
ИЗ МЕ ЂУ СТВА РИ И ПРА ЗНИ НЕ1

(О по е ти ци зби р ке Ура ни ја, Јо си фа Брод ског)

1. По е зи ја Јо си фа Брод ског ор ган ски је по ве за на са Пе тер бур гом и пе тер бур шким ак-
ме и змом. Ова ве за је дво стру ка: ве за са све том из ко јег до ла зи и из ко јег од ла зи. У овом 
– вр ло стро гом и до слов ном сми слу – по е зи ја Брод ског је ан ти ак ме и стич ка: она је не га-
ци ја ак ме и зма Ане Ах ма то ве и Оси па Ман дељ шта ма у је зич ком сми слу2. У члан ку „Ју тро 
ак ме и зма“ (1919) Ман дељ штам за иде ал по ет ске ре ал но сти узи ма „де се ти сте пен“ ком-
пакт но сти ства ри у ре чи ма; по е зи ја се иден ти фи ку је са из град њом – по пу ња ва њем пра зног 
про сто ра ор га ни зо ва ном ма те ри јом. „Да би се успе шно гра ди ло, пр ви услов је искре но 
по што ва ње три ди мен зи је про сто ра – оне ни су те рет и не сре ћа, не го бо гом да на па ла та. 
Гра ди ти – зна чи бо ри ти се са пра зни ном...“3 Ства ра ла штво је „у за ве ри про тив пра зни не и 
ни шта ви ла. Во ли те по сто ја ње ства ри ви ше не го са ме ства ри и сво је би ће ви ше од се бе – 
ово је нај ве ћа за по вест ак ме и зма.“4

На рав но, у овим фор му ла ци ја ма се не огле да сав ак ме и зам, већ по ла зна тач ка ње го вог 
раз во ја. Од ли ку је је при о ри тет про сто ра над вре ме ном (у осно ви – три ди мен зи је!) и по-
јам ствар но сти као ма те ри јал но ис пу њен про стор, осво јен од пра зни не. Ка сни је, оти шав-
ши од из јед на ча ва ња ствар но сти и пред мет не не по крет но сти, ак ме и зам је за др жао, ипак, 
по чет ни им пулс – жуд њу за пот пу но шћу. Али то са да ни је би ла пу но ћа „ада ми ста“, (упо-
ре ди: „Као ада ми сти, ми смо као шум ске жи во ти ње и, у сва ком слу ча ју, не ће мо од у ста ти 
од жи во тињ ског у се би, у за ме ну за не у ра сте ни ју“),5 не го пу но ћа ис пу ње но сти тек ста це-
лом прет ход ном тра ди ци јом свет ске кул ту ре. Го ди не 1921. Ман дељ штам је пи сао: „Реч је 
по ста ла не се дам сто већ хи ља ду го ди шња сви ра ла, ожи вље на од мах да хом свих ве ко ва.“6 
Го во ре ћи о „син те тич ком пе сни ку са вре ме но сти“, Ман дељ штам пи ше: „У ње му пе ва ју иде-
је, на уч ни си сте ми, дру штве не те о ри је, пот пу но на исти на чин као што су код ње го вих 
прет ход ни ка пе ва ли сла ву ји и ру же.“7 

Ор га ни за ци о ни прин цип ак ме и зма – по пу ња ва ње, зап ти ва ње ма те ри јом сми сла.

1 Ова сту ди ја је на пи са на у са рад њи са М. Ј. Лот ма ном.
2 Ова из ја ва под ра зу ме ва, на рав но, од ре ђе ни схе ма ти зам. Пр во, сам ак ме и зам, од де кла ра ци је 
из 1913. го ди не до по зног Ман дељ шта ма и Ах ма то ве про шао је ве ли ку ево лу ци ју. Дру го, ства ра-
ла штво Брод ског се на па ја на мно гим из во ри ма, а у ру ској по е зи ји све кул тур не зна чај не по ја ве 
до во де на кра ју до тран сфор ма ци је у ве ћој или ма њој ме ри пу шкин ске тра ди ци је. Пи та ње ути ца ја 
Цве та је ве на Брод ског та ко ђе зах те ва по себ ну па жњу.
3 О. Ман дељ штам, Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. стр. 143.
4 Исто, стр. 144.
5 Гу ми лев, Н. С., На сле дие сим во ли зма и ак ме изм; Гу ми лев, Н. С., Письма о рус ской поэзии, М., 1990, 
стр. 57.
6 О. Ман дељ штам, Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. стр. 172.
7 Исто.
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2. Код Брод ског ствар је у су ко бу са про сто ром, по себ но акут но упра во у Ура ни ји. Ра-
ни је, ствар се мо гла схва ти ти као део про сто ра:

Ствар је про стор, ван
ко га ства ри не ма.

(„Мр тва при ро да“, 1971)

Ра ни је фор му ли сан за кон ин тер ак ци је про сто ра и ства ри:

...Нај но ви ји Ар хи мед
мо гао би да до да ста ром за ко ну,

да те ло, ко је се на ла зи у про сто ру,
про сто ром је ис ти сну то. –
(„По здрав из гра да К.“, 1967)

Са да зах те ва да се пре фор му ли ше:

Ствар, ко ја је оста вље на
у про сто ру [...]

про стор че зне да ис ти сне... –
(„По све ће но сто ли ци“, II, 1987)

од но сно, у кон флик ту про сто ра и ства ри ствар по ста је (или че зне да по ста не) ак тив на 
стра на: про стор има тен ден ци ју да ап сор бу је ствар, ствар – да га ис ти сне. Ствар, по ми-
шље њу Брод ског – ари сто те лов ска ен те ле хи ја: ак ту е ли зо ва на фор ма плус ма те ри ја:

Сто ли ца се са сто ји од осе ћа ја пра зни не, плус осли ка на ма те ри ја... (VI)

У овом слу ча ју, гра ни ца ства ри (као што је то сли кар ство) има дво стру ку при ро ду – бу-
ду ћи да је ма те ри јал на, она скри ва у се би чи сту фор му:

Бо ја
ства ри, за пра во ма ска

бес ко нач но сти, по хлеп на на де та ље.
(„Екло га 5-а: лет ња“, II, 1981)

Ма те ри ја од ко је се са сто је ства ри је ко нач на и вре мен ска; об лик ства ри је бес ко на чан 
и ап со лу тан; упо ре ди за вр шни текст пе сме „По све ће но сто ли ци“:

...ма те ри ја је ко нач на. Али ни је ствар.

