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„ПЕ СНИ КА ДА ЛЕ КО ЈЕ ЗИК ОД ВЕ ДЕ...“
(Јо сиф Брод ски: пе сник и уса мље ност)

1.

Ка кву он то ло шку вред ност по се ду је умет нич ка реч у са вре ме ном све ту ко ји по је дин-
ца ста вља пред из бор – „да про жи ви соп стве ни жи вот без ика квог на ме та ња спо ља, па 
ма кар и са нај пле ме ни ти јом на ме ром“ или „да по тр о ши ову шан су на по на вља ње ту ђе 
спо ља шњо сти, ту ђег ис ку ства, да га по тр о ши на та у то ло ги ју?“

Реч као от пор би ло ка квој де спо ти ји, као бу дућ ност кул ту ре ко ја се оства ру је у са да-
шњем тре нут ку, или, на кра ју кра је ва, као пред мет ве ре аг но сти ка ко ји се освр ће усред 
пу стог пан те о на по пут пут ни ка у пра зном во зу – та ква је упра во „фи ло зо фи ја је зи ка“ Брод-
ског ко ји је обо го тво рио је зик у ду ху нео кла сич не пе снич ке пр о ти вре фор ма ци је, а ко ре-
ни та кво га за хва та се жу до Ели о та и Па ун да, с јед не стра не, и ру ских ак ме и ста с дру ге 
стра не: „...онај што пи ше пе сму кат кад по мо ћу јед не ре чи ил’ јед не ри ме успе да се на ђе 
та мо где још ни ко пре ње га ни је био – и, на да ље, мо же да бу де све што је же лео.“

„Пе сни ка да ле ко је зик од ве де...“ – тим је ре чи ма Цве та је ве Брод ски удах нуо жи вот 
сво јим пе снич ким опу сом, као и сво јим жи во том ко ји га је из ба цио на да ле ку оба лу.

До бит ник Но бе ло ве на гра де за књи жев ност за 1987. го ди ну и пе сник ко ји ина че при-
па да ру ској кул ту ри, да нас во љом суд би не при па да и аме рич кој ци ви ли за ци ји.

Али про блем ни је са мо у ци ви ли за ци ји. У слу ча ју Брод ског еми гра ци ја ни је са мо ге о-
граф ски по јам. Пе сник пи ше на два је зи ка, све стан је у пот пу но сти „днев не“ и „ноћ не“ 
ди ја лек ти ке дво је зич но сти („По сле це ло днев ног ’ку ва ња’ у ен гле ском, ру ски ми је нео п-
хо дан да по вра тим сна гу и здра вље“ – ов де мо же мо да до да мо: као сан), а ње го ви сти хо ви, 
на пи са ни у еми гра ци ји, у исто вре ме по се ду ју и ру ску и ен гле ску „овој ни цу“, ка ко на стра-
ни ца ма књи га на ру ском је зи ку, та ко и у аме рич ким ча со пи си ма за по е зи ју. Ве ро ват но да 
сми сао тог па ра ле ли зма ни је у спа ја њу две пе снич ке кул ту ре, иа ко је Брод ски био на след-
ник две пе снич ке тра ди ци је. Ње го ви ау тор ски пре во ди ни су ме ха нич ки, већ су тре ну так 
от кри ћа и спо зна ва ња ан гло а ме рич ког умет нич ког на сле ђа. Због то га са вре ме на аме рич-
ка књи жев ност у Брод ском ви ди свог на ста вља ча, а не пе сни ка-до шља ка.

На тај на чин су се у ства ра ла штву пе сни ка су сре ле и хи ро ви то пре пле ле две ра зно род-
не кул ту ре, а њи хо ва је „кон вер ген ци ја“ до из ве сне ме ре је дин стве на и по ма ло под се ћа 
на ства ра лач ку суд би ну В. На бо ко ва.

У но вој књи зи есе ја Ма ње од је дан (на гра ђе на је као нај бо ља књи га књи жев не кри ти ке 
у Аме ри ци за 1986. го ди ну), на пи са ној на ен гле ском, ко ји је, ка ко са ми Аме ри кан ци сма-
тра ју, из ра жа јан и бес пре ко ран, Брод ски при бли жа ва аме рич ком чи та о цу свет ру ске пое-
зи је. У сво јим ру ским сти хо ви ма пе сник се над но си над аме рич ки пеј заж:
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Сје ве ро за пад ни вје тар по ди же га по над
си ње, ли ла, цр ве не, скер лет не 
до ли не Ко нек ти ка та. Он већ и
не ви ди, око фар ме што скло на
па ду је, при ма мљи ве шет ње
ко кош је, ни шта ко ра на ме ђи.

На ва зду шном по то ку рас кри љен, уса мљен, 
све што ви ди – низ је бре жу ља ка
ко сих и ри је ка што сре бри се,
ви ју га ју ћи по пут жи ве са бље,
че лик у шкр бо ти на ма пли ћа ка, 
гра ди ће, на лик на би сер,

у Но вој Ен гле ској.1

Ка ко се чи ни, лет овог уса мље ног, сна жног ја стре ба, ко ји се кре ће ка ју гу, ка Рио Гран-
деу, на пра гу зи ме, ис пра ти ло је аме рич ко око, али збу њу је по след њи ред пе сме: де чур-
ли ја, чим ви де пр ви снег, „ви чу на ен гле ском: ’Зи ма, зи ма!’ На ком ће је зи ку да ви чу у САД, 
ако не на ен гле ском? По след њи ред уни шта ва хер ме ти зам аме рич ког све та, уно си сум њу 
да ово ни је про шло без ми сти фи ка ци је и ми ми кри је, ко ја је на кра ју уни ште на на мер но и 
за си гур но.

У де ко ра ци ји аме рич ког не ба из не на да се по ја вљу је је зич ка цр на ру па, под јед на ко 
стра шна као и је се њи крик пти це, чи ји лик је ио на ко оте жао од ра зно род них сми сло ва, те 
му још је дан, ру пи на лик, при до да је но ву, че твр ту ди мен зи ју, у ко ју се ја стреб и устре мио:

У јо нос фе ру.
У астро ном ски објек тив ни хад

пти ца, из ког је ки сик од су тан,
умје сто про са – кру па звје зда на,
у да љи. То је ви си на за нас, а 
за пти це ствар је обр ну та.
Не ма лим мо згом, већ вре ћи ца ма 
плу ћа он слу ти: не ма спа са.

