ви је ном соп стве ним ми сте ри ја ма по ду да ра се и над ме ће са же љом 
да се бу де ле по оде вен. Но, ту не ма дис па ри те та, јер је еле гант на оде ћа за пра во из ван-
ред но јед но ста ван ме ди јум тран сфор ма ци је. За што, пи та се при по ве дач, сви мо ра ју да 
„као лу ди ку пу ју и ме ња ју гар де ро бу“?25 Еле ган ци ја, на ци о нал на ка рак те ри сти ка Ита ли је, 
у Ве не ци ји по ста је вид оба ве зне умет но сти, са став ни део град ског пеј за жа и на сле ђа.26 
Скло ност да се па ра ди ра у фи ној оде ћи, у су шти ни да се пре ру ша ва, при род но ле жи ста-
нов ни ци ма гра да с та ко ду гом исто ри јом кар не ва ла и ба ло ва под ма ска ма, и ни је то ли ко 
да ле ко од на ра то ро вих на кло но сти – ка кви год да су ње го ви мо ти ви. Па жњу му при вла чи 
слав на про шлост Ве не ци је, а оно што не при ме ћу је на ра ме ни ма и гла ва ма слу чај них про-
ла зни ка, спре ман је да уо чи на са мим тр го ви ма: „те ули це ли че још и на уну тра шњост 
гар де ро бе: сва оде ћа од там не тка ни не, али по ста ва цр ве на са злат ним од се ви ма“ (62). Као 
да нам го во ри да оде ло чи ни чо ве ка, чи ни град. По себ но се у Ве не ци ји ја вља при род на 
скло ност за по ре ђе њем са сно ли ком ле по том што окру жу је ау то ра. За по ре ђе њем, а не 
над ме та њем. Мо ра се уло жи ти на пор да се об у зда тај на гон, јер се мо ра при кри ти ин фе-
ри ор ност људ ске ана то ми је у по ре ђе њу с ви зу ел ном су пер и ор но шћу Ве не ци је: „Ко ли ко 
год би ло ле по, чи ни ми се да у овом гра ду те ло тре ба да бу де по кри ве но оде ћом већ и 
због то га што се кре ће“ (19). Јед но ста ван по ку шај да се ку пи оде ћа пре тва ра се у низ про-
ба у ко ји ма ку пац-при по ве дач до но си по гре шне од лу ке и за бо ра вља сво ју ве ли чи ну, укус 
и ствар не по тре бе. Ком пул сив но под сти ца на, по тре ба за ка му фла жом за ро бља ва по је-
дин ца у си ту а ци је „не из ве сни је“ од ку по ви не. Та ми ми кри ја ко јом се овлаш ба ви пред ста-
вља об лик за ро бље ни штва у ком, пот пу но се ста па ју ћи с окру же њем, чо век тре ба да бу де 
све стан соп стве ног пот пу ног не стан ка, на шта упо зо ра ва суд би на Оно реа Су бра ка, на ра-
то ро ве књи жев не пре те че.

Ко нач но, сви та кви по ку ша ји из ла жу се под сме ху и крат ког су ве ка, за то што скеп тич ни 
при по ве дач, у по тра зи за вла сти тим по но во осми шље ним ли ком као жи те ља Ве не ци је, 
јед но став но при хва та сво ју ста ру ко жу. Но, упо тре ба тих па ро диј ских ме ха ни за ма код Брод-
ског не за ми сли ва је без естет ског кон тек ста не га тив но сти. Тип па ро ди је што узро ку је 
не ста нак упу ћу је на ме ха ни зам ре флек си је ко ји сли ку не умно жа ва ни ти удво стру чу је 
не го је про гре сив но не ги ра. На при мер, во де Ве не ци је ре флек ту ју екс те ри јер, а јед на 
по вр ши на од ра жа ва дру гу по вр ши ну, ко ја у ни зу из лу ђу ју ћих мул ти пли ка ци ја под ра зу ме-
ва још по вр ши на. Огле да ла су об да ре на нео гра ни че ним по тен ци ја лом ства ра ња но вих 
од ра за, али је та нео гра ни че ност тек је дан од два прав ца ко је Брод ски ис тра жу је. По по рет-
ку не га тив но сти ко ји Брод ски ус по ста вља у свом пу то пи сном есе ју, бес ко нач ност обич но 
ства ра ју све сла би је, све ма ње и не ги ра ју ће сли ке. Но, тим ме ха ни змом ће мо се де таљ ни-
је по за ба ви ти у сле де ћем по гла вљу.

25 Же лео бих да ис так нем ау то ро ву упо тре бу ре чи „као лу ди“ јер оштро ум но упу ћу је на по на вља ње. 
Тај де таљ илу стру је до след ност ехо и зма код Брод ског.
26 То ли ко да су 1562. мо ра ли да уве ду за кон у Ве не ци ји ка ко би спре чи ли раз ме та ње гра ђан ском 
оде ћом и укра си ма. 
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Сјај и прах27

Око ме не су зве зде и во де
Од раз све то ва у оке а ну, 
Бо жан стве ни ји при зор но од сјај 
ба кљи у сјај ном ша ре ном ста клу;
Уз ви ше ни еле мент, све ми ру
Што оке ан је зе мљи, про сти ре 
Пла вет ни ло вла сти тих ду би на. 

Лорд Бај рон

Ве не ци ја у Во де ном жи гу је ин тер тек сту ал на кре а ци ја у ко јој су ге стив на моћ је зи ка 
под ра зу ме ва „ви ше од оно га за шта се по бри ну ла ре ал ност“ (46). У том сми слу, град је 
не пре ци зан тек сту ал ни ехо. Ме ђу ње го вим мно гим књи жев ним пре те ча ма на ла зи мо Ан-
ри ја де Ре њи је ра, Мар се ла Пру ста, То ма са Ма на и Ви ли ја ма Ха зли та. Брод ском је по зна та 
и ру ска тра ди ци ја кул тур них од ла за ка у Ита ли ју ко ди фи ко ва них од Алек сан дра Хер це на, 
Оси па Ман дељ шта ма, Ане Ах ма то ве и дру гих. Ви зу ел ну тра ди ци ју са ме Ве не ци је, на ко ју 
сам ов де усред сре ђе на, об ли ку ју удру же ни на по ри ње них до мо ро да ца – сли ка ра Ви то реа 
Кар па ча, Ђор ђо неа, Ти ци ја на, Ђо ва ни ја Ан то ни ја Ка на ла – те оних ко ји ни су та мо ро ђе ни 
и про ве ли су ве ћи део жи во та ван Ве не ци је, по нај ви ше Џ. М. В. Тар не ра.

Сјај не бо је и чул на све тлост што убла жа ва ју ар хи тек тон ске фор ме гра да са вр шен су 
при мер оно га што је по зна то, бар од Бе ли ни је вих чу ве них сли ка те у мно гим ка сни јим 
об лич ји ма, као пре по зна тљи во ве не ци јан ски стил.28 Но, ви зу ел но при зи ва ње Ве не ци је 
код Брод ског упи ја и син те ти ше то ви ше ве ков но ви зу ел но ви ђе ње гра да на огра ни чен 
на чин. То не зна чи да Брод ски уоб ли ча ва сво ју ви зи ју гра да у нео тра ди ци о нал ном ма ни ру 
тек по ма ло на гла сив ши не из мер но ико но граф ско спре ми ште Ве не ци је. Све стан тог ма ње 
или ви ше фик сног на сле ђа, он на ње га ре а гу је сна жно ко ли ко и на град. Но, да би одр жао 
соп стве ну ви зи ју, он пре та че очи глед ни је аспек те гра да у уз ви ше ну ви зи ју. По себ на кре-
а тив на спо соб ност ко ју је де фи ни сао Кол риџ омо гу ћа ва му да фе но мен ске аспек те Ве не-
ци је ту ма чи као ори ги нал ну но у мен ску ви зи ју. 

Кад је реч о ви зу ел ној тра ди ци ји ко ја му је прет хо ди ла, кључ у пе сни ко вом по нов ном 
осми шља ва њу при ка за гра да је су не са мо умет ни ци ко је спо ми ње у тек сту не го и име на 
ко ја не на во ди. Дру гим ре чи ма, на ме ра вам да раз мо трим пе сни ков мо дус ви зу ел не све сти 
и ње го ве ко ре не из две раз ли чи те, ма да ком пле мен тар не, пер спек ти ве. Од јед на ке је ва-
жно сти оно че му ау тор до зво ља ва да ис пли ва у тек сту и оно што тек на го ве шта ва или под-
ра зу ме ва. Же ле ла бих да илу стру јем пр ви ме тод крат ким раз ја шња ва њем јед не од ње го вих 
ка рак те ри стич но уче них ди гре си ја. У њој од ре ђу је при ро ду зим ске све тло сти у гра ду као 
„Ђор ђо не о ву или Бе ли ни је ву, а не Ти је по ло ву или Тин то ре то ву“.29 Ме тод на во ђе ња име на 

27 Енг. lu ster and dust. Aлузија на сјај ни пре храм бе ни прах за тор те и ко ла че lu ster dust. (Прим. прев.)
28 „Ве не ци јан ски ин стру мент је бо ја; фи рен тин ски и рим ски је ва јар ска фор ма“; ви ди Horst de la 
Cro ix, Di a ne Kirk pa trick, и Ric hard G. Tan sey, Gard ner’s Art thro ugh the Ages (New York: Har co urt Bra ce 
Jo va no vich, 1991), том 2, 682.
29 Ни шта не мо же бо ље да до ча ра еру ди ци ју Брод ског од раз ли ко ва ња та квих ни јан си. Ми лош 
при ме ћу је да есе ји Јо си фа Брод ског до ка зу ју да је „у мла до сти ус пео да се обра зу је бо ље не го у 
би ло ко јој шко ли“ (По го вор, 10).



сли ка ра, иа ко под ра зу ме ва ода бир, ни је увек ефи ка сан на чин ука зи ва ња на тра ди ци ју. У 
тек сту, ме ђу тим, функ ци о ни ше сто га што их Брод ски сме шта у спе ци фи чан кон текст сти-
ло ва сва ког од та че ти ри умет ни ка. Ка ко у Ве не ци ји, у то до ба го ди не, зра ци сун ца не жно 
оба сја ва ју пред ме те, ин тим ност чи та вог фе но ме на, ис прав но при ме ћу је, бли жа је упо тре-
би све тло сти код Ђо ва ни ја Бе ли ни ја и ње го вог уче ни ка Ђор ђо неа не го дра ма тич ни јој и 
те а трал ни јој све тло сти ка кву су ко ри сти ли ка сни ји мај сто ри, Ти је по ло и Тин то ре то.

Ка ко Брод ски омо гу ћа ва да се на слу те на по ри дру гих ви зу ел них умет ни ка чи ја име на 
у есе ју не на во ди ди рект но не би ли на гла сио вла сти ти при каз Ве не ци је? Сте ре о тип на 
Ве не ци ја у де ли ма ви зу ел них умет ни ка је сте град бо ја, све тло сти и ка на ла окре пље на 
сја јем во де. По пу лар на пред ста ва Кра љи це Ја дра на, ка ко је по не кад пом пе зно на зи ва ју, 
под ра зу ме ва и ис кле са но ка ме ње ње них ар хи тек тон ских спо ме ни ка те дру га обе леж ја 
гра да, ме ђу ко ји ма су гон до ле и при зо ри кар не ва ла. Јед ну од нај ста ри јих схе ма ти зо ва них 
пред ста ва ве не ци јан ских ве ду та ду гу је мо из о би љу сли ка, ба кро пи са и цр те жа Ђо ва ни ја 
Ан то ни ја Ка на ла. Исти ну го во ре ћи, сви ми пре или ка сни је упо зна мо ту по пу лар ну вер зи-
ју Ве не ци је. Брод ски се упо зна је с гра дом кроз јед на ко ра зно вр сне из во ре. Да ли је реч о 
јеф ти ним су ве ни ри ма или ру ко тво ри на ма за ин те лек ту ал ну ели ту,30 они га на во де да 
ви ди ори ги нал, да по ре ди ка нон ске пред ста ве са ствар но шћу. С из у зет ком ње го ве пр ве 
по се те, то ком ко је је по тре ба за при ла го ђа ва њем окру же њу на крат ко пре ваг ну ла над 
ње го вом осе ћај но шћу, пи сац ства ра – оп чи њен гра дом – соп стве ну ви зи ју Ве не ци је.