(Зна че ње ове из ја ве је пот пу но су прот но од Ман дељ шта мо ве прет по став ке:

Мо жда се, пре уса на већ ро дио ша пат
И кру жи ли ли сто ви не за ви сно од др ве ћа...
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Из при ма та фор ме над ма те ри јом сле ди, на ро чи то, да глав на од ли ка ства ри по ста ну 
ње не гра ни це; ре ал ност ства ри – то је ру па ко ју оста вља за со бом у про сто ру. Сто га, тран-
зи ци ја из ма те ри јал не ства ри у чи сту струк ту ру, ко ја ће по тен ци јал но би ти у ста њу да 
по пу ни пра зни ну про сто ра, пла тон ски успон ка ап стракт ној фор ми, ка иде ји, ни је сла бље-
ње већ ја ча ње ствар но сти, ни је оси ро ма ше ње већ обо га ћи ва ње:

Што је не ви дљи ви ја ствар, тим је тач ни је да је она не ка да по сто ја ла на зе мљи,  
шта ви ше – сву да.

(„Рим ске еле ги је“, XII)

2.1. Упра во при пад ност фор ми, по тен ци јал ним струк ту ра ма и да је сми сао по сто ја њу. 
Ме ђу тим, упр кос чи ње ни ци да при род на фи ло зо фи ја по е зи је Брод ског от кри ва пла тон ску 
осно ву, у бар два бит на мо мен та је ди рект но су прот на Пла то ну. Пр ви се од но си на ту ма-
че ње ка те го ри је „ред/не ред“ („Ко смос/Ха ос“); дру ги – ка те го ри је „оп ште/при ват но“.

За раз ли ку од Пла то на, су шти на би ћа по ја вљу је се не у ре до сле ду, већ у ра су лу, не у 
за ко ни ма, не го у слу чај но сти. Упра во је не ред до сто јан то га да бу де уре зан у ме мо ри ју 
(„Пам тиш ли од ба ци ва ње ства ри...“); у бе сми сле ност, не про ми шље ност, ефе мер ност кроз 
од ли ке бес ко нач но сти, веч но сти, ап со лу та:

збу њу ју ћи ка лен да ри и бро је ви
при су ством, ли ше ним сми сла,

до ка зу ју ту ђи ни ма,
да је жи вот – си но ним

не по сто ја ња и кр ше ња пра ва.
(„Му ва“, XII, 1985)

Ја, ка ко сам мо гао, обе смр тио сам то,
што ни сам одр жао.
(„Стро фе“, XVI, 1978)

Бе смрт но је то што је из гу бље но; не би ће („ни шта“) – ап со лут но.
С дру ге стра не, де ма те ри ја ли за ци ја ства ри, ње но пре тва ра ње у ап стракт ну струк ту ру, 

ни је по ве за но са успо ном ка оп штом, већ са ја ча њем спе ци јал ног, при ват ног, ин ди ви ду ал ног:

У то ме је, ви диш,
уло га ма те ри је у

вре ме ну – да пре да
све у власт ни че га,

да на се ли вр то-
град пла вом ма штом,

раз ме нив ши ни шта
за соп стве не цр те.

Та ко ка жу „са мо ти“,
за гле да ју ћи у ли це.

(„Се де ћи у се ни“, XXI I–X XI II, ју на 1983)



Тек пре да ју ћи се у пот пу но сти „у власт ни че га“, ствар по при ма свој пра ви иден ти тет, 
по ста је лич ност. У том кон тек сту тре ба узе ти и па тос слу чај но сти и по себ но сти, ко ји про-
жи ма ју бе се ду Брод ског по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де; ви ди, на при мер, ове ње го ве 
ре че ни це:

Ка да се изо ло ван чо век, ко ји ту изо ло ва ност ста вља из над би ло ка кве дру штве не 
уло ге, чо век ко ји је у то ме оти шао то ли ко да ле ко да се изо лу је и од До мо ви не – јер је бо-
ље би ти по след њи не срећ ник у де мо кра ти ји не го му че ник и ду хов ни во ђа у ти ра ни ји – 
из не на да на ђе на ова квом ме сту, мо ра да осе ћа ве ли ку не ла год ност и ис ку ше ње.

Тај осе ћај не по ја ча ва то ли ко ми сао о они ма ко ји су ов де ста ја ли пре ме не, ко ли ко 
се ћа ње на оне ко је је та част ми мо и шла, ко ји ни су сти гли да се огла се са ове три би не, ка ко 
би се ре кло ’ur bi et or bi’, и чи је оп ште ћу та ње као да тра жи, а не на ла зи из ла за у ва ма.8 

Ов де ја сно про из ла зи јед на од фи ло зо фе ма Брод ског: ве ћи на то га се ствар но не де-
ша ва, чак и ка да је у пи та њу про шлост, као и оно што се још ни је ни до го ди ло.

2.2. У по ре ђе њу са про сто ром, вре ме у по е зи ји Брод ског игра под ре ђе ну уло гу; вре ме 
је по ве за но са од ре ђе ним про стор ним ка рак те ри сти ка ма, де лом – оно је по сле ди ца пре-
ла ска гра ни це би ћа:

Вре ме из гра ђе но смр ћу.
(„Крај са вр ше не епо хе“, 1969)

Еу клид ни је знао да до ле на ко ну су,
ствар не по ста је ну ла, већ Хро нос.