По сто је про грам ски сти хо ви, али не по сто је про грам ски кри ко ви, па ћу се уз др жа ти 
од ба нал них по ре ђе ња и са мо ћу при ме ти ти да је овај крик од јек нуо у сва ком кут ку зби-
р ке пе са ма Ура ни ја Јо си фа Брод ског (1987).

Као што од је ку је и реч „уса мљен“. А ту се, ка ко ви дим, отва ра ју вра та за јеф ти ну злу ра-
дост. Јер ако тај од јек све де мо на еми грант ски син дром, до би ће мо глу пост. Да ли је уоп ште 
по треб но по ми ња ти да Јо си фу Брод ском, јед ном од нај мла ђих до бит ни ка Но бе ло ве на гра-
де, ни је по треб но ни ли це мер но, ни ти не ли це мер но са о се ћа ње, да је ње гов жи вот у аме-
рич ком из гнан ству – за раз ли ку од мно гих – био нео бич но успе шан. Ни је ствар чак ни у 

1 Јо сиф Брод ски, „Је се њи крик ја стре ба“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. 
(Прим. прев.)
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то ме што је жи вео без бед но и сло бод но, пре да вао књи жев ност на раз ли чи тим аме рич ким 
уни вер зи те ти ма и био оба сут па жњом ин те лек ту ал них кру го ва, већ у то ме што се ње го ва 
ства ра лач ка суд би на ни је пре ки да ла и раз ви ја ла се на од ре ђен ло ги чан на чин.

Па ако је раз вој во дио пе сни ка ка уса мље но сти, то је упра во и он сам пред ска зао, а 
узрок ове не из бе жне уса мље но сти ни је се крио у ис хо ду по ли тич ког не спо ра зу ма са др-
жа вом ко ја ни је пре по зна ла ње гов та ле нат (чест слу чај у Ру си ји, да не ка же мо да је хре-
сто ма тиј ски), већ у пе снич ком кре ду Брод ског, у ње го вој ег зи стен ци јал ној по зи ци ји.

Јед но став на, су ро ва ми сао па да ти на па мет, док чи таш сти хо ве из Ура ни је, да је умет-
нич кој сло бо ди це на уса мље ност, а ако па ра фра зи ра мо Брех та – да је ап со лут на сло бо да 
јед на ка ап со лут ној уса мље но сти:

Ве че. Раз ва ли не ге о ме три је.
Тач ка, пре о ста ла од угла.
Уоп ште: што да ље, то бес пред мет ни је.
Као што би се до го ла сву кли

ал се за у ста ве. И че стар скри је
оно нај ду бље. Као пе чат
са др жи ну по сла ња...2

У очи ма ма ло гра ђа на уса мље ност је под јед на ко срам на као и го ло те ло. Што да ље 
идеш, ва здух пе са ма Брод ског по ста је про зир ни ји, се ни се из ду жу ју и по ста ју ду же од 
људ ских фи гу ра, док ове по след ње све че шће на ли ку ју мер мер ним скулп ту ра ма, ко је су 
не спо соб не за ди ја лог.

Рим ска им пе ри ја пред ста вља онај пе снич ки свет ко ји је мла ди Брод ски ожи вео стра-
сним су прот ста вља њем пе сни ка ти ра ни ну-ов ну3 (стал на и до не кле ла ко ми сле на ри ма у 
раз ли чи тим пе сма ма), а ко ји се пред на ма пре тва ра у вла сти те ру и не, јер ви ше ни је по-
тре бан. Не ма се ко свр га ва ти; а дру го ва ти да би се стра сно рас пра вља ло – че му? Оми ље-
ни при ја те љи из пе са ма пре ла зе у по све те. Та ко се пла ћа за лет ја стре ба, ко ји уза све 
мо же да се за о гр не и у мир ни је фор ме пу то ва ња, што нам та ко ђе по ка зу је зби р ка Ура ни-
ја, па се та ко буч ни ко ра ци ту ри стич ког „ја“ чу ју по раз ли чи тим ме сти ма Евро пе, Аме ри ке 
и од је ку ју у чи та о че вој све сти. Брод ског по вре ме но од ли ку је скло ност ка пре оп шир но сти 
ко ја га све ви ше гу ра да убр за ва кре та ње по кру гу, а та по кре тач ка ми сао за до би ја још 
јед но зна че ње: ми сао на гло скре ће у успо ме не (где су успо ме не о љу ба ви урав но те же не 
љу ба вљу пре ма успо ме на ма) и сла до стра сно то не у њи ма, у том гли бу људ ског жи во та, 
где ни је би ло ни сло бо де, ни уса мље но сти, где је све би ло не са вр ше но, али је за то би ло: 
пре оп шир на ме ста по ста ју при зна ња:

Не мам шта да ка жем Гр ку, шта Вар ја гу да до дам.
Јер не знам у ко ју зе мљу да лег нем пут ме во ди.
Шкри пи, шкри пи, пе ро! и па пир пре во ди.4

2 „(Ве че. Раз ва ли не ге о ме три је)“, у: Јо сиф Брод ски, Ура ни ја, пре ве ла са ру ског Зла та Ко цић, На род-
на књи га, Бе о град, 1990, стр. 77. (Прим. прев.)
3 Ру ска ри ма у ори ги на лу: ти ран-ба ран. (Прим. прев.)
4 „Пе та го ди шњи ца (4. ју ни 1977)“, у: Ура ни ја, стр. 49. (Прим. прев.)
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У су шти ни то и ни је та ко, са мо су „вр сте ре чи“ усту пак оча ја њу; јер упра во „Као што би 
се до го ла сву кли“. Но, као што зна мо, они трг нув ши „се за у ста ве“. Кре та ње се пре у сме ра-
ва. Као да се на ла зи мо у не ка квој ге о ме триј ској фи гу ри, у по љу сна жних емо ци ја са раз-
ли чи тим усме ре њем. Уме сто оча ја до ла зи љу бав, то је по себ на вр ста љу ба ви као да нак 
древ ној фи ло зоф ској тра ди ци ји, amor fa ti (љу бав пре ма усу ду), сто ич ка по зи ци ја ко ја спа ја 
љу бав и оча ја ње, на по ла пу та од оча ја ка љу ба ви, а њу је по след њи пут бли ста во ис ко ри-
стио Лав Ше стов (оми ље ни пе сни ков фи ло зоф). Та да већ у Аме ри ци, за сво ју че тр де се то-
го ди шњи цу, Брод ски је на пи сао:

Шта о жи во ту да ка жем? Из не на ђен ду жи ном.
Са мо са не сре ћом осе ћам со ли дар ност.
Али све док ми уста не за че пе гли ном,
из њих ће се чу ти је ди но за хвал ност.5

Али и то је са мо део прет по ста вље не фи гу ре. Из гле да да је пе снич ки свет Брод ског 
ква драт, чи је су стра ни це: оча ја ње, љу бав, здрав ра зум и иро ни ја.

Брод ски је од са мог по чет ка био пе сник ра зу ма, од но сно пе сник ко ји је про на шао спе-
ци фич ну те жи ну вре ме на у пе снич ком уде лу веч но сти. Због то га је бр зо пре ва зи шао „деч је 
бо ле сти“ од ре ђе ног де ла са вре ме не му мо сков ско-ле њин град ске по е зи је, та ко зва ног 
„ше зде сет ни штва“, чи ји основ ни па тос од ре ђу ју... уо ста лом, Брод ски му је оду жио дуг, 
ма кар и у ра ним, при лич но ба нал ним пе сма ма о спо ме ни ку:

Диг ни мо спо ме ник
на кра ју ду гач ке град ске ули це...

Крај под нож ја пи је де ста ла – јам чим – 
сва ко ју тро осви та ће 
цви је ће...6

Итд. и сл. Украт ко, „диг ни мо спо ме ник ла жи“. По ми њу ћи слич не спе ку ла ци је у свом 
го во ру по во дом Но бе ло ве на гра де, Брод ски је мир но при знао да је „не до ста так раз го во-
ра о очи глед ном у то ме што раз го во ри за во де свест сво јом ла ко ћом и осе ћа њем да си у 
пра ву, а то пра во бр зо при сва јаш. У то ме је њи хо ва за во дљи вост, по сво јој при ро ди слич-
на за во дљи во сти со ци јал ног ре фор ма то ра ко ји та кво зло и по ра ђа“.

Пе сни ку су ова кви сти хо ви ла ко обез бе ди ли ре пу та ци ју му ти во де, а Брод ски је кра јем 
пе де се тих го ди на отво ре но це нио та кву ре пу та ци ју, па би би ло бе сми сле но на зва ти га 
по ли тич ком де ви цом. Али се у по е зи ји мла дог Брод ског мно го ја че и сво је вољ ни је про-
би ја ла те ма ег зи стен ци јал ног оча ја ња, па тек ус пут би она за хва ти ла те му ра стан ка, раз-
два ја ња и гу бит ка, фор ми ра ју ћи жа нр еле ги је и ме ша ју ћи се са те мом ап сур да жи во та и 
смр ти ко ја ви ри кроз сва ку ру пи цу:

Смрт – то су сва ау та,
Град с хап сом и ба шта ма.

5 „(Ула зио сам у ка вез)“, у: Ура ни ја, стр. 78. (Прим. прев.)
6 Јо сиф Брод ски, „Спо ме ник“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)



286

Смрт – ли ца му шка, на ду та,
Вра то ви с кра ва та ма.
Смрт – ста кла град ског ама ма,
Смрт бо ји тач ку мно гу.
Смрт – све то што је са на ма –
Јер они ви де ти не мо гу.7

Та ко бу ран „пе си ми зам“ у спо ју са не за до вољ ством на го ве шта вао је јав ни скан дал ко-
ји је по том и из био. Мла дом пе сни ку су 1964. го ди не су ди ли у Ле њин гра ду за па ра зи ти зам. 
По сто ји из ван ре дан до ку ме нат те епо хе, епо хе бор бе са ап страк ци о ни змом и „но вим 
та ла сом“ у књи жев но сти. Он све до чи о ђа во ли ја ди ко ју је пре жи вео мла ди пе сник. То је 
чла нак „Трут из књи жев них кру го ва“ ко ји су пот пи са ли А. Јо њин, Ј. Лер нер и М. Ме две дев. 
Да се под се ти мо тог див ног сти ла из го ди на ко је и ни су та ко да ле ке и отро ва ко ји је про-
си па ла др жа ва мр жње, а ко ји би отро вао и жр тву, и џе ла та и ма су: „Пре не ко ли ко го ди-
на у ле њин град ским књи жев ним кру го ви ма по ја вио се мла дић ко ји је се бе из да вао за 
сти хо твор ца. Но сио је со мот ске пан та ло не, а у ру ка ма не из о став ну ак тов ку, на би је ну 
па пи ри ма...“

У све сти ау то ра члан ка со мот ске пан та ло не раз два ја са мо је дан ко рак од из да је до мо-
ви не, а по што су она ко ус пут по ме ну ли и ци та те из пе сни ко вих сти хо ва, ис трг ну те из 
кон тек ста и из ме ша не, оп ту жи ли га за др скост, за пор но гра фи ју, не ле гал не су сре те са 
стран ци ма и, на кра ју кра је ва, за же љу да укра де ави он и од ле ти у ино стран ство, ау то ри 
су по ку ша ли да до ка жу да је и тај је дан ко рак већ на чи њен. Али по што су по ли тич ке оп ту жбе 
ипак оста ле са мо на ре чи ма, ак цент је ста вљен на па ра зи ти зам: „Тре ба да пре ста не мо да 
не гу је мо па ра зи те по књи жев ним кру го ви ма. Та кво ме као што је Брод ски ни је ме сто у 
Ле њин гра ду.“