Да би смо о то ме рас пра вља ли, освр ни мо се пр во на де ло још јед ног ви зу ел ног умет-
ни ка, ко ји не ко ри сти ну жно по сто је ћи ре пер то ар пред ста ва и кли шеа што су Ве не ци ју 
учи ни ли бе смрт ном у на шем кул тур ном се ћа њу. На уму имам Ка ме ње Ве не ци је Џо на Рас-
ки на, зби р ку есе ја због ко је је ау тор сте као ме ђу на род ну сла ву. Илу стро вао ју је сам Рас кин, 
а до ку мен ту је мно го број не спо ме ни ке гра да. Брод ски осе ћа исту фа сци на ци ју пре ма ве-
не ци јан ском ка ме њу, али се огра ни ча ва на не ко ли ко ода бра них ар хи тек тон ских ре мек-
де ла. Рас ки но ва Ве не ци ја је опи пљив и чврст ар хи тек тон ски кон структ. Де таљ но из ве де-
ни и из ван ред но обо је ни, Рас ки но ви цр те жи ево ци ра ју Ве не ци ју ста ри јих ар хи тек тон ских 
сти ло ва. Оп сед нут по вр ши на ма гра ђе ви на, он мар љи во бе ле жи де та ље и ти по ве де ко ра-
ци ја, из ра ђе них у ви ду скулп ту ра, мо за и ка или фре ски. Да би ис та као кон траст из ме ђу 
си вих зи до ва се вер но е вроп ске ар хи тек ту ре и скло но сти ка бо ји очи глед ној у Ве не ци ји 
– тај гест га још ви ше уда ља ва од Брод ског – он уз ди же бо га те ни јан се зе ле не, пур пур не, 
азу р не и злат не ко је укра ша ва ју па ла те и цр кве.31 Та есте ти ка усме ре на на бо ју пот чи ња-
ва уну тра шњу струк ту ру гра ђе ви на хро мат ским прин ци пи ма њи хо ве спо ља шњо сти.32

Сти ло ви ко је Рас кин сма тра нај чи сти јим при ме ри ма ве не ци јан ске ар хи тек ту ре је су 
ви зан тиј ски и гот ски. Све што је из гра ђе но ка сни је, осим не ко ли ко из у зе та ка гра ђе ви на 
ра не ре не сан се, по ка зу је све ве ће про па да ње уку са. Успон и пад ве не ци јан ске ар хи тек-

30 Брод ски у есе ју спо ми ње све ве не ци јан ске су ве ни ре на ко је је у мла до сти на и шао у та да шњем 
Ле њин гра ду. Део по пу лар не сли ке о Ве не ци ји чи ни ле су гра фи ке А. П. Остро у мо ве-Ле бе де ве, 
чла ни це по кре та „Мир ис кýсства“; но, ви зи ја Ве не ци је код Брод ског ра ди кал но је дру га чи ја од 
ње не ви зи је тог гра да. Же лим да се за хва лим Ни ни Пер ли ни за пред ло ге од не про це њи ве вред-
но сти у по гле ду ико но гра фи је Пе тер бур га.
31 Су прот но ва жи за Брод ског, ко ји ви ше во ли си ви ло упра во сто га што је се вер њак (43).
32 Бо ја га то ли ко оп се да да из ја вљу је ка ко је од свих бож јих да ро ва чо ве ко вом оку она нај све ти ја, 
нај бо жан стве ни ја и нај у зви ше ни ја. John Ru skin, The Sto nes of Ve ni ce (New York: Moyer Bell Li mi ted, 
1989), 114.
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ту ре он при пи су је ду хов ним си ла ма, а не је ња ва њу по ли тич ке и еко ном ске мо ћи ре пу-
бли ке. Ка ме ње Ве не ци је плод је јед не уче не осо бе ко ја упре же сву сво ју ин те лек ту ал ну 
енер ги ју и умет нич ке ве шти не да до ку мен ту је и опи ше, из ме ри и на цр та град ска зна ме ња. 
Мо рал на нит те књи ге о ве не ци јан ским спо ме ни ци ма мо же се де лом при пи са ти ау то ро вој 
при ме ни иде ја прет ход но раз ра ђе них у Се дам лам пи ар хи тек ту ре. Као та кво, Рас ки но во 
де ло Ка ме ње Ве не ци је има ло је не из мер ног ути ца ја и Ве не ци ју ње го вог до ба пре тво ри ло 
је у ме ђу на род ни цен тар за умет ни ке и пут ни ке.

То ком Рас ки но вог бо рав ка у Ве не ци ји, из глед гра да је ви ше на ли ко вао Мле тач кој ре-
пу бли ци.33 Ипак, чи сту нац Рас кин из бе га вао је све што је из гра ђе но по сле ше сна е стог 
ве ка. Од та да, еклек тич не гра ђе ви не из по зног де вет на е стог ве ка и, по себ но, мо дер ни-
стич ке кон струк ци је два де се тог ве ка из ме ни ле су па но ра му гра да. Бу ду ћи кри ти чан пре-
ма њи хо вом не га тив ном ути ца ју на град ски хо ри зонт, Брод ски, у ду ху срод ном Рас ки но вом, 
ну ди соп стве ну те о ри ју о успо ну и па ду сја ја Ве не ци је. Ње гов ен ту зи ја зам је на кло њен 
нај ста ри јим гра ђе ви на ма, из гра ђе ним у пет на е стом и ше сна е стом ве ку, чак и они ма ко је 
ни су про јек то ва ле по зна те ар хи тек те.34 За пра во, Брод ски на ког нај у ти цај ни је лич но сти 
за пад не ар хи тек ту ре не оста вља ју на ро чит ути сак, спо ми ње де ло ар хи тек ти Ма у ра Ко ду-
чи ја и Пје тра Лом бар да из То ска не, али у свој ка нон не укљу чу је из ван ред не цр кве ви со ке 
ре не сан се Сан Ђор ђо Ма ђо ре и Ил Ре ден то ре,35 ко је је ка сни је у Ве не ци ји по ди гао Па ла-
дио. У истом ма ни ру, на стра ни ца ма Во де ног жи га по ја вљу је се, са мо ин ди рект но, још јед но 
де ло ви со ке ре не сан се, Сан со ви но ва па ла та Це ка (Ков ни ца).36

С истим пре зи ром ко ји је принц Чарлс из ра зио у мно го ре кла ми ра ном ра ту про тив 
мо дер ни зма у ар хи тек ту ри, Брод ски на па да са вре ме не ар хи тек те и њи хо ве мо дер ни стич-
ке кон струк ци је.37 Ис так нут из у зе так чи ни Ста ци о не тер ми ни (же ле знич ка ста ни ца у Ве-
не ци ји), у свом „пра во у га о ном сја ју угла ђе но сти и нео на“ (10) – ма да та ко то ле ран тан став 
мо жда има ви ше ве зе с ин стинк том пут ни ка не го с не ким ма ње дог ма тич ним и ис кљу чи-
вим при сту пом мо дер ни стич ким гра ђе ви на ма.38 За ру ског пи сца, јед но став ност мо дер-
ни стич ке ар хи тек ту ре, чи ји је при мер „бе тон ски сан дук хо те ла ’Ба у ер-Грин валд’“ (75), спа-
да у исту ка те го ри ју као и пре на ки ће не ста ри је гра ђе ви не, по пут Цр кве Све тог Мој си ја. И 
јед но и дру го су оли че ње ло шег уку са, а те шке фа са де, оте жа ле од укра са или не, не по-
ви ну ју се ло кал ној тра ди ци ји из град ње ла га них и де ли кат них гра ђе ви на, чи ји су мо жда 
нај бо љи при ме ри Ду жде ва па ла та и Злат на па ла та.39

33 Иа ко је же ле зни ца већ би ла из гра ђе на; ра ди ли су и ка фе „Flo rian“ (где је Брод ски био ре до ван 
гост) и хо тел „Da ni e li“.
34 Бох дан Па чов ски про ниц љи во пи ше о стра стве ним су сре ти ма Брод ског с ар хи тек ту ром у есе-
ју “Oko Brod ski e go“ (“Brodsky’s Eye“), Zeszyty Li te rac kie 57 (1997): 127–36.
35 Итал. il re den to re зна чи „ис ку пи тељ“. (Прим. прев.)
36 На гра ђе ви ну се тек упу ћу је као на део та ла са че ти ри сто ти не про зо ра на Тр гу Све тог Мар ка.
37 До вољ но је упо ре ди ти, на при мер, сле де ћи ци тат ко ји са вре ме не ар хи тек те опи су је као ху ље 
„оног је зи вог по сле рат ног прав ца ко ји је на гр дио кон ту ре Евро пе ви ше не го би ло ка ква Luft waff e“ 
(15) с пот пи ри вач ком ре то ри ком ко ју ко ри сти бри тан ски пре сто ло на след ник.
38 Про це на ве не ци јан ске ар хи тек ту ре код Брод ског ни је ли ше на из ве сних не пре ци зно сти у по-
гле ду по да та ка. У свом есе ју, Па чов ски ука зу је на те гре шке. И Во де ни жиг са др жи сит не гре шке: на 
при мер, зе ни ца ока ни је цр не бо је.
39 Пре тво рив ши ну жду у пред ност, та стил ска од ли ка ре зул тат је од су ства чвр стог те ме ља. Због 
то га што је град по диг нут на ши по ви ма, оми ље на гра ђа би ли су ци гле и шт укo. Да ле ко те жи мер-
мер, упр кос фи нан сиј ском пи та њу, обич но се ко ри стио за об ла га ње спо ља шњо сти.
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Ве не ци јан ски хо ри зонт, са чи њен од цр кви, па ла та и бол ни ца од ци гле и ка ме на, пред-
ста вља тек је дан, али из ве сно нај о пи пљи ви ји и нај кон крет ни ји, ви зу ел ни еле мент ко ји 
до при но си при ка зу гра да код Јо си фа Брод ског. Чи та лац је обич но упу ћен у ту бри жљи во 
чу ва ну ма те ри ју гра да кроз хи тре ди на мич не од бле ске. По све ће ни лу та ли ца Брод ског не 
фа во ри зу је ни јед но по сто ја но ста ја ли ште за раз ми шља ње, као ре ци мо про зор сво је хо-
тел ске со бе. Уме сто то га, град се от кри ва у тре нут ним при зо ри ма док он ше та, по вре ме но, 
гу бе ћи се у за во ји тим ули ца ма и на ма лим тр го ви ма. Др же ћи се по да ље од глав них про-
ла за у гра ду, те ве ли чан стве них и по пу лар них спо ме ни ка, ње го во око от кри ва ма ње по-
се ће не кут ке.

У Ве не ци ји Јо си фа Брод ског, град ска тек сту ра од сип ког ка ме на под ло жна је и си ла ма 
по ред за га ђе ња и по пла ва. Ау тор упо тре бља ва све тлост за јед но с огра ни че ним спек тром 
бо ја да ство ри по ни шта ва ју ћи ефе кат ма гле на из глед гра да, те да на гла си ње го ву ефе-
мер ност. Та јан стве ни и про ла зни ефе кат ко јим из ма гли ца оба ви ја град успе шно су до ча-
ра ли Џ. М. В. Тар нер и Џејмс Мак нил Ви слер. Упр кос стил ским раз ли ка ма из ме ђу те дво ји-
це сли ка ра, обо ји ца ис ти чу бо га ту па ле ту гра да и бла гу све тлост у ма ни ру на лик тра ди-
ци ји ко ју је уста но ви ла ра но ре не сан сна ве не ци јан ска шко ла сли кар ства. Но, по ре ђе ње с 
ви зи јом Брод ског оправ да ва ино ва тив на пред ста ва про ла зних аспе ка та гра да ка ко ју је 
Ви слер при ка зао у цр но-бе лим ба кро пи си ма.

Ви слер је у Ве не ци ју сти гао 1879, и остао у њој пре ко го ди ну да на.40 Оти шао је та мо 
спе ци јал но да би из ра дио два на ест ба кро пи са ко је је на ру чи ло Дру штво ле пих умет но сти 
у Лон до ну. То ком бо рав ка у Ве не ци ји, рет ко је ра дио уља на плат ну; уме сто њих, из ра дио 
је мно го број не па сте ле и ба кро пи се. Из бе гав ши кон ту ру у ба кро пи си ма, раз вио је јед ну 
су ге стив ну ли ни ју ко јом ре чи то упу ћу је (уме сто да осли ка) на ноћ ну ау ру што оба ви ја 
гра ђе ви не у да љи ни. Ин тим ни при ка зи мо сто ва и про ла за, та јан стве них ла гу на и па ла та 
по ја вљу ју се по пут утва ра у гра ду ухва ће ном из ме ђу на из глед бес крај ног не ба и мо ра. 
По ступ на гра да ци ја цр но-бе лих то но ва, на гла ше них сме ђом, до при но си Ви сле ро вом 
оча ра ва ју ћим де ли ма Нок тур на и Нок тур но: па ла те. Ње го во екс пе ри мен ти са ње с им-
пре си о ни стич ким ефек том ода бра не тех ни ке да ље до при но си успе ху две се ри је ве не ци-
јан ских ба кро пи са.41 На те ме љу оно га што Ви ли јам Си керт де фи ни ше као „свет ко ви ну 
не жних и де ли кат них ски ца на ба кру“,42 гра ди се све до чан ство о тај ном жи во ту Ве не ци је.

Ка ко да са да уо чи мо за јед нич ке од ли ке ви зи ја Брод ског и Ви сле ра? Не са мо да их раз-
два ја вре ме и да су их об ли ко ва ле раз ли чи те кул ту ре не го и ра де у дру га чи јим ме ди ји ма, 
те се чи ни да ови умет ни ци не би мо гли би ти пред мет по ре ђе ња.43 На по вр ши ни, та кво 
прег ну ће оправ да ва са мо то што су при па да ли ко ло ни ји из гна них умет ни ка ко ји су ра ди-
ли у Ве не ци ји и тај град учи ни ли те мом сво јих де ла. Ипак, њи хо во ви ђе ње Ве не ци је, те 

40 Ов де би тре ба ло да спо ме нем јед ну ве о ма за бав ну слу чај ност. Ви слер је по се тио Ве не ци ју због 
умет нич ких ци ље ва, али и услед ни за не зго да по чев од ње го вог бан кро та и про да је ку ће, као 
ис хо да пар ни це (он ју је до био) због кле ве те за ко ју је оп ту жио Џо на Рас ки на. 
41 За те мељ ни је об ја шње ње умет ни ко вих тех нич ких ино ва ци ја у ба кро пи су ви ди док тор ску ди-
сер та ци ју Kat ha ri ne Jor dan Loc hnan, “Whi stler’s Etchings and the So u r ces of His Etching Style 1855–
1880“ (New York and Lon don: Gar land Pu blis hing, 1988).
42 Ци тат у Loc hnan, “Whi stler’s Etchings and the So u r ces of His Etching Style, 1855–1880“, 214.
43 Прем да је Ви слер као де чак про вео не ко вре ме у Пе тер бур гу, где му је отац ра дио као гра ђе-
вин ски ин же њер (и умро за вре ме епи де ми је ко ле ре), ис тра жи ва чи ко ји се ба ве ње го вим ра дом 
ве о ма ма ло па жње по све ћу ју том пе ри о ду.
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про ми шљен на чин на ко ји по сте пе но из бе га ва ју ње ну ствар ност чи не њи хо ва де ла ду-
хов но бли жим не го што би се мо гло прет по ста ви ти. Ви слер сво је ко нач не ба кро пи се о 
Ве не ци ји отва ра пре ма бес ко нач но сти, а Брод ски од ла зи ко рак да ље отво рив ши сво ју 
тво ре ви ну Ве не ци је и бес ко нач но сти и пре ма пра зни ни. Сто га ме та фи зич ка срод ност, 
срод ност су шти не њи хо вих ви зи ја, оправ да ва по ре ђе ње.