(„Ја сам увек ин си сти рао да је суд би на – игра...“, 1971)

Пре стан ком по сто ја ња у про сто ру, ствар је до шла у по сто ја ње у вре ме ну, та ко да се 
вре ме мо же ту ма чи ти као на ста вак про сто ра (и са мим тим ве ро ват но је пра вил ни је го во-
ри ти о јед ној ка те го ри ји про сто ра-вре ме на у по е зи ји Брод ског). Ме ђу тим, као што смо 
ви де ли, ап со лут но по сто ја ње по ста је по сто ја ње из ван про сто ра и вре ме на.

Вре ме ма те ри јал ног про сто ра. У сва ком слу ча ју, оно ско ро увек има не ки ма те ри јал ни 
екви ва лент („Ко ли ко сам га зио, ви ди се на пе ти...“ и та ко да ље).

Оно што је ре че но о гра ни ца ма ства ри, у ве ли кој ме ри ва жи и за оста ле гра ни це у по-
е зи ји Брод ског. Зна чај ка те го ри је гра ни це по ка зу је, на ро чи то, чи ње ни ца да реч „гра ни ца“ 
мо же би ти пред мет се ман тич ког ана гра ма9 – вр ста та буа, ис ти ски ва ња из ван гра ни ца 
тек ста:

У про ле ће, ка да крик пти ца бу ди шу ме, ба ште,
це ла при ро да, од гу ште ра до је ле на,

8 „Бе се да по во дом до де ле Но бе ло ве на гра де 1987“, у: Јо сиф Брод ски, Раз го во ри и бе се де, прев. 
Не да Ни ко лић Бо бић, Књи жев не но ви не, Бе о град, 1988, стр. 65. (Прим. прев.)
9 Оп шир ни је о се ман тич ким ана гра ми ма у: Лап шин Ю. М. О со от но ше нии зву ковых и смысловых 
же стов в поэти че ском тек сте // Учен. зап. Тар ту ско го гос. ун-та. 1979. Вып. 467. (Труды по зна ковым 
си сте мам. Т. 11).
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устре мље на је на ме сто где су тра го ви
др жав них зло чи на10 

(„Про сла ви мо до ла зак про ле ћа! Ис пе ри мо ли це...“ [1978])

Ствар је, као што је при ка за но го ре, де фи ни са на сво јим гра ни ца ма, али струк ту ра тих 
гра ни ца за ви си од осо би на про сто ра-вре ме на, ко је ни су ни по што јед но род не; та ко да 
ствар у раз ли чи тим ме сти ма не мо ра да бу де иден тич на се би. Ово је по себ но из ра же но у 
по гра нич ним ре ги о ни ма про сто ра-вре ме на, на кра ју, у ћор со ка ку:

Тач ка је увек пред ви дљи ва на кра ју ли ни је.

Или у не кој ра ни јој пе сми:

Ни је да ов де лу ду ју за Ло ба чев ским, ма да
раз мак ну ти свет не где мо ра да се су зи, а он да –

он да је крај пер спек ти ве.
(„Крај са вр ше не епо хе“, 1969)

Очи глед но је да крај пер спек ти ве ов де зна чи не са мо гра ни це про сто ра, већ и вре ме-
на (упо ре ди ба рем на слов пе сме). Хо ри зонт – при род на гра ни ца све та. Свој ства све та у 
ве ли кој ме ри за ви се од осо би на сво јих гра ни ца – оту да и на гла сак Брод ског на хо ри зон ту, 
по себ но на ње го вом ква ли те ту: он мо же да бу де, на при мер „...са вр шен... без ма не“ („Но ви 
Жил Верн“), с дру ге стра не, свет у ко јем је „не у јед на чен хо ри зонт“ („Пе та го ди шњи ца“), 
оште ћен је у сва ком дру гом по гле ду (та мо је и пеј заж „ли шен зна ме ња“, и та ко да ље).

3.1. За ни мљи во је пра ти ти фор ми ра ње струк ту ре све та и ње го вих гра ни ца у зби р ка ма 
ко је су прет хо ди ле Ура ни ји. У Кра ју са вр ше не епо хе до ми ни ра те ма пот пу но сти, за сто ја, 
кра ја вре ме на и про сто ра: „Сти гла је бу дућ ност, а она се од га ђа...“, али ов де се по ја вљу је 
и те ма тран сцен ден тал ног по сто ја ња, пре ва зи ла же ња гра ни це вре ме на (ци клус „Post ae-
ta tem no stram“, 1970). Зна чај но је, ме ђу тим, да је по след ња пе сма ци клу са по све ће на по-
ку ша ју (и успе ва по ку шај) да се пре ва зи ђу про стор не гра ни це – гра нич ни пре лаз им пе ри-
је. По чи ње са ре чи ма „Од лу чив ши да пре ђе гра ни цу...“ и за вр ша ва са пр вим ути сци ма о 
но вом све ту, ко ји је от крио у ино стран ству – све ту без хо ри зон та:

...Иду ти у су срет
је ле њи ро го ви уме сто хо ри зон та.

Свет без хо ри зон та – то је свет без ре фе рент не тач ке и тач ке ослон ца. Пе сме пр вих 
еми грант ских го ди на, про же те су осе ћа њем тран сцен ден ци је, у пра вом сми слу ре чи, иза 
гра нич них ли ни ја.11 То је по сто ја ње у ва ку у му, у пра зни ни:

10 Упо ре ди са сти хо ви ма Ах ма то ве: „...што се са кр вљу ри му је, / крв тру је и са мо крв у све ту би ва.“
11 Го го љев ски (и ши ре, уоп ште ро ман тич ки) по глед на Ру си ју из „удоб не да љи не“ су прот ста вљен 
је го го љев ском по гле ду на пра зни не лу ди ла; тра ди ци о на лан за „Ру са у ино стран ству“ по глед на 
Ру си ју са ста но ви шта За па да, за ме њен је по гле дом са ста но ви шта пра зни не.



Ни от ку да љу ба ви, ко зна чи ја мај чи ца...

Уме сто уо би ча је них ка рак те ри сти ка про сто ра-вре ме на, ов де је не што ту ђе и не ра зу-
мљи во:

Про ме на им пе ри је по ве за на је са ху ком ре чи,
са ло ба чев ском су мом ту ђих угло ва,

са по сте пе ним по ве ћа њем шан си за са стан ке
па ра лел них ли ни ја, обич но на

по ло ви ма...