Из књи ге Ма ње од је дан мо же мо до ћи до не ких би о граф ских по да та ка. Ка да су се по сле 
ра та вра ти ли из ева ку а ци је, Брод ски и ње го ви ро ди те љи су жи ве ли у „јед ној и по со би“, у 
ти пич ној ле њин град ској ко му нал ки,8 бив шем ста ну (жи вот је пун иро ни је) Ме ре шков ског 
и Хи пи јус. Брод ски је на пу стио шко лу, по чео да ра ди да би по мо гао ро ди те љи ма. Про ме-
нио је ви ше про фе си ја: био је рад ник на гло да ли ци у фа бри ци, чу вар све ти о ни ка, бол ни чар 
у мр твач ни ци. „Све ми је би ло за ни мљи во“, ре као је пе сник на су ду. „Ме њао сам по сло ве 
за то што сам хтео да знам што ви ше о жи во ту и љу ди ма.“ У есе ју „У со би и по“ за па њу је нас 
из да шност љу ба ви Брод ског пре ма свом ве о ма скром ном де тињ ству, пре ма љу ди ма и 
око ли ни ко ја га окру жу је, пре ма на чи ну жи во та по ро ди це. То је да нак успо ме на ма на умр ле 
ро ди те ље... „Али док ми уста не ис пу ни гли на, из њих ће се чу ти са мо за хвал ност.“ На рав но, 
мо же мо да ка же мо да ни је био ого р чен. Зна чи да је све у ре ду!

Па раз у ме се: про го ни пе сни ка ко га је ве о ма це ни ла Ах ма то ва, ко га је бра ни ла и за 
ко га је бри ну ла, до не ли су му нео бич ну суд би ну, а та ква суд би на – те шка, опа сна, али ипак 
не пре ви ше стра шна (са мо го ди ну и по да на из гнан ства на се ве ру!), муч на (ни су га штам-
па ли, ни при зна ва ли, али га је при зна ла Ах ма то ва) је сте нор мал на ру ска пе снич ка суд би на 
и за њу се са мо за хва љу јеш.

7 „Бре го ви“, с ру ског пре вео Ми ло ван Да ној лић, у: Јо сиф Брод ски, Иза бра не пе сме, при ре дио Ми-
ли во је Јо ва но вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град, 1990, стр. 113. (Прим. прев.)
8 Ко му нал ка – стан ко ји је че сто био од у зет не при ја те љи ма на ро да и ко ји де ли ви ше по ро ди ца, 
при па да др жа ви. (Прим. прев.)
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Суд је – ко ли ко год од вра тан био – у ме та фи зич кој рав ни жи во та дао пра во Брод ском 
да бу де пе сник, јер, као што је по зна то, пе сник је уза јам на ве за сти хо ва и суд би не, а до сто-
јан од го вор Брод ског на пи та ње су ди је Са ве ље ва ко га је увр стио у пе сни ке: „Ми слим да 
је то... од Бо га“, пред ста вљао је про дор у вла сти ту суд би ну.

Уло га стра да ња у пе снич кој суд би ни је за бра ње на те ма, по што је тан ка и не ја сна ли-
ни ја из ме ђу оправ да ва ња на си ља у од но су на сло бо ду ми шље ња и схва та ња нео п ход но-
сти стра да ња, иа ко су то пот пу но раз ли чи те сфе ре. У сва ком слу ча ју, не у ме сно је иш че ки-
ва ти у сла до стра сном ма зо хи зму не ка кво стра да ње да би се уоб ли чи ла пе снич ка суд би на; 
стра да ње се не би ра, јер стра да ње би ра.

Ка да је одр жао го вор то ком це ре мо ни је при ма ња Но бе ло ве на гра де, Брод ски је на-
бро јао пет пе сни ка у свој ству сво јих учи те ља: Оси па Ман дељ шта ма, Ма ри ну Цве та је ву, 
Ро бер та Фро ста, Ану Ах ма то ву и Ви ста на Од на: „Ове ме се ни не пре ста но уз не ми ра ва ју, 
чак и дан-да нас. У сва ком слу ча ју, не на во де ме на кра сно ре чи вост. У нај бо љим тре ну ци ма 
се би из гле дам као њи хов збир, али увек ма њи, не го сва ко од њих по је ди нач но.“ Спи сак 
учи те ља Брод ског ла ко се мо же про ши ри ти. На том спи ску на ћи ће се и ру ски пе сни ци 
XVI II ве ка, пре све га Дер жа вин, и Ба ра тин ски, чи је су пред ста ве о Му зи, што по се ду је „ли-
це при сног из ра за“, би ле та ко бли ске Брод ском, и гру па ОБЕ РИУ, и ен гле ски пе сни ци-ме-
та фи зи ча ри XVII ве ка, а по себ но Џон Дон, па и Т. С. Ели от. Ан гло а ме рич ка вак ци на пред-
ста вља ла је но вост на ру ском тлу. Па та ко Брод ски у есе ју о Од ну пи ше да је од тог Ан гло-
а ме ри ка на ца учио да бу де „су здр жан“ у ис ка зи ва њу сво јих пе снич ких осе ћа ња, а учио је 
и о „уни вер зал ном зна че њу и уз не ми ру ју ћој ме ша ви ни ап сур да“. Пре ма Брод ском, пе снич-
ко ми шље ње је син те тич ко и нео п ход но му је да спо зна је раз ли чи та ис ку ства: „Пе сник 
кра де и ле во и де сно, а да при том не осе ћа ни нај ма њу гри жу са ве сти.“

Али ре зул тат тих „кра ђа“ по ста је пе снич ки вре дан тек он да ка да се пре о бли ку је у вла-
сти то ви ђе ње све та. Пе сник сма тра да је „слу же ње Му за ма ужа сно пре све га због то га што 
не тр пи по на вља ње: ни ме та фо ре, ни си жеа, ни по ступ ка... Што че шће пе сник на пра ви тај 
сле де ћи ко рак, све је изо ло ва ни ји. Ме то да ели ми на ци је се на кра ју обич но окре не про тив 
оног ко је ту ме то ду зло у по тре бља вао“.

Дру гим ре чи ма, по Брод ском је зло у по тре ба ме то де је ди на мо гу ћа фор му ла упо тре бе 
ме то де, а зло се та ло жи у суд би ни, а не у сти хо ви ма, те бес ко нач но ши ри про стран ство 
уса мље но сти.

2.