Мо гли би смо да ука же мо и на да ље слич но сти. Обо ји ца с Рас ки ном де ле осе тљи вост 
пре ма нај ста ри јем ка ме ну Ве не ци је, а с Тар не ром оду ше вље ње ве не ци јан ском ат мос фе-
ром. Обо ји ца гло ри фи ку ју ње не во де. Обо ји ца ра де у огра ни че ној па ле ти цр не и бе ле с 
тек по ко јим из у зет ком. Ви слер ме ња тму р ну ат мос фе ру сво је Ве не ци је уно ше њем нео че-
ки ва ног из во ра све тло сти.44 Слич но то ме, Брод ски је ра све тља ва опи сом раз ли чи тих 
ме на град ске све тло сти у свом пу то пи су.

То суп тил но де ло ва ње све тло сти по ка зу је се ну жним у ме та фи зич кој ви зи ји Ве не ци је 
Брод ског. Зим ска све тлост не ода је то пли ну. Прем да не убла жа ва кру те кон ту ре гра ђе ви-
на, ожи вља ва спо ља шњи из глед гра да. Зи ми све тлост по кре ће град, бу ди ње гов смр зну-
ти из глед, те да је енер ги ју ње го вим ста нов ни ци ма. Ње на основ на свр ха је јед но став на, 
али су штин ски ва жна: да пред ме те – оба ви је не та мом – вра ти у до мен ви дљи вог, да ја че 
ис так не њи хо ве об ли ке, те да их учи ни у це ло сти до ступ ним оку. Као та ква, зим ска све-
тлост Ве не ци је има још јед ну ду жност, по што гра ни цу из ме ђу ви дљи вог и не ви дљи вог 
чи ни флу ид ном.

Ма њак све тло сти узро ку је сма ње ње ин тен зи те та бо ја. То се де лом мо же при пи са ти 
го ди шњем до бу, јер је „шкр то бо ја ма“ (18), а де лом при су ству Пе тер бур га ко ји се ау то ру 
ука зу је. Но, то ком сун ча них да на не бо је чи сто пла во. У сли ци гра да код Брод ског по сто ји 
још је дан из вор хро мат ске ди вер зи је, фа са де од цр ве не ци гле на ве не ци јан ским гра ђе ви-
на ма. Ипак, ме ђу свим тим бо ја ма не ма оних јар ких по пут жу те, зе ле не и на ран џа сте. Кроз 
та кво, у ве ли кој ме ри до след но ели ми ни са ње бо ја, Ве не ци ја по при ма из глед не ког се вер-
но е вроп ског гра да.

По кат кад во да у ка на ли ма ва ри ра из ме ђу пла ве, си ве и сме ђе, ма да обич но от кри ва 
сво је не из мер но мрач не ду би не. Цр на је за пра во ме ђу бо ја ма ко је пре о вла ђу ју у гра ду у 
есе ју Брод ског, где је во да „цр на као смо ла но ћу, кон ку ри шу ћи не бе ском сво ду“ (57–58). 
То цр ни ло, спо је но с бе ли ном ле да и сне га, ства ра ра зно ли ке ни јан се си ве. У сво јој тро-
бој ној ком по зи ци ји, Ве не ци ја као сли кар ска пред ста ва при па да гра фи ци. Или, да на ђе мо 
ме ди јум у скла ду с про фе си јом Брод ског, ве шти ни пи са ња цр ним ма сти лом на бе лом 
па пи ру, од но сно књи жев но сти (51).

Од мак од утвр ђе не сли кар ске тра ди ци је от кри ва дру га чи ју сли ку гра да, про же ту ау ром 
крај но сти. По јед но ста вив ши ње го ву спо ља шњост, ау тор нам па жњу усме ра ва на дру ги, 
ма ње ви дљив об лик по сто ја ња гра да. Схе ма ти за ци ја ње го вих фе но мен ских ви до ва, ка ко 
је пред ста вља рас по ред бо ја, при пре ма про стор за ан ти у ни вер зум Ве не ци је. Пре по знав-
ши ду хов но и ма те ри јал но је дин ство уни вер зу ма, Брод ски до ча ра ва је дан ан ти град као 
бес ко на чан про стор у ком се по ни шта ва ју све фор ме, као тво ре ви ну бли ску ап стракт ној 
сли ци. Ко рак да ље ка тој ви зи ји је сте кроз про ла зне аспек те гра да по пут ње го ве чу ве не 
ма гле. Ако све тлост пред ме те чи ни ви дљи вим, ма гла их скри ва, а у слу ча ју на ро чи то гу сте 
ве не ци јан ске ма гле зва не neb bia, скри ва ње иде до са вр шен ства. Та вр ста ма гле бри ше „не 
са мо од ра зе већ и све што има об лик: згра де, љу де, ко ло на де, мо сто ве, ки по ве. [...] Ма гла 

44 Из у зе так чи не ње го ва чу ве на ве не ци јан ска плат на, ис пу ње на из о би љем жи вих бо ја.



је гу ста, сле па, не по мич на“ (37). Ма гла, без о блич на твар, оба ви ја сва ки об лик. Ка ко есеј 
Брод ског ја сно ис ти че, neb bia не ути че на град она ко ка ко то чи ни снег, бу ду ћи да снег не 
уки да об ли ке у пот пу но сти: снег ни је ак тив на без о блич ност не го ин тер вен ци ја при ро де 
ко ја пре о бли ку је пред ме те и пре о бра жа ва ви дљи ви свет у јед ну све о бу хват ну бе лу сли ку.

У су че ља ва њу све тло сти и ма гле, Брод ски по ка зу је ка ко еле мен ти од ре ђу ју ви зу ел ни 
из глед гра да. Су прот ност из ме ђу твар но сти (вещность), ко ју по твр ђу је ја сност све тло сти, 
и веч но сти (веч ность) ка ко је пре до че на у по е зи ји Брод ског у овој при по ве сти пре ра ста 
у тен зи ју из ме ђу твар но сти и ни шта ви ла, ана лог ну Хер бер то вој ме та фи зи ци. Вре ме, ме-
ђу тим, ни је ну жно су прот ста вље но веч но сти, прем да ње го во бес ко нач но тра ја ње про на-
ла зи кон ти ну и тет у веч но сти. Прах, опи пљив и ви дљив из раз вре ме на, пре мо шћа ва те две 
ди мен зи је. А Ве не ци ја њи ме оби лу је. Сјај укра ше не ар хи тек ту ре гра да те бли ста ње ње них 
огле да ла не ста ју под па ти ном пра ха. Стр пљи во де ло ва ње пра ха – ка ко је до ча ра но у опи-
су јед ног од ве не ци јан ских ен те ри је ра – из вла чи бо ју пред ме ти ма и чи ни их то ли ко кр тим 
и сла ба шним да се на по слет ку раз гра де. Као на не ка квој сли ци у сти лу арт ну во, Ве не ци ја 
по сто ји на по вр ши ни од ра за, сја ја и пра ха. Ис под то га је пак Ве не ци ја скри ве них ду би на.

Una Lac ri ma

Стра те ги је не ста ја ња код Брод ског упот пу њу је упо тре ба сли ке јед не су зе, јер су за је 
тре нут на и крат ког ве ка. Кроз ту сли ку Брод ски еле гич ним то ном го во ри чи та о цу о жа лу 
због ра стан ка од Ве не ци је. Про ли ва ње су за – уо би ча је на естет ска ре ак ци ја код ро ман ти-
ча ра – на крат ко се по но во ја вља у ње го вој ме лан хо лич ној књи зи.

Ро ман ти ча ри су уоп ште во ле ли да по ка зу ју сна жне емо ци је, а су зе су би ле оми ље но 
сред ство њи хо вог ис по ља ва ња. И му шкар ци и же не су у пр вој по ло ви ни де вет на е стог 
ве ка ба ца ли цве ће, пла ка ли и не рет ко се оне све шћи ва ли. Чи тав тај ре пер то ар из ра жа вао 
је не са мо ту гу не го и за нос. Бу ду ћи стан дард на естет ска ре ак ци ја, ис по ља ва ла се у јав но-
сти; умет нич ке га ле ри је, по зо ри ште и опе ра пред ста вља ли су про сто ре из у зет но по доб-
не за је ца ње, пла ка ње и оне све шћи ва ње. У по ре ђе њу с тим, јав но око у два де се том ве ку 
из ван ред но је су во. Са да при хва ће ни обра сци по на ша ња од ра жа ва ју опрез у од но су на 
ус хи ће ње и, још ви ше, скеп тич ност пре ма те а трал но сти ко ја се по ве зу је с та квим из ли ви-
ма емо ци ја.45 Јав но про ли ве не су зе ре зер ви са не су за до га ђа је тра гич них раз ме ра, по пут 
са хра на, а ако их умет ност уоп ште и под сти че, то обич но би ва кроз ре ли гиј ске фи гу ри не 
упла ка них Бо го ро ди ца.

Су зе као естет ска ре ак ци ја не про ла зе бо ље ни на са вре ме ној књи жев ној сце ни. У Во-
де ном жи гу не спу та не по то ке су за, пре су ши ле од до ба ро ман ти зма, за ме њу је јед на су за. 
Ту уз ви ше на кап на лик би се ру сим бо ли зу је ау то ров пред о се ћај ра стан ка од Ве не ци је. Та 
јед на су за, сла на по пут Ја дран ског мо ра, пред ста вља жа ло сни еле мент во де.46 Та ко се 
по сти же рав но те жа из ме ђу те ме до ла ска у Ве не ци ју, ка ко ју је Брод ски об ра дио, и те ме 
од ла ска. Ипак, она ни је пу ка про јек ци ја ту ге не го не при стра сна ви зу а ли за ци ја не про це-
њи ве вред но сти Ве не ци је у при по ве да че вим очи ма: она је „по твр да о не спо соб но сти 

45 Брод ски се, ме ђу тим, оглу шио на тај та бу ве зан за по на ша ње и пла као, про ли ва ју ћи су зе то ком 
све ча но сти до де ле док то ра та ho no ris ca u sa на Шле ском уни вер зи те ту у Ка то ви ца ма, у Пољ ској.
46 Ви ди Ga ston Bac he lard, Wa ter and Dre ams: An Es say on the Ima gi na tion of Mat ter, прев. Edith R. Far rell 
(Dal las: Pe ga sus Fo un da tion, 1983), 11.
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мре жња че, и са ме су зе, да ту ле по ту за др же“ (64). Од ла зак из Ве не ци је је, ка ко то на ра тор 
фор му ли ше, оп тич ког ка рак те ра.

Ве о ма ма ло књи га ис ка зу је ди вље ње пре ма зна ме ни тим гра до ви ма у оном ап со лут ном 
сми слу из ра же ном у Во де ном жи гу. У еле гич ном то ну то ли ко пре по зна тљи вом у по е зи ји 
Брод ског, град се, по пут во ље не, опла ку је и од ње га се ра ста је: „Та ко и уда ља ва ње од во-
ље ног би ћа, на ро чи то ако је по сте пе но, иза зи ва ту гу не за ви сно од то га ко се за пра во и из 
ка квих раз ло га ре ал но кре ће“ (64–65). Сто га стра те ги је не ста ја ња игра ју ис так ну ту уло гу 
у пред ста ва ма гра да код Јо си фа Брод ског. За пра во, у Во де ном жи гу оси па ње је јед на ко 
пред ста вља њу.

ПРА ЗНО ОГЛЕ ДА ЛО

Тра жи ћу ве ли ко Мо жда.
На вод но по след ње ре чи Фран сое Ра блеа

Ако се чо век не пла ши зја пе ћег без да на у ко ји мо же 
не по врат но да упад не – да упад не у се бе и за у век 
ле ти цр ним по но ром – он да та ру па по ста је про лаз. 
Ду хов ни про лаз – на ша уну тра шња ста за.