За по е зи ју Брод ског је ти пи чан ора тор ски по че так, обра ћа ње од ре ђе ној де сти на ци ји 
(упо ре ди оби ље „по ру ка“, „пи са ма“ и та ко да ље). Ме ђу тим, иа ко је Брод ски у по чет ку по-
ку шао да по пра ви по ло жај ау то ра, у то вре ме ло ка ци ја адре сан та мо гла је да бу де са свим 
не из ве сна (ви ди: „Ов де, на зе мљи...“, „Раз го вор са не бе сни ци ма“, „Ка да по ми слиш на ме не 
/ у ту ђем кра ју...“ („Пе ва ње без му зи ке“), за то је, на при мер, у зби р ци Вр сте ре чи, су прот но, 
пе сме, по пра ви лу, има ју тен ден ци ју да фик си ра ју тач ку гле ди шта од ре ди шта, а ме сто бо-
рав ка ау то ра оста је не из ве сно, а по не кад не по зна то и са мом ау то ру („Ни от ку да љу ба ви...“). 
На ро чи то ка рак те ри стич на у том по гле ду је пе сма „Оди сеј Те ле ма ху“ (1972): 

...Пут ко ји нас је во дио ку ћи
по ка за ло се, био је пре дуг,

као да је По сеј дон, док смо та мо
гу би ли вре ме, рас те зао про стор.

Не знам где се на ла зим,
шта је ис пред ме не. Не ко пр ља во остр во,

жбу ње, згра де, рок та ње сви ња,
об ра стао врт, не ка ква кра љи ца,

тра ва и ка ме ње... Ми ли Те ле ма ше,
сва остр ва на лик су јед но на дру го,
ка да си стра нац та ко ду го, и мо зак

већ се збу њу је бро је ћи та ла се,
очи, за му ће не хо ри зон том, пла чу...

3.2. Иа ко не ке „по ру ке“ Ура ни је на ста вља ју пла ни ра ну ли ни ју (ви ди, на ро чи то, „Ли-
тван ски нок тур но: То ма су Вен цло ви“), ви ше је ка рак те ри ше тип ко ји би се услов но мо гао 
озна чи ти као „ни от ку да ни ку да“. „Раз ви ја ју ћи Пла то на“ има низ про зив ки ко је се од но се 
ка ко на те ма ти ку, та ко и на ко му ни ка тив ну ор га ни за ци ју тек ста, са „Пи сми ма рим ском 
при ја те љу“ (зби р ка Вр сте ре чи). Док зна мо да је По стум – рим ски при ја тељ, о Фор ту на ту-
су не зна мо ни шта.

4. Док су у ства ри глав не – ње не гра ни це, зна че ње ства ри од ре ђу је пре све га ја сно ћа 
ње не кон ту ре, та „ру па у пеј за жу“, ко ју она оста вља за со бом. Свет Ура ни је је аре на кон-
ти ну и ра не де ва ста ци је. Овај про стор, у пот пу но сти је са ста вљен од ру па, ко је су оста ви ле 
не ста ле ства ри. Раз мо три ће мо, на крат ко, тај про цес ра за ра ња.
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4.1. Ствар мо же да ап сор бу је про стор, рас тво рив ши се у ње му. Ци клус „Но ви Жил Верн“ 
по чи ње екс по зи ци јом свој ста ва про сто ра: „бес пре кор на ли ни ја хо ри зон та, без ма не“, ко-
ја у по чет ку ни ве ли ше ин ди ви ду ал не ка рак те ри сти ке ства ри ко ја је у ње га упа ла:

И са мо брод се не раз ли ку је од бро да.
Њи шу ћи се на та ла си ма, брод

у исто вре ме из гле да као др во и ждрал,
ис под чи јих но гу је не ста ла зе мља –

и ко нач но се раз би ја и пот пу но то не. Ва жно је на по ме ну ти да ов де сам про стор на ста-
вља да се „по бољ ша ва“ због ства ри ко је ап сор бу је:

Хо ри зонт се по бољ ша ва. У ва зду ху је со и јод.
Да ле ко на та ла су кла ти се не ка кав

без и ме ни пред мет.

На сли чан на чин про стран ство не ба ап сор бу је ја стре ба, чи ја бра он бо ја не са мо да не 
„ква ри“ пла во не бо, не го га и „по бољ ша ва“:

Ср це, об ра сло ме сом, па пер јем, пе ром, кри лом,
ту че с фре квен ци јом дрх та ја,

тач но ма ка за ма се че,
соп стве не по кре те то пло те,

је се ње пла вет ни ло, са мо
по ве ћа ва је два ви дљи ве го лим оком бра он тач ке...

(„Је се њи крик ја стре ба“, 1975)