По што су се са вре ме ни ци и вр шња ци Брод ског, ко ји су ушли у књи жев ност по чет ком 
ше зде се тих го ди на, раз ви ја ли у два прав ца: у прав цу аван гард не есте ти ке (или пак бес-
плод ног епи гон ства) или у прав цу ар ха и за ци је је зи ка (у оба слу ча ја то је бег од нор ма тив-
ног је зи ка, нај че шће ин стинк тив но), Брод ски је по ку шао све сно да спо ји, ка ко се чи ни ло, 
не спо ји ве ства ри: укр стио је аван гар ду (са ње ним но вим рит мо ви ма, ри ма ма, стро фи ком, 
нео ло ги зми ма, вар ва ри зми ма, вул га ри зми ма, итд.) са кла си ци стич ким при сту пом (уз ви-
ше ни пе ри о ди у ду ху XVI II ве ка, гло ма зност, спо рост и фор мал на са вр ше ност), укр стио је 
свет ап сур да ко ји че сто по бе ђу је у жи во ту, са све том ре да ко ји се ја вља у не ким рав ни ма, 
не до ступ ним здра вом ра зу му. Ова ква укр шта ња да ла су му мо гућ ност да пре ва зи ђе за-
ви сност од кул тур не тра ди ци је, да стек не пра во да са њом по ле ми ше на рав ној но зи, да 
се иш чу па из сте га књи шког је зи ка (то је бич „кул тур них“ пе сни ка ко ји кле че пред кул ту ром 
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са из ра зом обо жа ва ња на ли цу), схва та ју ћи да је кул ту ра по ста ла део жи во та, па, са мим 
тим, зах те ва свој од раз (за ми шља ти да је кул ту ра јед но, а жи вот не што дру го и да са мо 
жи вот за слу жу је свој од раз, је сте гре шка ко ју пра ве по лу о бра зо ва ни пе сни ци ко ји кул ту-
ру до жи вља ва ју као не што из ван, не што нео р ган ско у од но су на жи вот). Брод ски је пре-
ва зи шао ту зам ку књи шке за ви сно сти, ис ко ри стив ши по сту пак „одо ма ћи ва ња“ кул ту ре; 
ов де се фу ту ри стич ка тра ди ци ја од но са пре ма кул ту ри као пре ма му зе ју ис ко ри шће них 
по сту па ка по кло пи ла са ин тим ним до жи вља јем кул ту ре (Ро за но вљев од нос пре ма књи-
жев но сти као пре ма вла сти тим пан та ло на ма). 

При ме са ап сур да ко ји је Брод ски пре у зео од ег зи стен ци јал не фи ло зо фи је, ан гло а ме-
рич ких пе сни ка и гру пе ОБЕ РИУ, до при не ла је рас па да њу „чи стог“ оча ја ња, као и дру гим 
стра ни ца ма емо ци о нал ног ква дра та.

Љу бав је моћ ни по кре тач по е зи је Брод ског ко ји као да је по не кад на мер но ис фор си ран: 
„а те бе сам во лео ви ше не го ан ђе ла и ње га...“9 – у свом пр во бит ном об ли ку по ти че од Од на:

If equ al aff ec tion can not be
Let the mo re lo ving one be me.

Али ова ква чи ста осе ћа ња код Брод ског су рет кост. Као што сам већ ре као, обич но је 
љу бав пре пле те на са оча ја њем и уз не ми ре но шћу (из ра них сти хо ва: „Ни зе мљу, ни ти сел-
ско/ гро бље ћу ја би ра ти,/ већ доћ на Ва си љев ско/ остр во уми ра ти“),10 фор ми ра ју ћи та ко 
син кре ти чан об лик љу ба ви пре ма во ље ној, до мо ви ни, не са вр ше ном све ту, усу ду, итд. Или 
се по не кад љу бав ме ша са ци ни змом, због упли ва ап сур да и не до стат ка ве ре у ап со лут не 
вред но сти.

Тај се мо ме нат објек ти ви зу је у за па ње но сти, „за дир ки ва њу гу са ка“ и све до чи о мо рал-
ној дез о ри јен ти са но сти ко ја је од ли ка са вре ме ног све та. За то се љу бав на тра ге ди ја мо же 
пре тво ри ти у фар су, ко ја је да та ду хо ви тим пе то стоп ним јам бом:

Пе тров за же ну узе јој се стру,
но сва сти ку је во лео; и, ето,
при знав ши то, у про шло се ле то,
док на од мо ру би, уто пи у Дње стру.11

Фар са раз ла же љу бав на де ло ве, и по себ но у тре ну ци ма ка да је љу бав сла ба, ти су 
ње ни еле мен ти бо га ти на ту ра ли змом:

Дав ши ис пи те све, она је сво га
у су бо ту дру га у го сте при ми ла. 
Би ло је ве че, и твр до је би ла
за че пље на бо ца ви на цр ве но га.12

9 „(Ни от ку да с љу ба вљу, на е стог мар то бра...)“, с ру ског пре вео Ибра хим Ха џић, у: Иза бра не пе сме, 
стр. 230. (Прим. прев.) 
10 Јо сиф Брод ски, „Стан це“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)
11 „Ча јан ка“, у: Јо сиф Брод ски, Шта тре ба за чу до : иза бра не пе сме, с ру ског пре вео Ра до ји ца Не-
шо вић, Ака дем ска књи га, Но ви Сад, 2014, стр. 117. 
12 Јо сиф Брод ски, „Пр ви на ступ“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.) 
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Па ипак, рет ко до ми ни ра отво ре но „раз от кри ва ју ћи“ по глед, јер се нај че шће на ла зи у 
„по ве за ном“ об ли ку, обо га ћен, не у тра ли зо ван или пре о бра жен, за хва љу ју ћи иро ни ји.