Ан дреј Бе ли

Јо сиф Брод ски, ког Деј вид Бе та ја опи су је као пр вог ме та фи зич ког пе сни ка Ру си је,47 
пре у зи ма на се бе за да так у Во де ном жи гу да се по за ба ви број ним крај ње сло же ним ме та-
фи зич ким пој мо ви ма, ме ђу ко ји ма је сва ка ко зна чај но и пи та ње Бо га. Брод ски на ла зи 
до каз бож јег по сто ја ња у јед но став ној чи ње ни ци да ми не зна мо кад ће мо умре ти; из 
то га сле ди да не ма мо пот пу ну кон тро лу над сво јим жи во том, а на ро чи то не над на чи ном 
на ко ји ће мо га окон ча ти. О том не из бе жном тре нут ку, пре ма ре чи ма Брод ског, од лу чу је 
не ка ви ша си ла, не ки Бог ин тер вен ци о ни ста. Јед на ко за о ку пље на дру гим сре ди шњим и 
жи во раз ма тра ним пи та њем ме та фи зи ке, ма шта Брод ског ис тра жу је „ве ли ко Мо жда“, ка-
ко га је Ра бле скеп тич но на звао, од но сно пи та ње жи во та по сле смр ти и ње го вих мо гу ћих 
об ли ка. У до ба кад се од нос те ла и ума нај ви ше ти че фи ло зоф ских упи та, при по ве да че во 
про у ча ва ње при ро де смр ти и за гроб ног жи во та де лу је још при клад ни је. Али упра во су коб 
са мог Брод ског с тим „ве ли ким Мо жда“ ко је му се ука зу је у Ве не ци ји чи ни то ис тра жи ва ње 
истин ски јет ким. Брод ски у ње му опи су је ка ко је об и шао јед ну ста ру ве не ци јан ску па ла ту, 
а тај опис устро ја ва пре ма ја сној схе ми при ка за. У тој при по ве сти, ко јом ма ни пу ли ше ни-
зом ве што умет ну тих скре та ња, ау тор ме ња при ро ду оби ла ска од ис пр ва за ми шље ног 
„оби ла ска ку ће“ пре ко пу те ше стви ја у под зе мље до, нај зад, пу то ва ња пре по чет ка вре ме на.

При каз за гроб ног жи во та у Во де ном жи гу од но си се на по на вља ни по е тич ки гест су-
прот ста вља ња смр ти Јо си фа Брод ског. По чев од ра не еле ги је „На смрт Т. С. Ели о та“, смрт 
осо бе ном си ло ви то шћу од зва ња пи са њем Брод ског. Ме ра до ко је Брод ски про ми шља 
сво је гу бит ке мо же се упо ре ди ти је ди но са сна жном оп сед ну то шћу Рај не ра Ма ри је Рил кеа 
ста њем љу ди као смрт них би ћа. Брод ски се ба ви том те мом и у сво јим ана ли тич ким тек-

47 Бе та ја озна ча ва ме та фи зич ку по е зи ју Брод ског као „до нов ску“ (Jo seph Brodsky and the Cre a tion 
of Exi le, 83).
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сто ви ма. Он би ра свој есеј „Фу сно та за по е му“ да про у чи пе сму „Но во го ди шња“ Ма ри не 
Цве та је ве, ко ју је она на пи са ла не по сред но по што је чу ла вест о смр ти Рил кеа. Још очи-
глед ни ја од ста но ви шта у Во де ном жи гу је сте чи ње ни ца да Брод ски ту ма чи пе сму „Ор феј. 
Еу ри ди ка. Хер мес“ – од ва жан по ет ски по ку шај Рил кеа да при зо ве ста но ви ште умр ле осо-
бе – у свом есе ју „Де ве де сет го ди на ка сни је“. Ту Еу ри ди ка, про чи шће на пот пу ним за бо ра-
вом свих зе маљ ских пи та ња, пред ста вља по је ди на чан за гр об ни жи вот у сми слу оту ђи ва-
ња ду ше. Раз ло зи за ево ка ци ју смр ти у пе сма ма Цве та је ве и Рил кеа се раз ли ку ју: сна жни 
по клич Цве та је ве при зи ва смрт са мо у аспек ти ма ко ји се ба ве окол но сти ма ње не пе сме 
иа ко се ра ди о смр ти при ја те ља и јед ног од нај ве ћих пе сни ка тог ве ка; док се Рил ке, с дру-
ге стра не, устре мљу је на свет мр твих као да же ли от кри ти ње го ву скри ве ну тај ну. Рил ке-
о ва за о ку пље ност је те мат ска. Обо је пе сни ка у њи хо вом про пи ти ва њу при ро де смр ти 
по ве зу је су штин ска ве ра у не по бе ди вост ду ше. 

Код Брод ског, ко нач ност на шег по сто ја ња пред ста вља и аспек те окол но сти и аспек те 
те ма ње го вих умр ли ца/се ћа ња по све ће них по кој ним при ја те љи ма. За што се Брод ски упу-
шта у ди ја лог с њи хо вим ду хо ви ма? Да при зо ве њи хо во при су ство и по но во из гра ди про-
шлост? Да се од у пре за бо ра ву? На пи са ни да „удо во ље сен ци“, ка ко је ре као јед ном при-
ли ком,48 сво јих по кој них при ја те ља пе сни ка, ти тек сто ви де мон стри ра ју искрен жал и 
веч на осе ћа ња за хвал но сти и ди вље ња Брод ског пре ма чла но ви ма ње го ве ши ре по ро-
ди це као што су В. Х. Оден и Сти вен Спен дер.49 Очи то ва ни у се ћа њу пе сни ка, те веч не се не 
се ћа ња опи ру се смр ти за то што брат ство мр твих и жи вих, ка ко сма тра Га бри јел Мар сел, 
чи ни про тив те жу смр ти. 

Али ко ли ко тра је се ћа ње на не ког пе сни ка? Хо ра ци је ве ру је да му је веч ност за јам че на 
ње го вим де лом или, да ис ко ри сти мо мо дер ну ре то ри ку, ње го вом реч ју. Брод ски у Во де-
ном жи гу сле ди Хо ра ци ја и ње го во ве ро ва ње да ме та фо ра (47), а ти ме и по ет ска Реч, да је 
кон ти ну ум.50 Но он ква ли фи ку је тај кон ти ну ум јер Реч, јед ном из го во ре на, по ста је не за-
ви сна и чак оту ђе на од свог ства ра о ца. Мо же мо прет по ста ви ти, шта ви ше, да смрт пе сни ка 
пред ста вља по се бан слу чај за Брод ског као ру ског пе сни ка. Ко рен то га је у ру ској по ет ској 
прак си ко ју је за по чео В. А. Озе ров, а уса вр шио М. Ј. Љер мон тов у сво јој пе сми „По во дом 
пе сни ко ве смр ти“, на пи са не не по сред но на кон Пу шки но ве смр ти. У окви ру те тра ди ци је, 
сти хо ви о смр ти дру гог пе сни ка и да ље по ве зу ју про шлост и са да шњост и осна жу ју спо ну 
из ме ђу мр твих и жи вих пе сни ка. Умно го ме у истом ду ху, Џе ралд Ја на цек раз ма тра „На 
смрт Т. С. Ели о та“ не са мо као из раз ди вље ња Брод ског пре ма Ели о ту, већ и као део „па-
ра диг ме ди вље ња пре ма свим пе сни ци ма“.51 Но у Во де ном жи гу Брод ски од ла зи још да ље 
од жа ла за по кој ним по е та ма. У тре нут ку от кр о ве ња у том есе ју, при по ве дач се су о ча ва и 
су о чен је с де ху ма ни зо ва ним ан ти све том.

48 „Удо во љи ти сен ци“ је на слов есе ја Јо си фа Брод ског по све ће ног успо ме ни на В. Х. Оде на, у зби р ци 
Со ба и по.
49 Ис по ста ви ло се да је ко ме мо ра тив ни есеј „У спо мен на Сти ве на Спен де ра“, на пи сан 10. ав гу ста 
1995, а по том об ја вљен у Њу јор ке ру и зби р ци Ту га и ра зум, по след њи про зни текст Брод ског – та 
ко ин ци ден ци ја да је до дат но зна че ње ње го вом тек сту.
50 Сви на во ди и бро је ви стра на у за гра да ма на ве де ни су пре ма из да њу: Ј. Брод ски, Во де ни жиг, 
пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић, Па и де иа, Бе о град, 1997. (Прим. прев.)
51 Ge rald Ja na cek, “Brod skii chi ta et ’Stik hi na smert’ T. S. Eli o ta’” у Po e ti ka Brod sko go. Sbo r nik sta tei 
(Brodsky’s Po e tics: A Col lec tion of Es says), прир. L. V. Lo sev (Te nafly, N. J.: Her mi ta ge, 1986), 182.
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По ку шај да се пре ва зи ђе су штин ски спо знај но огра ни че ње ко је смрт пред ста вља људ-
ском зна њу нај бо ље је из ра жен у суб вер зив ној же љи оних ко ји се оти сну у свет мр твих. 
Ор феј, Хо мер, Вер ги ли је и Дан те – пе сни ци ко ји при зи ва ју у се ћа ње из ма шта на пу то ва ња 
у под зе мље – пред ста вља ју по се бан слу чај где се ја сно раз ли ку ју до слов но зна че ње њи-
хо вих из ле та и њи хо ва књи жев на уме шност. Жи вот на кон смр ти, би ло да је по де љен на 
осно ву ети ке у Па као, Чи сти ли ште и Рај, или об је ди њен у об ли ку Ха да, иза зи ва има ги на ци ју 
и ви зи о на р ски по тен ци јал Бр од ског – ме та фи зич ког пе сни ка. Ка ко до ча ра ти уве р љив опис 
или ма кар про це ну „дру ге оба ле“ ко ја ина че ни је до ступ на на шем не по сред ном ис ку ству?

У Во де ном жи гу при ступ Бр од ског ар хе тип ској те ми ka ta ba si sa, пу то ва ња у под зем ни 
свет, је сте ло ги чан на ста вак ње го вог при ка за Ве не ци је, иш че за ва ња сли ке тог гра да. Та 
ве не ци јан ска вер зи ја за гр об них жи во та под се ћа на ње гов ра ни ји пу то пи сни есеј „Бек ство 
из Ви зан ти је“. Ту ма че ћи по ме ну ти есеј, То мас Вен цло ва, ко ји сме шта тај текст у кон текст 
ру ске тра ди ци је пу то пи сне про зе, опи су је ка ко Брод ски кре и ра ви зи ју веч но сти као ис-
пре пле те ну са сли ком са вре ме ног Ис тан бу ла.52 За гроб ни жи вот за ми шљен у Во де ном 
жи гу по при ма сли чан ефе кат не ствар не ствар но сти: оби ла зак ко ји Бр од ског во ди кроз 
ста ру ве не ци јан ску па ла ту и од ви ја ње ње го ве ви зи је те сно су по ве за ни и фор ми ра ју је-
дин стве ну сли ку. Та сли ка ко ја се раз ви ја, ка ко ће мо ка сни је ви де ти, је сте део ње го вог 
пре и спи ти ва ња мо дер ни стич ког кон цеп та не га тив но сти.

Ар хе тип ска тен ден ци ја да се под зем ни свет са гле да као ор га ни зо ван про стор, с ри-
гид ним по рет ком ко ји се ја сно опи ре ха о су, за јед нич ка је ра зним кул ту ра ма, ве ра ма и 
ми стич ким уви ди ма то ком ве ко ва. Дан те за ми шља да му је про стор под зем ног све та у 
Бо жан стве ној ко ме ди ји при сту па чан као пу то ва ње с во ди чем, у сми слу си сте ма пра вил них 
кру го ва. С дру ге стра не, Ема ну ел Све ден борг га пре до ча ва као град умно го ме на лик дру гим 
гра до ви ма на овом све ту, а је дан од ње го вих по кло ни ка, Оскар де Лу бич Ми лош, ве ру је 
да је про стор за гроб ног све та об ли ко ван у пот пу но сти у скла ду са ствар но шћу, уз све им пли-
ка ци је ко је из то га сле де. У сво јој ви зи ји за гр об ног жи во та, Брод ски ком би ну је ствар ност 
с ми то ло шким и ли те рар ним на сле ђем, под се ћа ју ћи на уре ђе но про стор но устрој ство 
под зе мља. Брод ски, ка рак те ри стич но, про на ла зи за гроб ни жи вот у јед ној од ста рих гра ђе-
ви на Ве не ци је, за ми шљен као си стем „бес крај них дво ра на и ода ја“ (47). То по и ма ње веч-
но сти све де но на огра ни че ни про стор ни је без пре се да на у ру ској књи жев ној тра ди ци ји, 
где је нај у бе дљи ви ја ви зи ја ку па ти ла пу ног па у ко ва у Зло чи ну и ка зни код До сто јев ског.53

Брод ски по ве зу је ту пред ста ву о за гр об ном жи во ту и с дру гим тра ди ци ја ма. По пут Дан теа, 
ко ји ту ма ра под зе мљем,54 Брод ски сме шта сво је ис ку ство от кр о ве ња у про ла зак, што ја раз-
у мем и као фи зич ки чин кре та ња кроз про стор и као мен тал но ме ан дри ра ње ко је ње гов 
ко рак на дах њу је. Ње го ва ста за функ ци о ни ше и као ин тер тек сту ал ни про лаз из ме ђу књи жев-
них алу зи ја, од ко јих све при ме њу ју пре о бра жај ну про ме ну из ствар но сти у ме та фи зич ки 

52 To mas Ven clo va, “A Jo ur ney from Pe ters burg to Is tan bul”, прев. Ja ne Mil ler, у Brodsky’s Po e tics and 
Aest he tics, прир. Lev Lo sev, Va len ti na Po luk hi na (Lon don: Mac mil lan Press 1990), 142.
53 Ви де ти ко мен та ре Ан дре ја Си њав ског на ту те му у Abram Tertz (An drei Sinyavsky), A Vo i ce from 
the Cho rus, прев. Kiryl Fit zloyn, Max Hayward. Пред гвор Max Hayward. (New York: Far rar, Stra us and 
Gi ro ux, 1976), 30–31.
54 За ни мљи во је да Ман дељ штам на гла ша ва ки не тич ки аспект Дан те о ве по се те: „и Па као и на ро-
чи то Чи сти ли ште сла ве људ ски ход, ме ру и ри там пе ша че ња, ко рак и ње гов об лик“; Osip Man-
del stam, “Con ver sa ti ons abo ut Dan te”, The Com ple te Cri ti cal Pro se and Let ters, прир. Ja ne Gary Har ri es, 
прев. Ja ne Gary Har ris, Con stan ce Link (Lon don: Col lins Har vill, 1991), 400.
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по сту лат. На кра ју ње го вог оби ла ска па ла те, Брод ски при ме ћу је тре ну так ту роб ног от кро-
ве ња. Реч је о је дин стве ном при ме ру уви да ко ји ћу раз мо три ти у окви ру ди на ми ке про-
ла ска.