4.2. На ни воу по ет ске те ма ти ке зна ча јан део зби р ке пе са ма по све ћен је „од у зи ма њу“ из 
све та овог или оног ре ал ног еле мен та ства ри. Пе сме су из гра ђе не као фо то гра фи је, из ко јих 
је не ки де таљ сли ке из ре зан ма ка за ма и на ње го вом ме сту је оста ла ру па. Раз мо три ће мо 
пе сму „По све ће но сто ли ци“. Це ла пе сма је по све ће на јед ном пред ме ту – сто ли ци. Реч „пред-
мет“ има мно го зна че ња. С јед не стра не, у ком би на ци ји „пред мет раз го во ра“, од но си се на 
те му из ра же ну ре чи ма, али са дру ге стра не – на ствар, „по се бан ма те ри јал ни фе но мен“, као 
што је де фи ни са но у Реч ни ку ту ма че ња Д. Н. Уша ко ва. У пе сми су ажу ри ра на оба зна че ња, 
али је до да то још и тре ће – иде ја ап стракт ног об ли ка. Ми се, пре све га, су о ча ва мо са чи ње-
ни цом да текст као да кли зи из ме ђу ових зна че ња. Стро фа „узми мо... не ку сто ли цу“ – ти пич-
но је ло гич ко ра су ђи ва ње о осо би на ма „сто ли це уоп ште“. „Не ка“ – ов де нео д ре ђе ни члан 
тре ба пре ве сти као „би ло ко ја“, „сва ка“. Али ка да се стро фа до кра ја про чи та: „Узми за на слон 
не ку сто ли цу.“ „Не ку сто ли цу“ не мо же мо да узме мо за на слон. Та ко је мо гу ће да се ура ди 
са мо са овом или оном сто ли цом, са кон крет ном сто ли цом ко ја је ствар. „На слон“, за ко ји се 
узи ма и „не ки“ су не спо ји ве ком би на ци је. Стро фа не ми нов но по ста вља двој ност те ме и кључ 
за обез бе ђи ва ње, не са мо раз у ме ва ња зна че ње ове пе сме, не го и прет ход ног, зна чај ног, 
ма да не без иро ни је, на зи ва „Раз ви ја ју ћи Пла то на“. Сто ли ца ни је про сто „ово“, сто ли ца са 
од ре ђе ним чла ном, то је „мо ја“, по ста је је дин стве на, осо бе на, лич но по зна та (као „Сто ли ца“, 
пре тва ра се у пра во, лич но име), на њој ле жи са ко, а ње на до ња стра на је укра ше на „про из-
во дом на ших но здр ва“. Али она та ко ђе има и кон струк ци ју у ски ци ра ним про јек ци ја ма:
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На ме ком, у про фи лу, на лик на знак
„осам“, али ква дра тан, са ан фа са...

У бу дућ но сти, и ова „на цр та на“ фор ма би ће ис ти сну та из про сто ра, оста вља ју ћи иза 
се бе са мо ру пу у об ли ку сто ли це. Али ово ни је јед но ста ван не ста нак – то је бор ба, у ис тој 
ме ри у ко јој про стор ис ти ску је сто ли цу, сто ли ца ис ти ску је про стор („Сто ли ца на пре же 
це лу сво ју си лу е ту“ – сва три фун да мен тал но раз ли чи та ни воа ре ал но сти: сто ли ца-ствар, 
сто ли ца-кон ту ра, си лу е та и про стор, по ти снут сто ли цом – чи ста фор ма – екви ва лент ни 
уче сни ци бор бе). Из у зет но ап стракт на опе ра ци ја – ствар ис ти ску је про стор – Брод ском 
из гле да та ко ствар но да се из не на ђу ју ће да

очи на по ду не при ме ћу ју бри зга ње
про сто ра...

Те ма тран сфор ма ци је ства ри у ап стракт ну струк ту ру, чи сту фор му, про вла чи се кроз 
це лу зби р ку:

Ах, што је ма ња по вр ши на
тим је скром ни ја на да

у са вр ше ну вер ност
у од но су на њу.

Мо жда, уоп ште гу бље ње
те ла из ви да је сте
од стра не пеј за жа

да ле ко ви да осве та.
(„Стро фе“, V)

 
Пра зан, ни ко не уди ше ви ше ва здух.

Уве зе на, на го ми ла на на су ми це
ти ши на. Ра сте као ки се ло те сто,

пра зни на.
(„Пе сма о зим ској кам па њи 1980. го ди не“, V, 1980)

Ве че. Ру ше ви не ге о ме три је.
Тач ка, преосталa од угла.

Уоп ште: што је да ље, то је бе сми сле ни је.
Та ко се раз го ли ти ти.

(„Ве че. Ру ше ви не ге о ме три је...“)

При том, кре та ње по чи ње, обич но, од не че га та ко ства ри ма ин тим ног, ре ал не са мо-за 
-ме не-ствар но сти, ко ју чи та лац не мо же да раз у ме (не пре но си се ре чи ма!), а под ра зу ме-
ва при су ство. На при мер, у пе сми „На Via Ju lia“:

и по ја вљу јеш се у су мрак, као све тлост на кра ју ход ни ка,
кре ћеш се ка тр гу са ме р мер ном пис. ма ши ном –
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ови сти хо ви су не ра зу мљи ви чи та о цу ако он не зна да је Via Ju lia – јед на од нај ста ри јих 
ули ца у Ри му, на зва на у част па пе Ју ли ја II, да пис[аћом] ма ши ном Ри мља ни на зи ва ју ру жну 
ме р мер ну па ла ту, мо дер ни стич но-ан тич ки пом пе зну сти ли за ци ју, из гра ђе ну на Тр гу Ве-
не ци ја у XX ве ку. Али то ни је до вољ но: мо ра мо да ви ди мо ноћ ну ра све ту на кра ју ове уске 
и ско ро увек мрач не, као ко ри дор, ули це. Да кле, ори ги нал ну ствар ни је до вољ но на зва ти 
– тре ба је осе ти ти. То ни је иде ја, ни реч. Она се ре чи ма не пре да је, не го оста је иза њих, 
са мо у лич ном и не по но вљи вом кон так ту. Али ова ве о ма спе ци фич на кон крет ност – сам 
по че так жи во та, ко ји се за вр ша ва у ње ном ухо ђе њу, по сле че га оста је из бу шен про стор. 
И та ру па – по у здан је до каз да је ствар по сто ја ла. Опет по на вља:

Што је не ви дљи ви ја ствар, тим је исти ни ти је,
да је не кад по сто ја ла...
(„Рим ске еле ги је“, XII)

Си лу е та Ле њин гра да је при сут на у мно гим ства ри ма Брод ског као огром на ру па. Ово 
је слич но фан том ском бо лу – ре ал ним нај те жим му ка ма ко је су до жи ве ли вој ни ци са ам пу-
ти ра ним но га ма или ру ка ма.

4.3. На тај на чин, ствар по ста је „ре ал ност од су ства“ (опет, се ти те се: „Ма те ри ја је ко-
нач на, / Али не и ствар“), а про стор – ре ал ност ис пу ње на по тен ци јал ним струк ту ра ма. 
Пла тон ски успон од ства ри ка фор ми је по ја ча ва ње ре ал но сти. Ни вои су прин ци пи јел но 
ускла ђе ни, и ствар ко ју осе ћа мо је то ли ко ствар на, као ње на ма те ма тич ка фор му ла. За то, у 
ма те ма тич ком све ту Брод ског не ма та бу и са них ства ри и та бу и са них ре чи. Ре чи се „не про-
би ја ју у про зу. / Ни, шта ви ше, у стих“, ко ег зи сти ра ју са ап стракт ним ло гич ким фо р му ла ма.