Уло га иро ни је у по е зи ји Брод ског не по сред но је ве за на за здрав ра зум. Чак бих мо гао 
да на зо вем по е зи ју Брод ског – по е зи јом здра вог ра зу ма, јер је та ко сна жан мо ме нат су-
здр жа но сти, са мо о ту ђе ња, по гле да „са стра не“. Та кво од ре ђе ње мо же да зву чи до сад но 
и не пе снич ки, у сва ком слу ча ју, ни ка ко ни је де мон ско, што у XX ве ку го то во да је увре да. 
Али, при се ћа ју ћи се свог пр вог су сре та са Од ном, Брод ски на во ди ње го во ми шље ње о 
Че хо ву: „Нај бо љи ру ски пи сац је Че хов. – За што? – Је ди но је он по се до вао здрав ра зум.“

На по е зи ју Брод ског се мо гу при ме ни ти и ре чи уми ру ћег Н. Стра хо ва: „Хтео сам да 
бу дем тре зан ме ђу пи ја ни ма.“ Упра во су тре зве ност и здрав ра зум спа си ли Брод ског од 
ме та фи зич ке ег зал та ци је, ни су му до пу сти ли ни ка кву ми стич ну фа ми ли јар ност. Ње го ва 
пе сма „Раз го вор са не бо жи те љем“ у су шти ни пред ста вља „абор ти ра но“ от кро ве ње ко је 
је оста ло мо но лог:

Од го во ре тво је
не ћу, Ан ђе ле, че ка ти, јер с ли ком
ко ји је ло ше пред ста вљен то ли ко 
кô твој, су клад но је,
ре кло би се, ви шњи –
тек ћу та ње...13

По зи ци ја здра вог ра зу ма од ли ку је ци клус пе са ма Брод ског на те му Рим ске им пе ри је, 
ко ји ни је ство рен за рад не ка квих алу зи ја, већ да би по ка зао по сто ја ност и ста бил ност 
све та, слич но иде ја ма ау то ра Улик са. На по ли тич ком пла ну здрав ра зум те ра Брод ског да 
за у зме „по сту то пиј ску“ по зи ци ју, да у ка та кли зма ма ве ка пре по зна бор бу ма њег зла са 
ве ћим, а не кла сич ну бор бу до бра и зла, и да из ра зи свој скеп ти ци зам у од но су на по ли-
тич ке про ме не уоп ште. По сле до ла ска у САД пе сник је го во рио: „Ја не ве ру јем у по ли тич-
ке по кре те, ве ру јем у про ме не уну тар се бе, а не из ван.“ Брод ски је са о се ћао са иде јом 
„не про ти вље ња“, на гла ша ва ју ћи уну тра шње са мо у са вр ша ва ње, али се уда љио од Тол сто је-
вог мак си ма ли зма. Уо ста лом, ни је ус пео да спро ве де до след ни апо ли ти зам, па та ко пе сник 
у го во ру по во дом Но бе ло ве на гра де ка же: „...у сва ком слу ча ју, све док др жа ва до зво ља ва 
се би да се ме ша у књи жев не по сло ве и књи жев ност има пра во да се ме ша у по сло ве др жа ве.“

Здрав ра зум, као део по е ти ке, че сто се пре пли ће са иро ни јом и са мо и ро ни јом, те до-
зво ља ва пе сни ку да по пу сти емо ци о нал ну на прег ну тост или да во ди ди ја лог са кул ту ром 
на ра зним ни во и ма и са раз ли чи тим ци ље ви ма. Је дан од нај бо љих при ме ра та квог др ског 
иро нич ног ди ја ло га на ла зи мо у по е ми „Два де сет со не та за Ма ри ју Стју арт“ (1974), по себ но 
у оном ње ном де лу, где Брод ски ну ди сво ју вер зи ју пу шкин ске те ме и где се ја сно ви де све 
стра ни це ње го вог емо ци о нал ног ква дра та:

Во лио сам вас. Љу бав (мо жда, про сто,
бол да је) свр дла у мо згу и са да. 
Од ле тје к вра гу све, у сто ко ма да.
Убит се ку шах, ал’ с оруж јем про сто

13 Јо сиф Брод ски, „Раз го вор с не бо жи те љем“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо-
ви ћа. (Прим. прев.)
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ни је. Ко ји је ви ски још пре остô
не ку шан? Је за не ни шти ни ка да,
већ за ми шље ност. Не људ ски сто по сто!
Во лио сам вас сил но, и без нâда,
И не ка бог да дру ги – ал’ не да је!
Бу ду ћи ка дар за мно го, он ипак –
по Пар ме ни ду – два пут не са зда је
тај жар сред гру ди, па ко сти ју шкри па,
а у че љу сти жа ри плом бе пу ста
жеђ та ћи – „би сту“ пре цр та вам – уста.14

Емо ци о нал ни ква драт Брод ског био би по при лич но сла ба, „тан ка“ фи гу ра да не ма ње-
го ве сна жне ве ре у реч.

Упра во та ве ра мо же се сма тра ти ап со лу том у пе сни ко вој све сти.
Још 1965. го ди не он је фор му ли сао свој кре до ко ји је и дан-да нас на сна зи. У пе сми 

„Јед ној пе сни ки њи“ на пи сао је:

За ра жен нор мал ним ја сам кла си ци змом.
Ви за ра же ни, мој дру же, сар ка змом.15

Брод ски је пре по зна вао три вр сте по е зи је:

И је дан пје сник спре ма из вје шта је, 
Дру ги при гу шен роп тај про из во ди,
Тре ћи зна: сам он са мо звуч ник да је
И све цви је ће срод но сти от ки ну.16

Ако „из ве штај“ сме сти мо у псе у до по е зи ју и сло жи мо се да не за слу жу је ни шта осим 
пре зре ња, он да је „роп тај“ од ли ка гра ђан ске ли ри ке ко ја је у Ру си ји уз не се на на пи је де-
стал, али је тек тре ћа, ме ди јум ска по зи ци ја бли ска Брод ском ко ји, од ри чу ћи сар ка зам, 
об ја шња ва њен ег зи стен ци јал ни зна чај:

Смрт ка же: ни је до сти ћи сар ка зму
Си лу жи во та. Мо тре ћи кроз при зму,
Ка дар је тек да уве ли ча пла зму.
Али, вај, не ће оба сја ти је дра.17

Хтео бих да ис так нем да је у књи зи Ма ње од је дан, у ко јој су по раз ли чи тим есе ји ма 
ра се ја не ми сли Брод ског о вла сти тој по е ти ци, да то још јед но об ја шње ње „нор мал ног 
кла си ци зма“: чо век ко ји је ду го жи вео у ле њин град ским ар хи тек тон ским ком плек си ма, 