У слу ча ју есејâ Хер бер та и За га јев ског, њи хо ве епи фа ни је до во дим у ве зу с ви ше слој ном 
есте ти ком по кре та. Та ме то до ло ги ја кре та ња де фи ни ше и број на зим ска хо до ча шћа на ко ја 
је Брод ски вер но ишао у Ве не ци ју, ње го ву на ви ку да се ше та гра дом, за кључ но с мрач ном 
илу ми на ци јом ко ја му је си ну ла то ком оби ла ска па ла те. Оту да спа ру јем об у хват ну ви зи ју 
Брод ског с ди на мич ним рит мом ње го вог ко ра ка. Ка ко је Бид ни по ка зао, обра сци епи фа ниј-
ских тре ну та ка ни су са мо сна жно ин ди ви ду а ли зо ва ни,55 већ се мо гу раз у ме ти и као рит мич-
ки ен ти те ти ко ји еми ту ју енер ги ју. Дру гим ре чи ма, Брод ски као епи фа ни ста у Во де ном жи гу 
пре до ча ва су шта стве но от кро ве ње за ку ча сто по ве за но с про гре сив ном струк ту ром.

Сту ди ја о пор фи ру

Пре ма ко јем без да ну на пре ду је?
Ви ли јам Вор дсворт

На чин на ко ји Брод ски уна пре ђу је ме та фи зич ки пор трет гра да Ве не ци је при пре ма 
те рен за ње го во ис ку ство от кро ве ња. То от кро ве ње раз ви ја се ло гич но од при сва јањâ 
ан ти све та и од ума њи ва ња па ра ле ли за ма за сно ва них на од је ци ма ко ји су ње гов глав ни 
ме тод ожи вља ва ња он то ло шке не га тив но сти Ве не ци је. У том сми слу, Брод ски ко ри сти 
сли ку гра да као ла ви рин та. Он спа ја ње го ву сло же ност с опи сом дру гог, ма њег си сте ма 
ла ви рин та – уну тра шњо сти ста ре па ла те.

У дру штве ном сми слу, по зна та Ве не ци ја ко ју пут ник по се ћу је углав ном је „спољ ни“ 
град пре пун Аме ри ка на ца у ди ја спо ри – ин те лек ту а ла ца и умет ни ка. Ср це гра да, са ста рим 
по ро ди ца ма и њи хо вим пра ста рим до мо ви ма, оста је му, с јед ним из у зет ком, не при сту-
пач но. При ступ „у ве не ци јан ско све ти ште“ (31) ни је ла ко до би ти, а опис оби ла ска ку ће (кроз 
ко ју Брод ског во ди њен вла сник) и оно што про ис ти че из ње га по ти че, ба рем де ли мич но, 
од ње го вих оче ки ва ња као стран ца.56

Пр во, при по ве дач се при се ћа про стор ног про ла ска кроз ве ле леп ну ста ру па ла ту ко ја 
је углав ном не на ста ње на већ ге не ра ци ја ма – тач ни је, три ве ка – услед ду го трај них прав них 
зах те ва и про це са из ме ђу не ко ли ких огра на ка „по ро ди це ко ја је све ту по да ри ла два ве-
не ци јан ска ад ми ра ла“ (32). Кад се нај зад од лу чи ло о суд би ни те мрач не ла ви ринт ске гра-
ђе ви не, ор га ни зо ван је при јем ка ко би се про сла ви ла зна чај на при ли ка. У том тре нут ку, 
при по ве да ча, у дру штву с три осо бе, во де у оби ла зак па ла те. Ње гов опис по чи ње као 
из лет у нај да ље де ло ве па ла те, пр во у ње не про сто ри је из осам на е стог ве ка, а ка сни је у 
ода је из ше сна е стог ве ка. Од са мог по чет ка, та не по зна та, са бла сна те ри то ри ја иза зи ва 
не ја сно осе ћа ње сум ње и не си гур но сти ко је пре вла да ва умом по се ти о ца. Пред во ђе на 
но вим вла сни ком, гру па пр во ула зи у ду гу га ле ри ју. При гу ше но све тло оба сја ва фре ске с 

55 По го то во Бид ни до во ди у ве зу Тол сто је ве епи фа ни је с рит мич ким по кре том; ви де ти по гла вље: 
“Wa ter, Mo ve ment, Ro und ness: Epip ha ni es and Hi sto ri es in Tol stoy’s War and Pe a ce” (154–71).
56 Ов де би тре ба ло да по ме нем да га је ин спи ри сао и Ан ри де Ре њи је, чи ја Про вин циј ска за ба ва 
опи су је до га ђа је с дру ге стра не огле да ла у јед ној ста рој ве не ци јан ској па ла ти, те је има ла ути ца-
ја на пред ста ву Брод ског о Ве не ци ји док је жи вео у Ле њин гра ду.



пу ти ји ма на кон век сном сво ду,57 док се на зи до ви ма сме њу ју упа дљи ва и мо ну мен тал на 
уља на плат ну с мер мер ним скулп ту ра ма, не што ма ње ве ли чи не, је два чак ви дљи вим. Бо ја 
на сли ка ма, кључ на за при каз ен те ри је ра, ва ри ра од там но сме ђе до вин ско цр ве не, али 
пор фир, од но сно пур пур на, је сте ни јан са ко ја пре вла да ва. Брод ски огра ни ча ва сво ју ек фра-
зу на бо ју и ве ли чи ну умет нич ких де ла. Те ме на сли ка ма су ва жне, а име на њи хо вих ства ра-
ла ца оста ју не по зна та по се ти о ци ма, ко ји се не усу ђу ју да по ста вља ју пи та ња. У та ко збу њу-
ју ћим окол но сти ма, глас и звук де лу ју не при клад но, јер је ти ши на ко ја ов де вла да да ле ко 
од оне ка рак те ри стич не за при гу ше не гла со ве у му зе ји ма. Чла но ви гру пе су пре не ми као 
ри бе бу ду ћи да су спо соб ност го во ра оста ви ли у па ла ти ним ода ја ма из два де се тог ве ка. 

За ми шљен као крат ко трај на шет ња, пр во бит но оби чан оби ла зак ку ће по при ма осо би-
не су штин ски апо ре тич ног пу то ва ња, ако има мо на уму да реч a-po ros зна чи и про лаз и 
сум ња. То је за пра во апо ре тич на ста за кроз не по зна ту те ри то ри ју ко ја са мо по ја шња ва 
уло гу вла сни ка као упу ће ног во ди ча.58 Нео бич на ау ра тог пра зног ме ста, с при гу ше ним 
све тлом и ти ши ном, по ја ча на тма стим плат ни ма и пр о ду же ним пр о ла ском, до при но си са-
мо де ли мич но опи су те шког пор фи ра „у вла сти веч ног су мра ка, где су се иза плат на кри ле 
руд не на сла ге. Ов де је ца ре вао пра ви ге о ло шки мук“ (33). Са ма при ро да тог за гу шљи вог 
пр о сто ра – ко јом се при зи ва под зе мље – оста ла би за го нет на да ни је ње ног из го во ра.

Да би смо за шли у ин тер тек сту ал не ме ан дре тог про ла за, на ве шћу ов де пр ву стро фу 
Рил ке о ве пе сме „Ор феј. Еу ри ди ка. Хер мес“, ко ја по чи ње на ред ним опи сом под зем ног све та:

То бе ше ду ша руд ник чу де сан.
Они су као ти хе жи це сре бра
ишли кроз ње гов мрак. Сред ко ре ња је
крв из ви ра ла, крв што од ла зи 
к љу ди ма и кô пор фир те шки то је
сја ло у тми ни.59

Упр кос ди вље њу Бр од ског тој пе сми, по сто је ће тек сту ал не па ра ле ле из ме ђу ње го вих 
и Рил ке о вих опи са по ја шња ва ју стра те ги ју ру ског пе сни ка у по гле ду при ка за скри ве не 
осо бе но сти па ла те. Не от кри ва ју ћи отво ре но чи та о цу шта је функ ци ја тог нео бич ног ме-
ста, Брод ски суп тил но ука зу је на ње го ву ес ха то ло шку при ро ду та ко што гра ди тек сту ал не 
слич но сти с јед ном од по зна ти јих Рил ке о вих пе са ма. Тај по сту пак за пра во ука зу је на функ-
ци ју га ле ри је: до жи вље на као под зем ни про лаз, она је улаз у је дан дру ги свет. Сад је већ 
ну жно ис та ћи су штин ски не хо мо ге ну при ро ду окру же ња: упр кос фи гу ра ма пу ти ја, у тој 
фа зи оби ла ска, не ма алу зи ја на хри шћан ску сим бо ли ку, а та чи ње ни ца се до дат но утвр-
ђу је на го ве шта ји ма Рил ке о вог грч ког под зе мља. На су прот рас про стра ње ном по и ма њу 
да је ме та фи зи ка Брод ског хри шћан ска, дру ги уни вер зум ко ји му се отва ра пред очи ма је 

57 Ти пу ти ји мо жда сим бо ли шу и ина че пре ско че ни се дам на е сти век. За ни мљи во шти во о упо-
тре би ба ро ка код Брод ског ну ди се у: Da vid Mac Fadyen, Jo seph Brodsky and the Ba ro que (Mon treal, 
King ston: McGil l’s–Qu e en’s Uni ver sity Press: 1998).
58 У на став ку оби ла ска, при по ве дач оста је с вла сти тим сред стви ма кад ње гов во дич и оста ли 
по се ти о ци за о ста ну за њим. Сто га се, као и у есе ји ма За га јев ског и Хер бер та, ње гов тре ну так от-
кро ве ња од ви ја у са мо ћи.
59 Ra i ner Ma ria Ril ke, “Orp he us. Eurydi ce. Her mes”, Se lec ted Works, прев. J. B. Le is hman (New York: New 
Di rec ti ons, 1967), том 2, 188. [Наведено пре ма: Рај нер Ма ри ја Рил ке, Иза бра не пе сме, прев. Бра ни-
мир Жи во ји но вић, Но лит, Бе о град, 1986, стр. 49–52. (Прим. прев.)]
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све – рил ке ов ски, грч ки, па ган ски, прет хри шћан ски – са мо не ис кљу чи во хри шћан ски. 
Свр си па ла те као пред ста ви под зем ног све та, нео зна че ног ни као Pa ra di so ни као In fer no, 
да то је сто га древ но по ре кло, ко је у ком би на ци ји са сво јим ру ским пан да ном за гроб ног 
жи во та као ску че ног про сто ра чи ни хе те ро ге ну це ли ну.

Док се опис код Брод ског раз ви ја од ви дљи вих аспе ка та ствар но сти па ла те и ње не 
књи жев не тра ди ци је, по ја вљу је се још је дан еле мент ње ног при ка за: ви ше знач на осо бе-
ност сли ка, про ис те кла из не до стат ка све тло сти. Зи до ви тог про сто ра на лик ме тр оу укра-
ше ни су дав но за бо ра вље ним сли ка ма оп скур них по ре кла и те ма ти ке (оту да ди рект на 
алу зи ја на Рил ке ов из го вор: „где су се иза плат на кри ле руд не на сла ге“). Као увод на фа за 
пу то ва ња, там но цр ве на ни јан са пор фи ра на плат ни ма – бо је ви на и кр ви – и да ље сим бо-
ли зу је не ки об лик жи во та. Зна чај но је да за во јит и зах те ван про лаз ко ји по се ти о ца во ди 
пре ма тре нут ку от кро ве ња омо гу ћа ва ју умет нич ка де ла. Сто га је пу те ше стви је Брод ског 
кроз под зем ни свет та ко ђе ек фра стич но. 

Нео спор на при ма мљи вост Рил ке о ве пе сме скре ће па жњу Брод ског на две раз ли чи те 
при ли ке: он пр во ре тек сту а ли зу је ње ну сли ко ви тост у Во де ном жи гу, а по том опет у ана-
ли зи по ну ђе ној у есе ју „Де ве де сет го ди на ка сни је“. У по то њем есе ју Брод ски по ре ди Рил-
ке о ву сли ку под зем ног све та с под зем ним си сте мом дво ра на и про ла за ка рак те ри стич ним 
за древ не пе ћи не Ка па до ки је. Из те тек сту ал не ге о ло ги је Брод ски ства ра ге не а ло ги ју сво-
је ви зи је у Во де ном жи гу.

Сту ди ја о жу том

Ко лев ка се њи ше из над ам би са, а здрав ра зум нам ка же да је на ше по-
сто ја ње са мо кра так тра чак све тло сти из ме ђу две веч но сти та ме.