5. Од ла зак ства ри из тек ста па ра ле лан је од ла ску ау то ра из по ет ског све та ко ји је ство-
рио. Овај од ла зак по но во под се ћа на кон ту ре об ли ка исе че них из фо то гра фи ја, та ко да 
уме сто ау то ра оста је ње гов двој ник – ру па са об ри си ма. Сто га, та кво ме сто у пе снич ким 
ци клу си ма за у зи ма ју сли ке про фи ла и оти са ка. То –

те ло, за бо ра вље но од оног, ко
га је не ка да во лео.

(„По под не у со би“, XI)

Град, у чи јем те ле фон ском име ни ку
ти ви ше ни си број.

(„Ка Ура ни ји“)

До дир ни ме – и до дир ну ћеш су ву ре пу,
вла гу, свој стве ну ве че ри или по дне ву,

ка ме но лом гра да, про стран ство сте па,
оних ко ји ви ше ни су жи ви, али их се се ћам.

(„По го вор“, IV)

Са да ни сам та мо. На ве де но не до ста је
чу до, мо жда, осим ва зе у Ер ми та жу.
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Од су ство мо је ве ли ке ру пе у пеј за жу
ни је ура ђе но; сит ни ца: ру па, али ма ла...

(„Пе та го ди шњи ца“)

...Пр ска ла гу на, сто ти не
ма лих од сја ја мут них зра ка по гу бље ња

због же ље да се за бо ра ви пеј заж, спо со бан
да се обо ји без ме не.

(„Ве не ци јан ске стро фе“ (2), VI II, 1982)

Од за бо ра вље них ме не, мо же те на пра ви ти град...
(„Ушао сам уме сто ди вље жи во ти ње у ка вез...“)

И ако се на јед ном кра ју жи во пи сне ле стви це „Ја“ иден ти фи ку је са ли цем ро ман тич ног 
из гна ни ка, ко ји је кон стан то при су тан у по е зи ји Брод ског, про те ран, „не наш“ („Раз ви ја ју-
ћи Пла то на“, IV), ко ји је – „от пад ник, ко пи ле, ван за ко на“ („Па да снег, оста вља ју ћи свет у 
ма њи ни...“), он да се у дру гом по ја вљу је:

На цр тај на па пи ру пра зан круг,
То ћу би ти ја: ни шта уну тра.
По гле дај га, а за тим из бри ши.

(„То ни је Му за во де, са ку пље на у усти ма...“)

5.1. У пе сми „На из ло жби Кар ла Веј лин ка“ гра ди се сли ка, чи ји сте пен ап стракт но сти 
омо гу ћа ва да се ви де уоп шта ва ња раз ли чи тих ре ал но сти жи во та, исто вре ме но ус по ста-
вља ју ћи струк тур ни иден ти тет раз ли чи тих ем пи риј ских обје ка та. Сва ка стро фа за по чи ње 
но вом, али јед на ко мо гу ћом ин тер пре та ци јом „ре ал ног са др жа ја“ сли ке:

Ско ро пеј заж ...

Мо жда је то – бу дућ ност...

Та ко ђе је мо гу ће – про шлост...

Не ма сум ње – пер спек ти ва. Ка лен дар.

Мо жда – мр тва при ро да. Из да ле ка
све у окви ру за тво ре но, де ли мич но

мр тво и не по мич но. Обла ци.
Ре ка. Пти ца кру жи над њом.

Мо жда – зе бра или ти гар.

Мо жда – украс. Да ју
„Раз ло ге Нео се тљи во сти на Ра стан ку

са Ис тра гом“...

Не ма сум ње да је то пор трет, али без улеп ша ва ња...
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И цео овај спек тар оп ци ја, кон цен три сан у јед ном тек сту, исто вре ме но је ве о ма ап-
страк тан до пот пу ног укла ња ња из ње га свих ре ал но сти и па ра док сал но ве о ма кон цен-
три сан на ка па ци тет свих де та ља у ње му, и пред ста вља „ја“ пе сни ка:

То је, у су шти ни, ау то по р трет.
Уда љи те се од соп стве ног те ла,

окре ну тог ва ма у про фи лу сто ли це,
по глед из да ле ка на жи вот, ко ји је про ле тео.

То је оно што се зо ве „ве шти на“...

Да, ау то пор трет:

спо соб ност – да се не пла ши те про це ду ре
ни шта ви ла – као об ли ка свог
од су ства, опи са ног при род но.

(„На из ло жби Кар ла Веј лин ка“, 1984)

Иден ти фи ку ју ћи се са ис ти сну тим ства ри ма, Брод ски да је „ру пу у пра зни ни“ кон крет-
ној, жи вој лич но сти и – шта ви ше – на ја вљу је је у свом ау то по р тре ту:

Са да за ми сли те ап со лут ну пра зни ну.
Ме сто без вре ме на. За пра во ва здух. На тој,
на дру гој, и на тре ћој стра ни. Про сто Ме ка

ва зду ха. Ки се о ник, во до ник. И у ње му
ма ли треп та ји сва ког да на

уса мље ног кап ка.
(„Квин тет“, V)