14 Јо сиф Брод ски, „Два де сет со не та за Ма ри ју Стју арт“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар-
ка Ве шо ви ћа. (Прим. прев.)
15 Јо сиф Брод ски, „Јед ној пје сни ки њи“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. 
(Прим. прев.)
16 Исто. (Прим. прев.)
17 Исто. (Прим. прев.)
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„склон је да по ве зу је до бро чин ство са пр о пор ци о нал но шћу. То је ста ра грч ка ми сао, али 
пре не се на ис под се вер ног не ба, она за до би ја по ма ло ра то бо ран ка рак тер и те ра умет ни-
ка, бла го ре че но, да се из у зет но ста ра о фор ми. Тај се ути цај по себ но пре по зна је у ру ској, 
или, пре ма ме сту ро ђе ња, пе тер бур шкој по е зи ји. Јер то ком два и по сто ле ћа ова шко ла, 
по чев од Ло мо но со ва и Дер жа ви на до Пу шки на и ње го ве пле ја де (Ба ра тин ски, Вја зем ски, 
Дељ виг), па све до ак ме и ста у овом сто ле ћу (Ах ма то ва, Ман дељ штам) по сто ји под истим 
зна ком, под ко јим је и за по че ла сво је по сто ја ње: под зна ком кла си ци зма.“

Уо ста лом, са ег зи стен ци јал не тач ке гле ди шта, ве ра у реч мо же да бу де ста вље на под 
сум њу. Да је Брод ски био ве ран уче ник Кјер ке го ра и Ше сто ва, имао би два пу та. Или да се 
на по слет ку по ву че у пот пу но ћу та ње, јер оча ја ње па ра ли зу је и са му мо гућ ност ко му ни-
ка ци је, јед но став но је сво де ћи на бе сми сао. Или да на пра ви „скок“ (ако ко ри сти мо тер ми-
но ло ги ју Ка ми ја ко ји је ис тра жи вао сли чан слу чај у од но су на Кјер ке го ра и Ше сто ва) и да 
у ду би ни оча ја ња про на ђе из вор ве ре.

Брод ски ову ди ле му ре ша ва као пе сник. Ћу та ње, на рав но, не од го ва ра са мој при ро ди 
пе снич ког та лен та. Што се ти че „ско ка“, Брод ски при зна је да су ње го ве ме та фи зич ке мо-
гућ но сти не до стат не.

Због то га Брод ски да је ре чи зна че ње ап со лу та, ус пут под се ћа ју ћи на пр ви ре дак из 
Је ван ђе ља по Ма те ју: „У по чет ку бе ше Реч...“ – уо ста лом, под се ћа ње је пре има ло уло гу 
ме та фо ре. Брод ски је реч уз ди гао до ап со лу та во де ћи се, пре све га, сво јим мла да лач ким 
пред ста ва ма о кул ту ри (ко је су на шле свој од раз у есе ји ма из књи ге Ма ње од је дан, у ко-
ји ма је он уоб ли ча вао ис ку ство свог по сле рат ног по ко ле ња: „Књи ге... су нас др жа ле у 
сво јој ап со лут ној вла сти. Ди кенс је био ре ал ни ји од Ста љи на или Бе ри је... Књи ге су по ста-
ја ле пр ва и је ди на ствар ност у вре ме ка да је са ма ствар ност би ла бе сми сле на или нас 
оме та ла“), ко је су за тим до пу ње не пе сни ко вим ис ку ством: „...ре чи и то, ка ко оне зву че, 
ва жни је су за пе сни ка од иде ја и убе ђе ња. Ка да се ра ди о пе сми, у по чет ку је и да ље реч.“

Ова кав за кљу чак би се мо гао свр ста ти у фо р ма ли зам да не ма су прот но зна че ње. Пре-
ма ло ги ци Брод ског, без об зи ра на то са ка квим убе ђе њи ма ула зи у по е зи ју, пе сник се на 
кра ју на ђе у вла сти је зи ка ко ји од ре ђу је про шлост, са да шњост и бу дућ ност кул ту ре, од-
но сно он је њен глав ни чу вар. Је зик ко ји на сту па као не ка ква укуп ност ко лек тив ног се ћа-
ња, од ре ђу је пе сни ку ње го во ме сто и ње го ву уло гу у оном кул тур ном тре нут ку ко ји се 
по кла па са пе сни ко вим жи во том. У том сми слу пе сник ни је сло бо дан и то је, ве ро ват но, 
је ди на не сло бо да ко ја код Брод ског не иза зи ва ре ак ци ју по бу не, већ се дра го вољ но при-
ма, јер на кра ју кра је ва пред ста вља са мо при вид ну не сло бо ду. Ка да од ре ди ин стру мен-
тал ност пе сни ка, је зик му да је сна гу ко ју не би ина че по се до вао, во ди га да ље, не го што 
би сам ишао, и сло бо да се – а ов де на па ра док са лан на чин ис кр са ва Марк со ва фор му ла 
– пре тва ра у осве шће ну нео п ход ност да се слу жи је зи ку. „Ко ли ко год да је дра ма тич но 
не по сред но људ ско ис ку ство, оно се увек пре о бли ку је ис ку ством ин стру мен та“, пи ше 
Брод ски у есе ју о Ма ри ни Цве та је вој. „А пе сник је ком би на ци ја ин стру мен та и чо ве ка у 
истом ли цу, где пр ви стал но пре те же на сво ју стра ну. Осе ћај да ин стру мент пре те же над 
чо ве ком од го ва ра за то на ли тет, док свест о то ме од го ва ра за суд би ну.“

У сво јој све у куп но сти сти хо ви Брод ског пред ста вља ју хим ну не ис црп ним мо гућ но сти-
ма ру ског је зи ка, све се пи ше у ње го ву сла ву:

Нек чу ју дру жи на, ду шма ни, бра ти ја! 
Кад ства рах, ни шта баш не ра дих ја
рад сла ве у до ба ки на и ра ди ја,