Вла ди мир На бо ков

Не ги ра ју ћи сва ки на го ве штај жи во та, сле де ћа фа за са бла сног про ла ска до но си нео че-
ки ва ну про ме ну ди мен зи је. Про ла зак се ме ња из ево ка ци је пост хум не веч но сти у дру ги 
об лик веч но сти ко ја прет хо ди жи во ту, у „пре на тал ни ам бис“, ка ко га на зи ва На бо ков.60 
Брод ски опи су је ту фа зу оби ла ска па ла те као још је дан низ ода ја, пра шња во жу те бо је. Тај 
део про ла ска сим бо ли зу је бе жи вот ност; су штин ски, он пред ста вља мр тву при ро ду. Брод-
ски га сли ка бле до жу том ни јан сом ко ја од ре ђу је на из глед бес крај ну па но ра му на пу ште них 
ода ја, те је он сим бол ути ца ја не га тив но сти. Од су ство све тле бо је и при гу ше ност све тла, 
не до ста так зву ка и људ ског при су ства, као и, нај зад, не по сто ја ње из ла за на го ве ште но 
бес ко нач ном пер спек ти вом кроз ан фи ла ду – сви ти еле мен ти пре о бра жа ва ју жу ти и пра-
шња ви про лаз у не ствар ни ен те ри јер. Дуж пу та, по се ти лац при ме ћу је при лич но нео бич-
ну не га ци ју пред ме та: он до жи вља ва об лик на ме шта ја и про прат них пред ме та у сми слу 
„рас тва ра ња у ми ну лом вре ме ну“ (35). У том ча су, про лаз ко ји во ди ка кра ју вре ме на пре-
о бра жа ва се у про лаз ка по чет ку вре ме на.

Пра ши на ко ја пре кри ва тај ен те ри јер, об ли ко ва на пре ма мр твој при ро ди, пред ста вља 
про јек ци ју вре ме на на ви дљи ву са др жи ну – ње го во „те ло“, ка ко Брод ски, ци ти ра ју ћи се бе, 
ка же. У ма ни ру па ро ди је на вла сти ти ра чун, он ов де уба цу је фра зу из сво је пе сме „Мр тва 
при ро да“ и ти ме упу ћу је на сли ков ни жа нр ко ји пот цр та ва пу то ва ње ње го вог по гле да. 

60 Vla di mir Na bo kov, Spe ak, Me mory, у The Por ta ble Na bo kov, из бор и пред го вор Pa ge Steg ner (New 
York: Vi king Press, 1971), 5.
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Пра ши на, та ко бли ска пе пе лу, ука зу је на не из бе жни рас пад ма те ри је, ка ко је и пред ви ђе-
но оп ште по зна тим би блиј ским из ра зом „пе пео пе пе лу, прах пра ху“. Уоп ште узев, ње но 
при су ство ути че на по вр ши ну пред ме та да ју ћи им то бо же исто ве тан из глед и иза зи ва ју ћи 
гу бље ње бо је. Брод ски опи су је мир но и по ву че но по сто ја ње пра шња вог ен те ри је ра у 
кон тек сту рас па да ња и по вла че ња од жи во та ко је се од ви ја уна зад у вре ме ну, ка ко ре ну 
ма те ри је: „Као да су ће ла ви ле те за ве се – и на не ким на бо ри ма ви де ло се ого ле ло тка ње, 
као да је тка ни на осе ћа ла да се круг ње ног би ти са ња за тво рио, да се вра ћа у ста ње у ко ме 
је би ла пре не го што је сат ка на“ (53–54). По вла че ње свих об ли ка и пред ме та у том ен те ри-
је ру у вре ме пре кре а тив ног прег ну ћа чо ве чан ства на ја вљу је ефе кат пра зни не. Чуд но ва-
тост тог ен те ри је ра по чи ва у ко ле ба њу из ме ђу по лу при род ног и по лу кул тур ног ста ту са 
и про ис ти че из од су ства љу ди. Стре ме ћи да до сег не ста но ви ште пред ме та, што је при ступ 
ко ји би до вео у пи та ње тра ди ци о нал ну кар те зи јан ску по де лу су бје кат-обје кат,61 Брод ски 
до во ди до крај но сти тај од ва жни за да так ре пре зен та ци је. Он се во ди иде јом да при зо ве 
у се ћа ње на го ве штај прет по сто ја ња, тог мрач ног тре на њи хо вог пре на тал ног ам би са.

Из бле де ле бо је ен те ри је ра под се ћа ју на је дан ра ни ји за ни мљив де таљ – бле до жу ту бо ју 
„пер га мент не“ бо је ко же вла сни ка па ла те ко ја ука зу је на ње го ву бо лест.62 Ње го во жућ ка сто 
бле ди ло укла па се с око ли ном и да је му та ко из глед осо бе ко ја је де ли мич но за ко ра чи ла у 
за гроб ни жи вот. У том сми слу је ита ли јан ски ку ће вла сник, прем да још ни је авет ни ста нов ник 
под зе мља, окру жен смр ћу и де ли он то ло шку дво сми сле ност са сво јим на сле ђе ним до мом.63

Под се ти мо се сад да бле до жу та и там ни пор фир у ком би на ци ји с по вре ме ним на зна-
ка ма мра мор но бе ле у про ла зу не од го ва ра ју са мо па ле ти при гу ше них бо ја Бр од ског као 
во де ћем ви зу ел ном прин ци пу Ве не ци је. Хер мес у „Де ве де сет го ди на ка сни је“ ко мен та ри-
ше исту па ле ту ко ју ко ри сти Рил ке. Он по ве зу је сли кар ске иде је не мач ког пе сни ка не по-
сред но с умет но шћу свог до ба, као и с не ја сно де фи ни са ним умет нич ким тен ден ци ја ма на 
пре ла зу из ме ђу два ве ка. Брод ски твр ди да Рил ке ов осе ћај за по је по ти че од „Wor pswe de-рас-
пли ну тог се вер њач ког екс пре си о ни зма, са ње го вим [...] на бра ним пре ра фа е лит ским-са-art  
no u ve au естет ским иди о мом на раз ме ђи сто ле ћа“.64 мо ди фи ку је се дру где у ње го вом есе ју 
по ми ња њем ути ца ја Оди ло на Ре до на и Едвар да Мун ка. Иа ко сма тра Рил ке о во на гла ша-
ва ње бо је „кључ ним“ и са свим ори ги нал ним, Брод ски исто вре ме но сво ди са ме бо је на 
на дах ну ћа по те кла из кру га Клер Вест хоф или не ких дру гих умет нич ких по кре та тог до ба. 
Ов де ни је ва жно да ли оправ да но при пи су је Рил ке ов за ста ре ли естет ски иди ом при ја те-
љи ма ње го ве же не у Ворпсведeу или дру гим ути ца ји ма (иа ко асо ци ја ци ја на Ре до на ни је 
без осно ва). Пре ци зност сли кар ских пред ста ва Брод ског ко је се ти чу Рил ке о ве ви зу ел не 

61 По лу хи на пи ше о слич ном по ку ша ју Бр од ског у ње го вим сти хо ви ма (на по ред ног с ис тра жи ва-
њем пред мет но сти код За га јев ског): „Пред ме ти [...] жи ве сво је жи во те, ко је ’ни је на ше да раз у ме-
мо’. Пе сник, за уз врат, на сто ји да раз у ме тај вид по сто ја ња [...] Брод ски до жи вља ва пред ме те из 
њи хо ве пер спек ти ве. (Jo seph Brodsky: A Po et of Our Ti me, 149).
62 Брод ски раз ви ја те му бо ле сти упу ћу ју ћи и на књи гу Бо лест као ме та фо ра Су зан Сон таг и на 
сво ју ау то би о гра фи ју.
63 По ве за ност жу те бо је и смр ти ме то дич но је ис тра жио До сто јев ски у Зло чи ну и ка зни. Ука зу ју ћи 
још јед ном на ср од но сти Пе тер бур га и Ве не ци је, Брод ски пу шта да се бле до жу та бо ја ко ја до ми-
ни ра ро ма ном До сто јев ског од ра зи на хр о мат ски спек тар Во де ног жи га.
64 Brodsky, “Ni nety Years La ter”, 389. [Наведено пре ма Јо сиф Брод ски, Ту га и ра зум, „Де ве де сет го-
ди на ка сни је“, прев. Жи во јин Ка ра-Пе шић, Russika, Бе о град, 2007, стр. 330. (Прим. прев.)]
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све сти за се њу је дру ги вид ње го ве кри ти ке.65 Ту се мо же уо чи ти сво је вр сна ле жер ност 
пре ма умет но сти ко ја је би ла мо дер на у Рил ке о во вре ме, баш као и пре ма сло же ном сли-
кар ском ефек ту ко ји не мач ки пе сник кре и ра у тој пе сми.

За што он да исти ау тор пр во ре тек сту а ли зу је про стор ну и ко ло ри стич ку ви зи ју Рил ке-
о ве вер зи је под зе мља у свом пу то пи су, а он да ми ни ми зу је ње го ву вред ност не ко ли ко 
го ди на ка сни је, у свом есе ју? Ти про тив реч ни по ступ ци при хва та ња и нео до бра ва ња мо-
жда су би ли по сле ди ца ње го ва два раз ли чи та при сту па. Ста но ви ште за у зе то у Во де ном 
жи гу осо бе но је за кре а тив ну лич ност пи сца, док је дру го гле ди ште ти пич но за кри ти ча ра 
и струч ња ка. Ја сна по де ла уло га је ана лог на цр те жу Сли кар и зна лац Пи те ра Број ге ла Ста-
ри јег (Беч, Ал бер ти на), ко ја пред ста вља умет ни ка сна жно усред сре ђе ног на сво је де ло 
док иро нич но на сме ше ни зна лац иза ле ђа сли ка ра за ви ру је у плат но. Умет ник има раз ба-
ру ше ну ко су, а зна лац но си на о ча ре, ко је су ов де сим бол и sci en ti ae и ра ци о на ли зо ва не 
дис тан це. Број гел је ухва тио две пер спек ти ве ко је на сли чан на чин на ла зи мо и код Брод-
ског, у про ме њи вој оце ни Рил ке о ве па ле те.

Још јед но мо гу ће об ја шње ње кри је се у ма ни пу ла ци ји Брод ског вре мен ским кон тек-
стом ко ји окру жу је Рил ке о ву пе сму. Брод ски де мон стри ра да је ви зу ел но се ћа ње на под-
зе мље нео дво ји ви еле мент Рил ке о вог Ze it ge i sta, те се сто га ис по ста ви ло да је она чин 
па сив не ап сорп ци је иде ја ко је су кру жи ле ње го вим ми ље ом. Рил ке ов по ло жај оту да не 
од ра жа ва ни кри тич ку дис тан цу ни ин те лек ту ал но прег ну ће да се ода бе ре вла сти ти тон 
из ви зу ел ног оп ти ца ја осо бе ног за тај fin-de-siè cle. Кад де ве де сет го ди на ка сни је пре ра ђу-
је ту сли ку у свом пу то пи су, Брод ски ства ра дру га чи ју си ту а ци ју. Из бо ром и ре тек сту а ли-
за ци јом тих на ро чи тих, „за ста ре лих“ сли ка, он их пре тва ра у сво је ви зу ел но на сле ђе. Умет-
нич ка тра ди ци ја се сто га не мо же па сив но ан га жо ва ти. Да би се ак ти ви ра ло та кво на сле-
ђе, при ме ћу је Клер Ка ва на, ко ри сти се ди ја лек ти ка „кре а тив ног при сва ја ња и ин вен тив ног 
рас ки да“.66 При ме ном тог рит ма на сце но гра фи ју под зем ног све та код Брод ског, на ла зи мо 
та кво при сва ја ње у окру же њу на лик руд ни ку и син те тич кој обо је но сти про ла за. Ње гов 
на гли рас кид и пре ла зак на пот пу но дру гу ли ни ју мо дер ни стич ке тра ди ци је, ме ђу тим, 
од и гра ва се ка сни је.

Иа ко је укло ње на по чет на сум ња у по гле ду не ствар ног аспек та па ла те, из ве сни сте пен 
дво сми сле но сти при ка за оста је. Брод ски ре де фи ни ше ен те ри јер па ла те во де ћи се прин-
ци пом „чул не не ствар но сти“. Тај тер мин, ко ји је ско вао Ху го Фри дрих у сво јој ути цај ној 
сту ди ји мо дер ни стич ког пе сни штва,67 озна ча ва кре а тив ни ме ха ни зам пре ма ко јем опи-
пљи ви (ко жа, ма те ри јал, пра ши на) и чул ни, чак и очи глед но ствар ни аспек ти по ет ских 
сли ка уче ству ју у ства ра њу су прот ног ефек та не ствар но сти. Сви ти аспек ти, ко је Брод ски 
ком би ну је с мно гим дру гим ин тер тек сту ал ним и ви зу ел ним из во ри ма, обра зу ју ком по зи-
ци ју ко ја фор ми ра ствар ност ка ко би је не ги ра ла.

Не ко ли ко ре до ва ка сни је, Брод ски пре ла зи на дру гу ли ни ју мо дер ни стич ке ви зу ел не 
тра ди ци је, на од ба ци ва ње пред ме та ап стракт них сли ка ра. У тој ко нач ној фа зи свог пу то-
ва ња Брод ски се вра ћа по чет ном кон цеп ту под зем ног све та у ви ду „бес крај них дво ра на 

65 Брод ски не ма ви со ко ми шље ње о Рил ке о вом ви зу ел ном зна њу упр кос жи вот ној оп сед ну то сти 
пе сни ка ви зу ел ним умет но сти ма и ње го вим књи га ма о Ро де ну и Се за ну.
66 Cla re Ca va nagh, Osip Man del stam and the Mo der nist Cre a tion of Tra di tion (Prin ce ton: Prin ce ton Uni-
ver sity Press, 1995), 16.
67 Hu go Fri e drich, The Struc tu re of Mo dern Po e try: From the Mid-Ni ne te enth to the Mid-Twen ti eth Cen tury, 
прев. Jo ac him Ne u groschel (Evan ston: Nor thwe ste rn Uni ver sity Press 1974), 157.
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и ода ја“ и спа ја тај кон цепт с крај ње раз ли чи тим, ако не и про тив реч ним, хри шћан ским и 
прет хри шћан ским из во ри ма. Ти ме се па ла ти у функ ци ји под зем ног све та да је још да ље 
хе те ро ге но по ре кло. Сва ка сум ња у по гле ду фи гу ра тив не уло ге па ла те пре ста је да по сто-
ји: про ду жа ва се кон ти ну и тет ду хов ног по сто ја ња у за ми шље ном за гроб ном жи во ту, у 
за гроб ном жи во ту ко ји пре ва зи ла зи по зна ти про стор.