5.2. Би ло би по јед но ста вље но ве зи ва ти за Брод ског стал ну те му од ла ска, не стан ка 
ау то ра из „пеј за жа“, ње го во ис ти ски ва ње из окол ног про сто ра са мо са би о граф ским окол-
но сти ма: про гон из сво је до мо ви не, из гнан ство, еми гра ци ја, без дом ност. По ет ско из гнан-
ство прет хо ди ло је би о граф ском, а би о гра фи ја као да је за у зе ла ме сто већ при пре мље но 
за по е зи ју. Али чи ње ни ца је да би без би о гра фи је то би ло књи жев но оп ште ме сто, од но сно, 
да би за по чи ња ло и за вр ша ва ло уну тар тек ста, „због“ ре ал но сти ис ку ста ва „ис тр гло“ се 
ван стра ни ца пе са ма, по пу ња ва ју ћи про стор „ау тор – текст – чи та лац“. Са мо у та квим 
усло ви ма, ау тор тра гич не по е зи је пре тва ра се у тра гич ну лич ност. Ис ти ску ју ћи про стор, 
пе сник мо же да се кон кре ти зу је у об лик уљуљ ка не го ми ле:12

 

12 У све тлу то га ви ше не мо же би ти из не на ђе ње да „онај ко ји је на пу стио пеј заж” мо же да бу де ви ше 
ре а лан од оно га ко га је ис ти снуо и на ста вља да бу де ма те ри јал но по сто ја ње људ ске ма се. На при-
мер, ју на ци пе сме „Бр да“ уби је ни су ско ро на са мом по чет ку, а ми ни смо зна ли ни шта о њи ма, 
ни ти о раз ло зи ма за њи хо во уби ство. Њи хо ва функ ци ја у пе сми – од ла зак, по сле ко јег оста је – у 
овом слу ча ју, не ме та фо рич ка – ру па: ...ба че на у за пу штен риб њак... / цр не ла се у зе ле ном од сја ју, 
/ као вра та у мра ку, ру па. Али, па ра док сал но, не по сто је ћим су је чи ни ли они чи је по сто ја ње се 
на ста вља: Ми ви ше на бр до не ће мо иза ћи. / У на шим до мо ви ма су ва тре. / Ми их не ви ди мо – / али 
оне ви де нас. („Бр да“)
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И кад год сам био ухва ћен због шпи ју на же,
суб вер зив не де лат но сти, ски та ња, me na ge-a-tro is

и го ми ла би, бе сне ћи око ло, ври шта ла,
умо рио бих се од ука зи ва ња: „Ни је наш!“ –

ја бих тај но био сре ћан...
(„Раз ви ја ју ћи Пла то на“, IV)

Ова функ ци ја мо же да пре у зме власт ти ра ни је, „ис ти ску ју ћи“ пе сни ка. Али, на кра ју 
кра је ва, ра ди се о не че му ви ше уоп ште ном – ис ти ски ва ње чо ве ка из све та, њи хо ва крај ња 
не спо ји вост. На при мер, у „Је се њем кри ку ја стре ба“ ва здух по ти ску је пти цу у хлад не гор-
ње сло је ве ат мос фе ре, оста вља ју ћи у пеј за жу њен крик – крик без оног ко ји је крик нуо 
(упо ре ди „фи но тр за ње кап ка“ у ап со лут ном ва ку у му):

Та мо, где је кро чи ла тво ја но га, по сто је бе ле мр ље у
сли ци све та.
(„Квин тет“)

Ме ђу тим, „ис ти ски ва њем“ пе сни ка, ње го ва по зи ци ја „из ван“ – не са мо да је про кле та, 
не го је и из вор мо ћи – то је по зи ци ја Бо га:

Свет је ство рен ка ко би
кре а тор мо гао, гле да ју ћи са стра не

на не што, да при зна ње го ву нео бич ност,
иг но ри шу ћи пи та ње

ау тен тич но сти...
(„По све ће но сто ли ци“)

Сва ко ко го во ри о све ту, тре ба ло би да бу де ван ње га. Сто га, ис ти ски ва ње пе сни ка 
по не кад је на сил но, а по не кад и до бро вољ но.

Пра зан про стор по тен ци јал но са др жи у се би струк ту ре свих те ла ко ја су ство ре на. У 
том сми слу, он је на лик бо жан ском кре а тив ном на чи ну, ко ји већ има у се би све бу ду ће 
ства ра ла штво и суд би не. Због то га је пу стош бо жан ска. Пр ва пе сма зби р ке, пред ста вље на 
као епи граф књи ге, за вр ша ва се ре чи ма:

И со бом кру жим као ша ман,
на мо та вам у рол ну

ње ну пра зни ну на се бе, да би ду ша
зна ла не што, што зна Бог.

6. Ис ти ски ва ње ства ри (= ре ал но сти ау тор ског ли ца), при зи ва сли ке бри са ња од ра за 
у огле да лу – стру га ње са огле да ла амал га ма – то је Смрт:

Ми не ће мо умре ти, ка да до ђе час!
Већ по сред ством нок та

ка да нас са амал га ма са стру же
не ко де те!

(„По под не у со би“)



Ова сли ка ће се по ја ви ти у пе сма ма ци клу са као лајт мо тив:

амал гам огле да ла у ку па ти лу кри је ...
...са вр ше но тај ну ми сао о смр ти.

(„Те ра са Бар би зон“)

Смрт је та ко ђе екви ва лент пра зни не, про сто ра, ко ји је на пу штен, што зна чи да је она 
цен тар це лог ци клу са. Мо жда ни ко од ру ских пе сни ка, осим ге ни јал ног, али по лу за бо ра-
вље ног Се ме на Бо бр о ва, ни је то ли ко за о ку пљен ми сли ма о не по сто ја њу – о Смр ти.

6.1. „Бе ла тач ка“ пра зни не иза зи ва у по ет ском све ту Брод ског две су прот не сли ке: опу-
сто ше ње про сто ра и по пу ња ва ње стра ни це. Нe ре чи, a по себ но текст, штам па ни или у 
ру ко пи су, већ сли ка ис пу ње не стра ни це, по ста је, с јед не стра не, екви ва лент све та, а са 
дру ге – по че так, су прот но од смр ти:

За и ста, де бљи де по зит
цр ног на ли сту,

по је ди нац је ин ди фе рен тан
пре ма про шло сти, пра зни ни

и бу дућ но сти. Њи хо во су сед ство,
има ма ло до бра,

са мо убр за ва лет
пе ра по па пи ру
(„Стро фе“, XII)

...Ми смо жи ви, за са да,
по сто ји опрост и сло ва

(„Стан це“, XVI II)

амал гам огле да ла у ку па ти лу ко же
во ња сна жним уку сом слат ке ћи ри ли це 

(„Те ра са Бар би зон“)

Ако је не што цр но, то су са мо сло ва.
Као тра го ви на ци ља ног чу дом зе ца.

