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ЈО СИФ БРОД СКИ И JO SEPH BRODSKY: ОД 
ПО Е ЗИ ЈЕ ДО ПО Е ЗИ ЈЕ „ДРУ ГИМ СРЕД СТВИ МА“

Ка да сам се на шао у Сје ди ње ним Др жа ва ма, 
по ми слио сам ка ко сам на по кон ја, као пре во-
ди лац, био сти гао до са мог ори ги на ла.

Јо сиф Брод ски1

Рад ко ји по ку ша ва да се су о чи, иа ко на син те ти чан на чин, с ви ше стра ним од но сом Јо-
си фа Брод ског (1940–1996) пре ма ен гле ском је зи ку, мо ра ће ну жно да се по зо ве на де це-
ни ју ко ја прет хо ди пе сни ко вом при нуд ном исе ље њу, ко је се де си ло 1972. У „со вјет ским“ 
го ди на ма Брод ског, да кле, тре ба по тра жи ти пр ва ис по ља ва ња је зич ке и књи жев не „ан гло-
а ме ри ка но фи ли је“; ис по ља ва ња ко ја се, пре не го што по при ме обе леж је све сног и ци ља ног 
је зич ког и књи жев ног за ни ма ња stric to sen su, ра ђа ју као „естет ска“ пер цеп ци ја la to sen su. 
Слу чај Брод ског, ни по што уса мљен, спа да у јед ну оп шту за ин те ре со ва ност мла дих „ин те-
лек ту а ла ца“ та да шњег Ле њин гра да за за пад ни свет, ка ко у ње го вој европ ској та ко и аме рич-
кој вер зи ји (Сје ди ње них Др жа ва). На то нас под се ћа Ан дреј Сер ге јев, је дан од нај ва ж ни јих 
та да шњих пре во ди ла ца са ен гле ског (по ред то га, дру гар и са брат Брод ског):

Све нас је у то вре ме при вла чи ла Аме ри ка. Они ма ко ји су из ла зи ли из ста љи ни стич-
ког пе ри о да чи ни ло се да је све му ру жном с на ше стра не про тив те жа би ло аме рич ко 
ле по. Не ки су во ле ли аме рич ке књи ге, не ки филм, дру ги пак џез. Аме ри ка се во ле ла због 
ле пе оде ће, ко ја се из не на да по ја ви ла још у вре ме ра та. [...] Ве ли ко от кри ће би ло је да 
Аме ри ка ни је оно што су Чар ли Ча плин и ком па ни ја из но си ли у ло шем све тлу – си ва и ужа-
сна зе мља, где не из ла зи сун це – не го зе мља див на с див ним љу ди ма и чу де сном при ро дом, 
не у по ре ди ва на За па ду у овом ве ку [XX – А. Н.]. Ства рао се ути сак о дру гој отаџ би ни: ко ја 
је по ма ло ре зер вна отаџ би на.2

Ни је ни ма ло не у ме сно ов де Сер ге је вље во по ми ња ње „ле пе оде ће“: на овај и дру ге 
при ме ре „обич ног“ естет ског ужи ва ња освр ну ће се ви ше пу та и Брoдски у Spo ils of War 
(1986), при да ју ћи им не са мо би о граф ски зна чај.

Ако мо же мо да се по у зда мо у хро но ло ги ју са мог Брод ског, из 1948. или 1949. по ти чу 
ње го ве пр ве – „дис ко граф ске“ – ре чи на ен гле ском: “His Ma ster’s Vo i ce”.3 Та ко ђе у Spo lis of 
War, Брод ски се за др жа ва на њи хо вом пр вом, по гре шном ту ма че њу:

1 Evro pej skij vo zduch nad Ros si ej: in ter v’ju s An ni Èpel ’buèn [Јосиф Брод ски у ин тер вјуу с An nie Apel-
bo in], „Stran nik“, 1, 1991, стр. 42.
2 An drej Ser ge ev, Om ni bus, Mo skva, No voe li te ra tur noe obo zre nie, 1997, стр. 433.
3 Cfr. Jo seph Brodsky, On Gri ef and Re a son, Lon don, Ha mish Ha mil ton, 1996 (1. изд: New York, Far rar, 
Stra us & Gi ro ux, 1995), стр. 16.
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It to ok me at le ast a de ca de to re a li ze that “His Ma ster’s Vo i ce” me ans what it do es: that a dog 
is li ste ning he re to the vo i ce of its ow ner. I tho ught it was li ste ning to the re cor ding of its own bar king, 
for I so me how to ok the pho no graph’s am pli fi er for a mo ut hpi e ce too, and sin ce dogs nor mally 
run be fo re the ir ow ners, this la bel all my child hood me ant to me the vo i ce of the dog an no un cing 
his ma ster’s ap pro ach.4

Го ди не 1952. отац бу ду ћег пе сни ка „из ву као“ је крат ко та ла сни ра дио-апа рат ко ји је 
обе ћа вао хва та ње ста ни ца из це лог све та: “To this brown, shi ning-li ke-an -ol d-shou Phi lips 
set, I owe my first bits of En glish and my in tro duc tion to the Jazz Pant heon.“5 Ме ђу тим, већ 
смо у го ди на ма 1955–56. (Ста љин је већ умро, у СССР-у се по ма ља Хру шчо вље во „од мр за-
ва ње“), ка да Брод ски пр ви пут чу је ка ко, с ви со ких спра то ва со вјет ске стам бе не згра де, 
до ла зи глас Еле Фиц џе ралд (A-ti sket, a-ta sket)6 те, ма шта ју ћи, за ми шља ка ко се пре по зна је 
“in the ‘green and yel low ba sket’ rhyme of El la’s sin ging”7 (Брод ски: ba sket?). Вред ност – ре кло 
би се – „се ми о тич ку“ не че га што би мо гло из гле да ти као обич но се ћа ње, оп скр бље но 
хро ни ком пр ве и љуп ко не спрет не ве жбе од го не та ња, тре ба иде ал но по ди ћи на ви ши 
сте пен (и при ме ти ти ка ко је „гре шка“ Брод ског гре шка не на ив ног ко ри сни ка је зи ка, не го 
не ко га ко, пла ше ћи се ин стинк тив но зам ке fal se fri end-a, осе ћа да тре ба да по ђе од пре не-
се ног уме сто до слов ног сми сла). Оно што се, за пра во, мо же ви де ти у овим и дру гим „кул-
тур ним ми ни-шо ко ви ма“, ни је то ли ко ин фор ма ци ја о не ста ши ци по тро шних до ба ра ка-
рак те ри стич ној за со вјет ску сва ко дне ви цу, ни ти не ја сни ре тро спек тив ни и ау то ми то ло-
ги зу ју ћи ро ман ти зам, ко ли ко је зич ка пред стра жа јед ног при жељ ки ва ног све та, доц ни је 
пре ве де ног у ме сто бо рав ка и „суд би не“.

Суд би не ве за не за књи жев ност, шта ви ше за по е зи ју, ко ја је би ла истин ски „вуч ни мо-
тор“ за ни ма ња Брод ског за ен гле ски. Ан гло сак сон ски иди ом, да кле, Брод ски је пр вен стве-
но схва тао као не што функ ци о нал но за чи та ње пре све га по ет ских тек сто ва; чи та ње при-
хва ће но као из ван ред на ег зе гет ска и мне мо тех нич ка ве жба. У јед ном ин тер вјуу, упи тан 
за што је ва жно учи ти пе сме на па мет, Брод ски од го во ра:

То је нај бо љи на чин да се на у чи стра ни је зик. Кад чи та те је дан стих, ви ди те где па да 
ак це нат ре чи и ка кво је њи хо во на гла ша ва ње, ако су ри мо ва не. Сем то га, схва та те да је 
пе сник мо гао да упо тре би од ре ђе ни из раз не са мо у до слов ном сми слу, не го и у дру гим 
зна че њи ма. [...] Ако би сте пак чи та ли про зу, узе ли би сте са мо јед но зна че ње, оно функ-
ци о нал но, док код по е зи је тре ба по гле да ти у реч ник те се упи ја ју сва зна че ња из ра за. 
Чи та ње по е зи је и дра ме нај бо ље је за уче ње стра ног је зи ка.8 