Сту ди ја о цр ном

При ме ра ра ди, отво рен про зор усред но ћи; со ба у ко јој 
ни ког не ма; ноћ сат ка на од од су ства и пре и спи ти ва ња; 
без на ме шта ја; у нај бо љем слу ча ју на го ве штај не ра за-
зна тљи вих кре де на ца, с огле да лом на умо ру у по за ди ни. 

Сте фан Ма лар ме Ан ри ју Ка за ли су

Та ко сад ви ди мо као кроз ста кло у за го нет ки, а он да ће мо 
ли цем к ли цу.

Ко рин ћа ни ма по сла ни ца пр ва, 13:12

Сад зна мо да ви зи ја Ве не ци је Јо си фа Бр од ског ни је са мо огра ни че на на по и ма ње То-
ма са Ма на да је тај град про жет смр ћу. Би ће пре да је на чин на ко ји пи сац пр о ши ру је хо-
ри зон те свог пу то пи са ван гра ни ца те тра ди ци је нај ви дљи ви ји у по след њој фа зи ње го вог 
пр о ла ска кроз низ ода ја. Ов де по се ти лац-при по ве дач нај зад до жи вља ва сво је је дин стве-
но ис ку ство от кро ве ња. Тај по след њи део ни за со ба на лик ту не лу, укра шен „нај че шће 
че тво ро у гла стим“ огле да ли ма (35), иза зи ва све ја чи осе ћај не стан ка. При по ве дач опи су је 
нео бич но от кри ће са мог се бе ко је му се од ви ја пред очи ма: „Ја сам у тим окви ри ма, од 
со бе од со бе, ви део све ма ње се бе, а све ви ше и ви ше мра ка“ (35). Ње го во иш че за ва ње, 
део ши ре стра те ги је ехо и зма код Бр од ског, за вр ша ва се кад кре не у „сле де ћу пр о сто ри ју 
и у по ве ли ком пра во у га о ни ку, ме тар са ме тар“, уме сто се бе ви ди „као угаљ цр но Ни шта“ 
(35).68 Ком би на ци ја ви зи је и кре та ња, тре ну так от кро ве ња и по кре та, пред ста вља ју срж 
ње го вог мрач ног пр о све тље ња.

Брод ски као епи фа ни ста не по ја шња ва са др жај свог от кро ве ња, већ га сли ка у не ко-
ли ко ши ро ких по те за. Огле да ло, као сред ство епи фа ни је, об да ре но го то во ча роб ним осо-
би на ма, упи ја од раз и узро ку је пот пу но бри са ње го вор ни ко вог пор тре та. По зи тив на стра-
на огле да ла и ње гов од раз се ума њу ју, а ра сте њи хо ва не га тив на стра на. Са вр ше но син-
хро ни зо ва но с крај њом не га ци јом соп ства и свог окру же ња, от кро ве ње ни шта ви ла у 
огле да лу го во ри о људ ском стра ху. Оно на го ве шта ва бри са ње го вор ни ка у сми слу ње го-
ве смр ти у бу дућ но сти.69

Пре не го што се пу то ва ње но во у ве де ног за вр ши, он до се же иви цу цр ног без да ног 
огле да ла, али не при ста је да га за ве де ње го ва при ма мљи ва пра зни на. На вод но, на гон да 
се уто пи у са бла сно ни шта ви ло ни је део ње го вог мен тал ног скло па, а он не па ти ни од 

68 Не ве ро ват на је ко ин ци ден ци ја да се Адам За га јев ски се ћа фо то гра фи је ко ја при ка зу је по след-
ње по ја вљи ва ње Ле нар да Берн стај на, кад је тај ком по зи тор, у бе лом смо кин гу, оти шао с би не ка 
„цр ном пра во у га о ни ку од кри ла“. Зна че ње це ле сли ке као пр о ла ска у смрт пот цр та ва ме ђу соб но 
де ло ва ње бе ле и цр не бо је, што под се ћа на Ма ље ви ча.
69 Смрт по се ти о ца мо же се до ве сти у ве зу с кон цеп том смр ти ау то ра Ро ла на Бар та.
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Ем пе до кло вог ком плек са, ко ји те ра чо ве ка да ско чи у цр ни по нор, ни ти је склон да пра ти 
упад Ан ри ја де Ре њи ја у дру гу стра ну огле да ла. Чи ње ни ца да се по се ти лац опи ре пре ла ску 
гра ни це пре ци зно по ву че не дуж ли ни је амал га ма, упр кос сна зи до жи вља ја и гра бљи вој 
при ма мљи во сти огле да ла, го во ри мо жда и о три јум фал ним си ла ма жи во та у ње му.70 Он 
се по вла чи из да љег про до ра у цр ни ам бис јер не мо же да од у ста не од иден ти фи ка ци је 
са стра ном на ко јој ства ри по сто је. Жи вот се за ње га мо ра на ста ви ти.

Иа ко је по тре бан са мо је дан ко рак ка цр ном че тво ро у глу огле да ла да би се при по ве-
да че ва ви зи ја оства ри ла, иш че ки ва ње и не из ве сност ра сту до тог тре нут ка кроз апо ри ју 
као про ла зак и апо ри ју сум ње и страх ума. Не ги ра ње при по ве да че вог од ра за – ње гов 
пор трет од у зи ма њем оте ло тво рен у огле да лу – пред ста вља кључ ни тре ну так пу то ва ња 
ње го вог ока. Ре а ли за ци јом ње го вог по тен ци јал ног не по сто ја ња, пу то ва ње при по ве да ча 
пре ва зи ла зи ста тус ес ха то ло шког хо до ча шћа. За ње га је то исти на пра зни не опа же не у 
де ли ћу се кун де у цр ном огле да лу, ко је по ни шта ва мно го не жни је по и ма ње под зем ног 
све та као про гре сив ног си сте ма ход ни ка и ода ја – под зем ног све та као ар хи тек тон ског 
кон ти ну у ма.

По сто ји још раз ли чи то сти у од но су на дру ге књи жев не из ле те у за гроб ни жи вот. „Код 
Вер ги ли ја и Хо ме ра, мо тив за пу то ва ње под зе мљем по ти че из же ље да се са зна бу дућ ност, 
да се стек не зна ње ко је је обич но не до ку чи во људ ској вр сти“, пи ше Нор троп Фрај.71 Као 
што зна мо, тај мо тив ни је део по се ти о че ве иде је. Он нео че ки ва но до жи вља ва про све тље-
ње, за до во љан епи фа ниј ском ви зи јом ни шта ви ла ко је ни не же ли да ис тра жи де таљ ни је. 
Уз ви ше на пра зни на, смо тре на у огле да лу, мо же да бу де ес ха то ло шка ал тер на ти ва стра ху 
бу ду ћи да не обе ћа ва оп ста нак ду ше у за гроб ном жи во ту. А шта ако га ни шта ви ло за пра-
во че ка? Та ква прет по став ка под се ћа на из ве сне он то ло шки не га тив не аспек те ис ку ства 
ко је на ди ла зи ово от кр о ве ње као раз от кри ва ње бу дућ но сти по је ди нач не осо бе. Да кле, 
ви зи ја у ста клу огле да ла по при ма све о бу хват ну то тал ност јер, с јед не стра не, ука зу је по-
се ти о цу на пре на тал ни и пост хум ни ам бис, а с дру ге, на слу ћу је за се бан кон цепт ап со лут-
ног ни шта ви ла ко је прет хо ди на стан ку ва си о не.

Ту по чи ва раз лог сло же не гра ђе ме та фи зи ке Брод ског. Тра ди ци о нал ни хри шћан ски 
оквир не би омо гу ћио пи сцу да спе ку ли ше о ни шта ви лу без да на и слич но ли ку је о те ма ма 
чи стог не по сто ја ња. Да би се омо гу ћи ло та кво по тен ци јал но ни шта ви ло, он се по вла чи у 
до ба пре би блиј ског по ста ња. Ње го во пу то ва ње пре ма по ре клу вре ме на да је му ве ћу 
кре а тив ну сло бо ду као ме та фи зич ком пи сцу. Цр ни без дан ко ји ви ди сим бо ли зу је за го нет-
ну еру о ко јој се ма ло то га го во ри у Ста ром за ве ту; она пред ста вља там ну пра зни ну пре 
Бож јег ства ра ња све та ни из че га. Пре по чет ка вре ме на и про сто ра, вла да ли су са мо ни-
шта ви ло и там не во де ma te ri ae pri mae. Од свих сли ка та ме код Брод ског, би ло да се ра ди 
о ноћ ном не бу или во ди, шу пље огле да ло је нај ра ди кал ни ја и нај е ле мен тар ни ја. Она се 
по вла чи у он то ло шки ста тус јед нак ну ли, у пр во бит ну пра зни ну и тми ну ко јој ра зум не 
мо же при сту пи ти. То Брод ски по но во от кри ва на кра ју свог про ла ска – нај чи сти је не бив-
ство ва ње, ко је ће по ни шти ти по сте пе но прег ну ће Бо га.

70 У свом ин фор ма тив ном члан ку, Џејмс В. Фер нан дез да је пре глед ра зних кул ту ра скло них ве-
ро ва њу да огле да ло ну ди при ли ку да се за ви ри у свет мр твих: „Обр ну тост ина че исто вет ног при-
зо ра – што се на зи ва енан ти о морф ни ефе кат... – су ге стив на је као ме та фо ра за ста ње мр твих, 
на ро чи то у дру штви ма ко ја на гла ша ва ју њи хов кон ти ну и тет и слич ност са жи ви ма“; по гле да ти 
Ja mes W. Fer nan dez, “Reflec ti ons on Lo o king in to Mir rors”, Se mi o ti ca 30 (1980): 32.
71 Nor throp Frye, T. S. Eli ot (New York: Ca pri corn Bo oks, 1972), 68.
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У исто вре ме, ње го ва ви зи ја је не за ми сли ва без огле да ла као сред ства, ко је По лу хи на 
на зи ва „нај и страј ни јим“ у по е зи ји Брод ског (202). Оно уво ди кон текст огра ни че ног, смрт-
ног зна ња при мље ног „као кроз ста кло у за го нет ки“. Огле да ло као сред ство про све тље ња 
под се ћа сто га на обе ћа ње Све тог Па вла Ко рин ћа ни ма, у ко јем го во ри о ап со лут ном и 
не по сред ном („ли це у ли це“) уви ду сте че ном ини ци ја ци ја ма кроз смрт. У том кон тек сту, 
са др жај про све тље ња мо же се де фи ни са ти пра зном веч но шћу.

„Ле пљи ва и ру жна“ (34) пра зни на ко ја прет хо ди от кри ћу „као угаљ цр ног Ни шта“ (35) 
до би ја об лич је, као што смо ви де ли, ту не ла (ту Брод ски пи ше о про сто ру на лик под зем ној 
же ле зни ци) с по сте пе ним не ста ја њем све тла. Све тло као кључ ни чи ни лац у ор га ни за ци ји 
про стор не ду би не ка рак те ри стич но је за сли ке Кло да Ло ре на. Ло рен за пра во при па да 
ма ло број ној гру пи сли ка ра ко ји се на тре ну так мо гу пре по зна ти у есе ји ма Бр од ског. У пр-
о ла ску Бр од ског ње го ви ту не ли све ја чег рај ског све тла ко је бле ди ка ко иду на го ре ка 
не бе си ма пре ла зе се са су прот ног кра ја. Док Ло рен, ме ђу тим, при зи ва хар мо нич ну бес-
ко нач ност не ба, ам бис не га тив но сти код Бр од ског отва ра се у мрак и хто нич не во де. Не га-
тив на осо бе ност ње го вог цр ног огле да ла нај бо ље се раз у ме оним што оно не пред ста вља. 
Ни је то ни „бо жан ско цр но“ ви зи је Мај сте ра Ек хар та ни ти пред ста ва но ћи ијед ног ми сти-
ка.72 Ње го во цр ни ло и ни шта ви ло не за зи ва ју ни ка ква ни хи ли стич ка ис ку ше ња, већ пре 
от кри ће јед не пра зне иде ал но сти, да се по слу жим фра зом Ху га Фри дри ха, не у сло вље не 
етич ким нор ма ма и отво ре не пре ма но вој, прет ход но не при сту пач ној сфе ри има ги на ци је.

Ве ро ват но је ко ри сно ста но ви ште за да ље ис тра жи ва ње кон цеп та цр ног огле да ла код 
Бр од ског и по ре ђе ње, још јед но, с Рас ки ном, ко ји се дао у опис за там ње ног огле да ла ве-
не циј ских во да да би за кљу чио ка ко ње го ва та ма по ти че од ве ли ке гу жве ча ма ца и љу ди. 
Сто га, Рас ки но во цр но огле да ло во де од ра жа ва жи вот и кре та ње, те је ре а ли стич на оп-
сер ва ци ја. На су прот тој сли ци, кључ на сце на Во де ног жи га од ви ја се кад при по ве дач зу ри 
у че тво ро у гао цр ног огле да ла. Ње го ва чи сто цр на по вр шна је у нај бо љем слу ча ју при каз 
хто нич них во да. Та кав пре о бра жај ствар но сти су пр о тан је тр о ди мен зи о нал ном све ту жи-
вих би ћа и пред ме та. У ства ри, цр но огле да ло пред ста вља њи хов крај. Оно по ти ре све 
атри бу те ко ји су не раз двој ни од пред ме та или их са чи ња ва ју.