већ го во ра род ног, књи жев но сти рад.
Због ка кве пре гр шти жре чев ских ри је чи 
(ре че но док то ру: нек сам се ли је чи)
ча ше што на пи ру Оте че ства је чи
ли шен, у кра ју не зна ном сам сад.18

Упра во ве ра у је зик уво ди Брод ског у кла сич ну есте ти ку и чу ва ње го во ег зи стен ци јал-
но пра во да бу де пе сник, а да не осе ћа ап сурд свог по ло жа ја, да пре по зна је у кул ту ри 
озби љан и нео д го нет нут сми сао, као и да успе да об у зда сво је вољ ност лир ског „ја“, јер га 
ина че у окви ри ма емо ци о нал ног ква дра та ба ца на све стра не: од љу бав ног лу ди ла до 
иро нич ног при зна ња, од тврд ње да је ге ни ја лан до тврд ње да је ни шта ван. Ова кво „љу-
ља ње“ не мо же а да не до ве де до па ра док са ко ји мо гу да збу не кри ти ча ре, пре ма ко ји ма, 
ка ко са зна је мо из есе ја, Брод ски не га ји пре ве ли ку љу бав, јер су пре ви ше уда ље ни од 
тре нут ка истин ског ства ра ла штва да би га аде кват но про це ни ли.

Ми шље ња са мог Брод ског су че сто при стра сна и спо р на, али ни су ли ше на уну тра шње 
ло ги ке. Из ме ђу оста лог, о то ме мо же мо да за кљу чи мо на при ме ру не га тив них тврд њи о 
Тол сто ју, јер Брод ски увек да је пред ност До сто јев ском као да сле ди тра ди ци ју ме ста ста-
но ва ња ко је де ли са Ме ре шков ским. У XX ве ку Брод ски по себ но ис ти че про зу Пла то но ва, 
при ме ћу ју ћи да је он „пот чи нио се бе је зи ку епо хе у ко ме је ви део та кве без да не да, ка да 
је јед ном за ви рио у њих, ви ше ни је мо гао да кли зи по њи хо вој по вр ши ни, ба ве ћи се плит-
ким си же и ма, ти по граф ским зач ко љи ца ма и сти ли стич ком чип ком“. 

Не тре ба да ума њу је мо скеп ти ци зам из гна ни ка, али, уза све, он се не ши ри на ве ру 
ко ју је Брод ски га јио за ру ску кул ту ру. Бра нио је ње но до сто јан ство у по ле ми ци са че шким 
пи сцем Ми ла ном Кун де ром ко ји је жи вео на За па ду и ство рио те о ри ју о сред њо е вроп ској 
кул ту ри ко ја је, по ње го вом ми шље њу, окре ну та ле ђи ма пре ма ира ци о нал ној и за мор ној 
кул ту ри Ру си је (ко ју је он, пре све га, пре по зна вао у До сто јев ском). „Нај ве ћи део ро ма на 
До сто јев ског ба ви се бор бом за људ ску ду шу, јер је пи сац прет по ста вљао да је чо век ду-
хов но би ће“, од го во рио је Брод ски. Брод ски је то ком јед ног од раз го во ра осам де се тих 
го ди на ре као да је „ру ска кул ту ра огром на“: „Ру си ја је зе мља са огром ним ре сур си ма, са 
не ве ро ват ним љу ди ма. И ко ли ки год да је од лив кул ту ре и ин те ли ген ци је, пре или ка сни-
је она ће из сво јих не да ра из ба ци ти не што што ће све за па њи ти. То је, ако баш хо ће те, 
ствар кван ти те та. То је јед но став но огром на зе мља и огром на кул ту ра. А у оно ме што се 
ти че кул ту ре – и је дан од нај гран ди о зни јих је зи ка. Због то га је не из бе жно да ће у не дри ма 
тог је зи ка на ста ја ти по ја ве ко је ће нас до во ди ти до лу ди ла. И не бит но је где ће се на ла зи-
ти чо век ко ји го во ри и пи ше на том је зи ку.“

Брод ски сма тра да је је ди на ду жност пе сни ка пред дру штвом да „пи ше до бро“. У су-
шти ни, не са мо пред дру штвом, већ пред свет ском кул ту ром. Пе сни ков за да так је да на ђе 
сво је ме сто у кул ту ри и да му од го во ри на пра ви на чин.

Ме ђу тим, ка да про на ђе сво је ме сто у кул ту ри, то му не обез бе ђу је до жи вот ни ман дат. 
Пе сма „Је се њи крик ја стре ба“ пред ста вља пе сни ков по ку шај да схва ти свој вла сти ти по-
ло жај. Нео п ход но је да се за др жи у ви си на ма, да на ђе сми сао у уса мље но сти и сло бо ди, 
да их пре тво ри у ка та ли за тор по е зи је, што ни ка ко ни је ла ко, јер то мо же да те до ве де до 
са мо у би стве ног по на вља ња. Још јед на до дат на оте жа ва ју ћа окол ност, о ко јој је го во рио 

18 Јо сиф Брод ски, „1972. го ди на“, на ве де но пре ма ру ко пи сном пре во ду Мар ка Ве шо ви ћа. (Прим. 
прев.)
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и сам Брод ски, је сте збир две кул ту ре, аме рич ке и ру ске, ко ји за пе сни ко во је зич ко ста ње 
мо же да бу де ма њи од са би ра ка ко ји га чи не.

Гу би так ве зе са жи вим ру ским је зи ком у не пре ста ној про ме ни не мо же да про ђе без 
ика квих тра го ва; то је да нак суд би ни ко ја, пу тем стра да ња, му ка и ка при ца, да је пра во 
пе сни ку да осе ти да је ин стру мент је зи ка у пу ној ме ри и то баш у тре нут ку ка да је зик ни је 
у ста њу обич не да то сти, већ је не ста ју ћа вред ност је се њег кри ка ја стре ба ко ји по ста је 
бо лан и про до ран.

Из вор ник: Вик тор Еро фе ев, „Поэта да ле ко за во дит речь...” (Ио сиф Брод ский: сво бо да и оди-
но че ство), у: В ла би рин те проклятых во про сов, „Со вет ский пи са тель”, Мо сква, 1990.

(С ру ског пре ве ла Мир ја на Пе тро вић Фи ли по вић)