У дру гом ин тер вјуу, ко ји је из ју ла 1981, али се по ја вио де сет го ди на ка сни је, Брод ски 
је ова ко при чао о свом при бли жа ва њу ен гле ском Пар на су:

[...] око мо је 26. го ди не, ру ска по е зи ја је за ме не би ла за вр ше на: био сам тек по чео да 
се за ни мам за оно што се де ша ва ло пре ко гра ни це. Пр во за ком ши је: По ља ке, Че хе, Ма ђа ре, 

4 Исто, стр. 17.
5 Исто, стр. 6.
6 Cfr. исто, стр. 13.
7 Исто, стр. 21.
8 Мо же ли се пре да ва ти по е зи ја? [Јосиф Брод ски у ин тер вјуу с Te rry Oli vi], „Let te ra In ter na zi o na le“, 
55, 1998, стр. 12.
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итд.; по том на ста вља ју ћи да ље, Ју го сло ве не; по том Фран цу зе, ма ко ли ко то чуд но из гле-
да ло. Али Фран цу зи ме ни су пре ви ше при ву кли. А он да су се по ја ви ли Ен гле зи. И то је је ди-
на по е зи ја, по ред ру ске, ко ја ме и дан-да нас за ни ма, и у сва ком слу ча ју нај за ни мљи ви ја.9

Чак и очи шће на од мак си ма ли зма ко ји је од ли ку је (мак си ма ли зма ти пич ног за Брод ског 
би ло да се из ра жа ва пи сме но или усме но), ова из ја ва од ра жа ва глав ни „век тор“ пе сни ко-
вих књи жев них за ни ма ња. Не ке оп сер ва ци је за слу жу ју и хро но ло ги ју, не по све по у зда ну: 
до 1966 (26 го ди на), Брод ски је, на кон фар сич ног про це са по кре ну тог због ту не јад ства 
(„па ра зи ти зма“), већ био до жи вео про гон у Но рен ска ју (округ Ар хан гелск, мај 1964 – сеп-
тем бар 1965), и већ је та мо, у не у доб ним усло ви ма али ре ла тив но нео ме тан, за по чео сво-
је не по сред но су че ља ва ње, „пре во ди лач ко“, с по е зи јом на ен гле ском је зи ку. Би ла је то 
бор ба „пр са у пр са“ с „ко ла те рал ним ефек ти ма“: по ка за но је, за пра во, да по сто ји пре пли-
та ње ње го ве по е ти ке и ње го вих вер зи ја ен гле ског „ме та фи зич ког пе сни ка“ Џо на До на.10 
Исто та ко је утвр ђе но да је, по сред ством Дми три ја Ли ха чо ва,11 по ло ви ном ше зде се тих, 
Брод ски скло пио уго вор с пре сти жном еди ци јом „Ли те ра турные памятни ки“, за јед ну се-
ри ју пре во да ко ји би би ли увр шће ни у књи гу По е зи ја ен гле ског ба ро ка. Го ди не 1967. ка та лог 
на ја вље них из да ња еди ци је зва нич но је по твр ђи вао тај на ум, по ми њу ћи чак Брод ског као 
пре во ди о ца.12 Књи га ипак ни ка да ни је иза шла, услед окол но сти ко је су при мо ра ле Брод-
ског да еми гри ра (на ве ли ку жа лост пе сни ка, при ну ђе ног, из ме ђу оста лог, да на пу сти по-
сао с Алек сан дром Аник стом,13 струч ња ком ан га жо ва ним да на пи ше увод и ко мен тар за 
пла ни ра ну еди ци ју).