Том по след њом ви зи јом чи стог ни шта ви ла, пр о ла зак кроз па ла ту оте ло тво ру је пре ла-
зак из пред мет но сти (ан ти кви те ти у дво ри шту па ла те опи са ни као дра го це ни пред ме ти) у 
ра ди кал но ни шта ви ло, при че му су на бр о ја не све фа зе по сте пе не не га ци је из ме ђу њих. 
По ре ђе ња ра ди, су штин ска ме та фи зич ка тен зи ја у по е зи ји Брод ског раз ви ја се од пред-
мет но сти до веч но сти, од вещностьи до веч ностьи. У пе сми „Тор зо“ Јо си фа Брод ског, цр но 
огле да ло је уз ви ше ни улаз у тран сцен ден ци ју: „То је крај ства ри, то је на кра ју свих ста за, 
зр ца ло за ула зак.“73 Слич но то ме, огле да ло се по ја вљу је у „Ве не ци јан ским стро фа ма II“ као 
„из лаз ства ри“.74 Ау тор ко ри сти Во де ни жиг, ме ђу тим, да би ис пи тао још ра ди кал ни ји ме та-

72 Прем да је Ро берт Флад, ро зен крој це р ски ми стик из се дам на е стог ве ка, за ми слио цр ни ква-
дра та (12,7 x 12,7 cm) у сми слу ми стич ког уви да; по ред сва ке стра ни це ква дра та на пи сао је „et sic 
infini tum“.
73 Jo seph Brodsky, “Tor so”, прев. Ho ward Moss. A Part of Spe ech (New York: No on day Press; Far rar, 
Stra us and Gi ro ux, 1980), 73. [Наведено пре ма ру ко пи сном пре во ду пе сме „Тор зо“ Мар ка Ве шо ви ћа. 
(Прим. прев.)]
74 Jo seph Brodsky, “Ve ne tian Stan zas II”, прев. Ja ne Ann Mil ler и ау тор, To Ura nia (New York: Far rar 
Stra us and Gi ro ux1988), 93. [Наведено пре ма ру ко пи сном пре во ду пе сме „Ве не ци јан ске стро фе 2“ 
Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)]



фи зич ки кон цепт. Он ту фор му ли ше спо соб ност ма ште да за ми сли пр во бит но ни шта ви ло. 
Као део не га тив не по е ти ке Брод ског, цео про ла зак у па ла ти, за јед но с упо р ном тран сфор-
ма ци јом ствар но сти, до се же ап со лут ну тач ку у ко јој се оства ру је он то ло шка ну ла. Цр но 
огле да ло, си нег до ха пра зни не, от кри ва се у нај чи сти јем об лич ју ко је се опи ре веч но сти.

Це ло ис ку ство у па ла ти има ја сно на гла шен ри там. За ми шље на је сли ка за гроб ног жи-
во та из гра ђе ног пре ма раз ли чи тим иде ја ма; за тим, по вра так ства ри у ma te ria pri ma; те, 
да ље, не бив ство ва ње ко је прет хо ди по ста њу. Оквир се са сто ји од са вре ме них окру же ња: 
по чи ње на за ба ви и за вр ша ва се кад по се ти лац за ко ра чи у со бу с те ле ви зо ром. Брод ски, 
ко ји при па да оним ма ло број ним пе сни ци ма за ко је уну тра шња спо на из ме ђу по ет ског 
по зи ва и ви зи је ни је из гу би ла зна че ње, об на вља спо соб ност пре до ча ва ња ви зи о на р ских 
пе снич ких сли ка у Во де ном жи гу. У том сми слу, ње гов кон цепт за гроб ног жи во та су прот-
ста вља се уве ре њу Т. С. Ели о та да су са вре ме ни пе сни ци из гу би ли ту кре а тив ну моћ.75 
Брод ски је обра зу је у ду ху свог вре ме на: ње го ва ви зи ја је исто вет на крат ком спо ју два 
не ком па ти бил на до ме на, крат ко тра јан отвор у мрач ну и пра зну тран сцен ден ци ју, ко ја се 
обра ћа на шем ви ду ви ше не го ијед ном дру гом чу лу.

Хај де он да да по гле да мо цр но и пра зно огле да ло као да је сли ка. Ње гов опис је све ден 
на ми ни мум. Све што са зна је мо из ек фра зе је сте да је то ста кло ко је бри ше пред ме те че-
тво ро у га о но и уо кви ре но; шта ви ше, оквир је по зла ћен. Ствар но је сли ка. Де фи ни са но као 
ап страк тан при зор и ство ре но уну тар мо дер ни стич ке есте ти ке, оно по ти че од по себ ног 
при сту па и нео бич ног на чи на гле да ња ко је ви зи ји на ме ће схе ма ти зо ва ну фор му. Не ма 
сум ње, на чин на ко ји Брод ски гле да не по ти че од оне вр сте ге о ме три за ци је ко ју нај бо ље 
фор му ли шу Се за но ве сли кар ске иде је. Ње гов цр ни че тво ро у гао ко ји пред ста вља ни шта 
во ди по ре кло ди рект но од аван гард не есте ти ке, на ро чи то и нај о чи глед ни је од екс пе ри-
мен тал них сли ка Ка зи ми ра Ма ље ви ча. Спе ци фич на упу ћи ва ња на Ма ље ви че ва су пре ма-
ти стич ка плат на од ви ја ју се ин тен зив но и не ре дов но у пе сма ма Брод ског; пе сник обич но 
не са кри ва сво је из во ре већ их от кри ва по ми ња њем име на Ма ље ви ча као да је реч о 
при ја тељ ском раз го во ру или игра њем с ва жним на сло ви ма ње го вих де ла. Пра вац у ко јем 
се алу зи ја на Ма ље ви че ва су пре ма ти стич ка плат на (ви де ти сли ку) раз ви ја у Во де ном жи гу 
раз ли ку је се од оног у сти хо ви ма Брод ског; овај пут ау тор од би ја да при дру жи цр но, че-
тво ро у га о но огле да ло Ма ље ви че вом име ну.76 Али сва свој ства сли ка ре ве умет но сти су 
при сут на: из ве сна хлад но ћа удру же на с од су ством све тла, вре ме на, кре та ња, пред ме та и 
бо ја. Чак и је ди на по зи тив на осо би на цр ног че тво ро у гла, ње го ва при ма мљи ва ду би на 
по ти че од Ма ље ви че ве сли кар ске ви зи је он то ло шке не га тив но сти. Но ње го ви ге о ме триј-
ски обри си пред ста вља ју су зби је ну без о блич ност за ко ју спе ци фич ни об ли ци ква дра та, 

75 Го во ре ћи о Дан те о вој ви зи ји за гр об ног жи во та, Ели от је при пи су је исто риј ском пе ри о ду у ко јем 
је пе сник жи вео: „Жи вео је у до ба у ко јем су љу ди још до жи вља ва ли ви зи је. Би ла је то пси хо ло шка 
на ви ка, трик за ко ји смо за бо ра ви ли да је до жи вља ва ње ви зи ја – прак са ко ја је да нас де гра ди ра-
на ме ђу дру га чи је и нео бра зо ва не – не кад би ло зна чај ни је, за ни мљи ви је и ди сци пли но ва ни је од 
са ња ња.“ Дан те о ва све о бу хват на па но ра ма хри шћан ске вер зи је за гроб ног жи во та, де таљ на и 
го то во еп ска сво јом ду жи ном, де лу је не над ма шно по свим стан дар ди ма. Слу чај по пут Брод ског, 
ме ђу тим, за ком пли ко вао би Ели о то ву тврд њу. Ви де ти: T. S. Eli ot, “Dan te”, Se lec ted Pro se of T. S. Eli ot, 
прир. Frank Ker mo de (Lon don: Fa ber, 1975), 209.
76 Стро го го во ре ћи, Ма ље ви чев Цр ни ква драт, ди мен зи ја 106,2 х 106,5 cm, ни је баш ква драт већ 
пра во у га о ник.
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пра во у га о ни ка или кру га има ју секундарaн зна чај. При сва ја ње Ма ље ви че вих су пре ма ти-
стич ких сли ка код Брод ског има ка рак те ри сти ке пост ге о ме триј ског раз ми шља ња.

По пут Хер бер та, Брод ски ан га жу је Ма ље ви че ве ра ди кал не сли ке не пред мет но сти 
ка ко би при звао иде ју чи стог ни шта ви ла. А опет, по пут Хер бер та, Брод ски је све стан сна-
ге ко ју ге о ме три ја има кад се уо кви ру је и хва та без о блич ност. Цр но је ме ди јум ума, ка ко 
је јед ном ука зао Оди лон Ре дон, а цр ни ква драт или пра во у га о ник ни шта ви ла је дру га чи ји 
од цр ни ла ноћ ног не ба. Та кве фор ме ви зу а ли зу ју он то ло шку пра зни ну ти ме што пру жа ју 
кре а тив ну сло бо ду из при род них при зо ра бес кра ја као што су оке ан и не бо.

Сли ка: Ка зи мир Ма ље вич, Цр ни ква драт, 1913 (1923–29), уље на плат ну, 
106,2 х 106,5 cm, Санкт Пе тер бу рг, Ру ски др жав ни му зеј.

Стра стве но, прем да се лек тив но, од ба ци ва ње аван гар де и са вре ме не умет но сти уоп ште 
код Бр од ског је до бро по зна та чи ње ни ца на ко ју је већ ука за но у мо јој рас пра ви о ње го-
вим ста во ви ма о ар хи тек ту ри. Уз ду жно по што ва ње, ме ђу тим, чак и нај при стра сни ји по-
сма трач мо же на ћи не на да не дра го це но сти у тој умет но сти, ко је не из мер но раз о ча ра ни 
ру ску пи сац сма тра „при ра сти ма“. Имам на уму ви зу ел ну те ри то ри ју пра зни не ко ју је ис-
тра жи вао Ад Ре ин харт у сво јој се ри ји цр них сли ка. Ње го ва огром на пра во у га о на плат на, 
слич не ве ли чи не, али раз ли чи тих тек сту ра, из но ва от кри ва ју фа сци на ци ју њи хо вог кре-
а то ра не по сто ја њем. Ми ни ма ли стич ке и пре ци зне, њи хо ве све тлу ца ве цр не по вр ши не 
из гле да ју као огле да ла. Тај је умет ник, ко ји је те жио у сво јим де ли ма да пре до чи ни шта ви ло, 
сма трао цр ну „мра ком ап со лут не сло бо де“77 и не вољ но је при ста јао да уо чи у сво јој не-
га тив но сти из раз ег зи стен ци јал них те ско ба. По мом ми шље њу, цр но пра зно огле да ло – знак 
пр о чи шћен од тра ди ци о нал ног зна че ња – де ле и Брод ски и Ре ин харт у сво јим из ра зи ма 
пра зни не; обо ји ца успе ва ју да ство ре пра зни ну од цр не ре флек тив не по вр ши не.

77 Lucy R. Lip pard, Ad Re in hard (New York: Ha rry N. Abrams, 1981), 146.
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Не га тив но от кро ве ње Бр од ског ука зу је на сте пен до ко јег је ње го ва ве не ци јан ска ви-
зи ја сми шље на као ли ми нал ни фе но мен отво рен за ни шта ви ло ко је про жи ма пред мет ност 
гра да. Он на сто ји да одр жи са вр ше ну рав но те жу из ме ђу ствар но сти и сво је ви зи је та ко 
што усва ја из ве сне еле мен те по зна тог ен те ри је ра по пут оних сли ка ко је су и по лу ап стракт-
не и по лу ре пре зен та тив не. У њи хо вом обра сцу ап страк ци је и да ље се мо гу пре по зна ти 
не ки ви до ви ствар но сти и обр ну то; њи хов при каз ствар но сти та ко је са бла стан и фраг-
мен та ран да от кри ва ње ну дру гу, не чи ње нич ну стра ну. Од те ствар не не ствар но сти, Брод-
ски кре ће у про ла зак да би био уве ден у ту дру гу ствар ност ка ко би иза шао из тог ис ку ства 
са жи гом ме та фи зич ке ини ци ја ци је.

Под зем ни свет, у сва ком за ми сли вом об лич ју, из ра жа ва људ ску по тре бу за кон ти ну и-
те том; ње гов из ма шта ни до мен опи ре се апо ри ји све сти, ко ја пре и спи ту је по сто ја ње за-
гр об ног жи во та као не у те ме ље не прет по став ке. Ако оста не ус кра ћен за мо гућ ност кон-
ти ну и те та, чо век је осу ђен да про ми шља о бес ко нач ном ни шта ви лу без да на. Ве не ци јан ски 
пу то пис Јо си фа Брод ског ис пи ту је обе ал тер на ти ве.

Из вор ник: Bo ze na Shal cross, Thro ugh the Po et’s Eye: The Tra vels of Za ga jew ski, Her bert, and Brodsky, 
Evan ston: Nor thwe stern Uni ver sity Press, 2002, стр. 103–139.

(С ен гле ског пре ве ли Ари ја на Лу бу рић Цви ја но вић и Игор Цви ја но вић)
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