(„Пе сма о зим ској кам па њи 1980. го ди не“, VII)

Де ва ста ци ју уни вер зу ма ком пен зу је по пу ња ва ње па пи ра:

Сру ши све зве зде са не ба,
не ста ни са ме ста,

ни је све на пу сти ла сло бо да,
чи ја је ћер ка – књи жев ност.
Она, иа ко јој је у гр лу вла га,

ни је без скло ни шта.
Шкри пи, пе ро.

Цр ни па пир.
Ле ти ми нут.

(„Pi az za Mat tei“)
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Што је ла ко вер ни ји Ма ор, тим је цр ње ма сти ло ре чи на па пи ру.
(„Ве не ци јан ске стро фе“)

Ла ко вер ност Оте ла, ко ја га је до ве ла до смр ти, ком пен зу је цр ни ло „ре чи“ на па пи ру. 
Текст нам омо гу ћа ва да из гра ди мо по глед са стра не – „ко рак да ље од соп стве ног те ла“, 
„по глед из да ле ка на жи вот“. У све ту Брод ског, осим ства ри и пра зни не, по сто ји још је дан 
ен ти тет. То су сло ва, а сло ва ни су са мо ап стракт не је ди ни це гра фич ке струк ту ре је зи ка, 
не го сло ва-ства ри, ре ал не ти по граф ске ли те ре и фон то ви, ку ки це на па пи ру. Ре ал ност 
пи сма је дво стру ка: с јед не стра не, оно сен зу ал но до жи вља ва обје кат. За осо бу ко ја је из ван 
од ре ђе ног је зи ка, оно је ли ше но сми сла, али има обри се (а ако ми сли те на то по граф ске 
ли те ре, то је све). Са дру ге – оно је са мо знак, тран сфер ми сли, али по сред ник ко ји оста вља 
свој пе чат на ми сли. У том сми слу, Брод ски го во ри о „кли на стим ми сли ма“ („Шу шта ње 
ака ци је“). За то гра фи ка ства ра свет, отво рен у два прав ца – ка гра ни ци ма те ри ја ли зма и 
ка чи стој струк ту рал но сти. Она сто ји из ме ђу: из ме ђу ства ри и зна че ња, из ме ђу је зи ка и 
ствар но сти, из ме ђу пе сни ка и чи та о ца, из ме ђу про шло сти и бу дућ но сти. Она је у цен тру 
и за то је на лик на пе сни ка. Ово се, ка ко из гле да, че сто ја вља у са мо и ден ти фи ка ци ји са мог 
Брод ског са гра фи ком:

Као три де сет тре ће сло во
ја се цео жи вот уна пред скри вам.

Зна те, за свим што је да ле ко,
на ри че ту га –

жр тве за ко на го во ра,
за ре за, је зи ка. (...)

Дра га, не сре ће
не ма, не ма мр твих, ни жи вих.

Све је са мо пир су гла сни ка
на њи хо вим но га ма кри вим...

(„Стро фе“, X–XI)

Нашa пи сме ност, То мас! са мо јим пре ди ка том
ко ји те жи мар ги ни! са мр год ним тво јим су бјек том

ко ји се ди код ку ће! Чврст ма сти ља ви са вез
чип ке, мо но гра ма,

крст из ме ђу рим ских и ћи ри лич них сло ва: ци ље ва са сред стви ма (...)

да би ста ви ли пр сте у уста – у ту То ми ну ра ну –
и, осе ћа ју ћи је зик на на чин се ра фи ма,

пре пра ви ли гла гол.
(„Ли тван ски нок тур но: То ма су Вен цло ви“)

Це ла се ман тич ка струк ту ра ове пе сме је из гра ђе на на ви ше знач но сти гра фи ке, на ње-
ној спо соб но сти да бу де ре пре зен та ци ја је зи ка, а за тим да се окре не ре ал ној пред мет но сти: 
по ља у овој но стал гич ној пе сми – то су по ља и Ли тва ни је и Ру си је, као и по ља стра ни це 
на ко јој се на ла зи стро фа (упо ре ди да ље игру са чи та вим ни зом зна че ња ре чи „оти сак“ – од 
штам пар ског тер ми на до „мо дри це на обра зу ти неј џе ра“). Ово од мах да је ли сту па пи ра 
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ме та фо рич ки сми сао род ног про сто ра. Кроз дво сми сле ност ре чи „је зик“ спа ја ју се ре ми-
ни сцен ци је: апо стол То ма (исто и ме ни адре сат пе сме), ста вља пр сте у ра ну Хри ста, да би 
утвр дио исти ну, а ше сто кри ли се ра фим из Пу шки но вог „Про ро ка“ чу па „гре шни је зик“, за 
ко га је про рок про на шао гла гол исти не. Крун ска стро фа, са крат ким сти хом „пре пра ви ти 
гла гол“ по ве зу је оба сми сла.

У све тлу ре че ног ја сно је да је гра фи ка у по е зи ји Брод ског би тан еле мент по е ти ке, ко-
ји за слу жу је не за ви сно раз ма тра ње.

Ис пу њен лист – то је свет ко ји ства ра пе сник, а у ко јем је сло бо дан. Пе сник – тра гич на 
ме ша ви на све та, ство ре ног на ли сту па пи ра, и све та из ван тог ли ста ко ји ле жи:

ја ког осе ћа ња сме се ди но са у ру са и ћи ри ли це.
(„Стро фе“, XXI)

У све ту, са дру ге стра не по е зи је, смрт по бе ђу је жи вот. Али пе сник – тво рац тек ста, де-
ми јург ре чи – осва ја и јед ну и дру гу стра ну. За то сли ка све та у по е зи ји Брод ског ни је ни 
тра гич на, ни хе рој ска.

(С ру ског пре вео Зо ран Ђе рић)