Пре во ди са стра них је зи ка има ли су ни ма ло за не мар љи ву уло гу у жи во ту и де лу Брод-
ског то ком де це ни је 1962–72. У ства ри, пре не го што ће му усред Гор ба че вље ве пе ре строј ке 
би ти до де ље на Но бе ло ва на гра да за књи жев ност (1987), пе сме Брод ског об ја вље не у 
СССР-у мо гле су се пре бро ја ти на пр сте јед не ру ке. Упра во му је де лат ност пре во ди о ца – 
шта ви ше: poèt-pre vod čik-а [„пе сни ка-пре во ди о ца“] – до де ли ла ста тус и при кри ла, иза 
уми ру ју ће „зва нич но сти“, је дан уза вре ли рад пи са ња. Би ло би пре сме ло ус твр ди ти да 
де лат ност пре во ди о ца ни је Брод ском ду хов но бли ска; ипак тре ба ре ћи, што се ти че до-
бр ог де ла ау то ра ко ји ма се ба вио, да се она од ви ја ла по на руџ би и да је би ла су штин ски 
нео п ход на за ње гов ма те ри јал ни оп ста нак. Пре во ди су ра ђе ни ка ко са стра них ори ги на ла, 
та ко кроз прак су (ве о ма ра ши ре ну, и оп ште при хва ће ну) „по ет ске“ пре ра де ин тер ли не ар-
них вер зи ја (на ру ском: под строч ни ки) чи ји су ау то ри струч ња ци. Два је зи ка, ко ја је ше-
зде се тих Брод ски нај у спе шни је сам на у чио, би ли су пољ ски и упра во ен гле ски. Страст за 
овим дру гим, да кле, по сте пе но се (и ре ла тив но бр зо) пре тва ра ла у пра во прав ца то сред-
ство за рад, где је би ло ну жно опре ми ти се од го ва ра ју ћим по ма га ли ма. По глед на би бли-
о те ку Брод ског „оста вље ну“ у Ле њин гра ду 1972, по ка зу је да је две тре ћи не од укуп ног 
бро ја књи га (350 од 557) би ло на стра ном је зи ку, огром на ве ћи на на ен гле ском. Углав ном 

9 Evro pej skij vo zduch nad Ros si ej: in ter v’ju s An ni Èpel ’buèn, cit., стр. 39.
10 О ово ме по сто ји већ до вољ но при ло га. За чу до, кри ти ка је иг но ри са ла че ти ри вер зи је Ен друа 
Мар ве ла ко је је Брод ски ура дио.
11 Та ко се ка же у Igor’ Šaj ta nov, Urav ne nie s dvu mja ne iz vestnymi . Poèty-me ta fi zi ki Džon Donn i Io sif 
Brod skij, „Vo prosy li te ra tury“, 6, 1998, стр. 4.
12 Cfr. Li te ra turnye pa mjat ni ki: ito gi i per spek tivy se rii, Мо сква, На у ка, 1967, стр. 48.
13 Та ко нас из ве шта ва Вја че слав Все вол до вич Ива нов, Brod skij i me ta fi zi če ska ja poè zi ja, „Зве зда“, 1, 
1997, стр. 195.
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се ра ди о књи жев но сти (по е зи ји, пре све га), али ис ти чу се и не ка лин гви стич ка по ма га ла 
ко ја све до че о же љи са мо у ка14 да се су о чи с је зи ком на на чин ко ји ни је по вр шан.15

Пло до ви са мо у че ња ен гле ског – као што је већ ре че но – су штин ски су пред ста вље ни 
пре вод ним вер зи ја ма књи жев них тек сто ва, пре све га по ет ских и драм ских. Ме ђу пе сни-
ци ма ко је је Брод ски пре во дио на ла зе се: Ви стан Хју Одн, Џон Дон, Ен дру Мар вел; од Аме-
ри ка на ца: Џон Чар ди, Рен дал Џа рел, Ро берт Ло вел, Ха јам Пла цик и Рид Вајт мор; од Ау стра-
ли ја на ца: Ви ли јам Флек смор Хад сон и Кри сто фер Во лас-Креб. Два пре ве де на драм ска 
де ла: Ro sen crantz and Gu il den stern are Dead То ма Сто пар да и The Qu a re Fel low Брен да на Би-
ја на. Пот пу но је од сут на про за, ако се из у зме пре вод Sho o ting an Elep hant Џор џа Ор ве ла.16

У огром ној ве ћи ни, ови ра до ви по ти чу из пе ри о да пре 1972. На кон што је еми гри рао и 
на ста нио се у Сје ди ње ним Др жа ва ма, Брод ски се на шао при ти снут нео д ло жно сти ма ко је су 
се мо гле ука за ти као фа тал но ре стрик тив не у по гле ду ко ри шће ња ру ског. По ред „фи зи о ло-
шког“ са ста вља ња пе са ма на ма тер њем је зи ку, Брод ски је мо рао већ от по чет ка да бу де 
по де љен из ме ђу три „уло ге“ ко је су под ра зу ме ва ле ко ри шће ње адоп тив ног је зи ка: уни вер-
зи тет ска пре да ва ња,17 чи та ња сво је по е зи је на ен гле ском (с по сле дич ним на глим опа да њем 
бро ја пре во да на ру ски) и, на том истом је зи ку, по че так ва тре не есе ји стич ке ак тив но сти.

По то ња ак тив ност ра ђа се из по тре бе да се од го во ри на зах те ве и ро ко ве ча со пи са 
(јед ном за сваг да: The New York Re vi ew of Bo oks) ко ји су на сво јим стра ни ца ма по че ли да 
об ја вљу ју при ло ге Брод ског, ис пр ва у пре во ду, по том ди рект но на пе сни ко вом „уса вр ше-
ном“ ен гле ском.18 Чи ни се, да кле, да мо ти ви прак тич не вр сте упра вља ју јед ним co de-

14 Не у пот пу но сти: по оно ме што пам ти Ја ков Гор дин (при ват ни раз го вор, ју ла 1998), Брод ски је 
узи мао ча со ве ен гле ског код Ол ге Бро до вич. Ово по твр ђу је и је ди ни ца Бр. 474 Фон да Брод ски: 
cfr. Opis Fon da No. 1333 (Brod skij Io sif Alek san dro vič), уред. Alek sej Grin ba um (дак ти ло скрипт ко ји ми 
је љу ба зно по слао сам уред ник).
15 У по пи су књи га, ко ји ми је пре мно го го ди на пред у сре тљи во по ка зао Ја ков Гор дин, уре ђе ном 
од осо бља Му зе ја Ане Ах ма то ве у Фон тан ном До ме у Санкт Пе тер бур гу, на ла зе се сле де ће књи ге 
(би бли о граф ски опис је из са мог по пи са): The Ame ri can Col le ge Dic ti o nary, New York, s. e., s. d.; M. D. 
Ber litz, En glish Idi oms & Gram mer, New York, s. e., 1916; The Com ple te Rhymic Dic ti o nary, Lon don, s. e., s. d.; 
Web ster’s New World Con ci se Edi tion, Cle ve land, s. e., s. d.; En glish-Rus sian Phra se-Bo ok, Mo scow, s. e., 1956; 
Le a r men’s Irish-En glish Dic ti o nary, s. l., s. e., s. d.; P. M. Ro get, Ro get’s The sa u rus, Mel bo ur ne – Lon don – 
Bal ti mo re, s. e., s. d.; Szkut nik, 100.000 En glish Di a lo gu es, s. l., s. e., s. d. Ма ње ми се чи ни ва жном њу јор шка 
би бли о те ка (и она фи зич ки у Санкт Пе тер бу р гу, у Фон тан ном До ме), не то ли ко што су књи ге ма њег 
зна ча ја, ко ли ко за то што је њи хо ва до ступ ност (чак и у чи сто еко ном ском сми слу) би ла ве ћа од 
рас по ло жи во сти оних ко је би сте тра жи ли по со вјет ским књи жа ра ма (или код при ја те ља и по зна-
ни ка) ше зде се тих го ди на.
16 Што се ти че би бли о граф ских по да та ка ко ји се од но се на пре вод не вер зи је Брод ског ви де ти 
Bi bli o gra fi ja pe re vo dov Io si fa Brod sko go, уред. Vik tor Kul le, „Rus sian Li te ra tu re“, XXXVI I –II/III, 1995, стр. 
427–440. Кор пус пре во да Брод ског на ла зи се у две књи ге: Vo ži da nii var va rov. Mi ro va ja poè zi ja v pe-
re vo dach Io si fa Brod sko go, уред. Alek sej Pu rin, Sankt-Pe ter burg, Iz da tel ’stvo žur na la „Zve zda“, 2001, и 
Vto roj vek po sle na šej èry. Dra ma tur gi ja Io si fa Brod sko go, уред. Ja kov Gor din, Sankt-Pe ter burg, Iz da tel ’stvo 
žur na la „Zve zda“, 2001.
17 Cfr. с тим у ве зи део Poè te na ka fe dre, у Io sif Brod skij: trudy i dni, уред. Lev Lo sev и Pëtr Vajl’, Mo skva, 
Ne za vi si ma ja ga ze ta, 1998, стр. 43–79. Са др жа ни су сле де ћи ра до ви Lev Lo sev, Vstu ple nie, стр. 43–50; 
Va len ti na Po luc hi na, Mi či gan skij uni ver si tet: 1980, стр. 55–60; Alek san dr Bat čan, Ko lum bij skij uni ver si tet, 
N’ju Jork: 1882, стр. 61–66; Pëtr Vajl’, Stic hi rja dom s mo lo kom i aspi ri nom, стр. 67–79.
18 Што се ти че би бли о гра фи је „про зе“ Брод ског cfr. Tho mas Bi ge low, Va len ti na Po luc hi na, Bi bli o-
graphy of Jo seph Brodsky’s Es says, In tro duc ti ons, Re wi evs, Let ters, “Rus sian li te ra tu re”, XLI –II, 1997, стр. 
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switching-ом бре ме ни тим по сле ди ца ма. У ви ше при ли ка Брод ски је од био, уз из ве стан 
un der sta te ment, да сво ју де лат ност es sayis t-е пој ми као за ни ма ње, прак тич ну спо соб ност, 
кра ћи пут, ком пе тен ци ју ко ја се раз ви ла за хва љу ју ћи окол но сти ма.19 Ка ко год би ло, есе-
ји сти ка Брод ског све до чи о со лид ном усва ја њу ен гле ског, ко је му је омо гу ћи ло бес по го-
вор но са мо по твр ђи ва ње у ан гло фо ном кул тур ном уни вер зу му (те не ка не зву чи не за сно-
ва но ни ти ре дук тив но ус твр ди ти да су до де љи ва њу Но бе ла до при не ле, ба рем у јед на кој 
ме ри, по ет ска про дук ци ја Брод ског на ру ском и есе ји сти ка на ка сни је на у че ном је зи ку). 
Еви дент но је, ипак, да ни ка кав un der sta te ment не мо же за ма ски ра ти сим бо лич ку вред ност 
ко ју је пре ла зак с јед ног на дру ги је зик имао у де лу Брод ског: ко ри шће њем „го сту ју ћег“ 
иди о ма, он се сме стио d’emblée у је дан је зич ки (и пси хо ло шки) про стор не ре тро спек ти ван, 
ан ти но стал ги чан, екс тро вер тан, „цен три фу га лан“, сву кав ши од мах (ако га је ика да и но сио) 
оде ло émi gré пи сца че жњи во окре ну тог уна зад, пре ма да ле кој отаџ би ни.20 Ово по ка зу ју, 
пре све га, са др жа ји око че тр де сет тек сто ва (око хи ља ду ре ди го ва них стра ни ца – уз не ко-
ли ко зна чај них из у зе та ка – на ен гле ском), ко је је Брод ски ура дио у пе ри о ду ма ло ду жем 
од два де сет го ди на, рас по ре ђе них у два из да ња, Less than One (1986) и On Gri ef and Re a son 
(1995), ко ји ма тре ба до да ти „иди о лет ско“ де ло као што је Fon da men ta de gli In cu ra bi li.21 Тач но 
је да, ме ђу жан ро ви ма ко је је Брод ски упра жња вао, они по тен ци јал но „ин тро верт ни“, то 
јест про зе ме мо ар ског ка рак те ра (Less than One, 1976; A Gu i de to a Re na med City, 1979; In a 
Ro om and a Half, 1985; Spo ils of War, 1986), за у зи ма ју зна тан део, али се ипак не мо же ре ћи 
да је он кван ти та тив но сре ди шњи, бу ду ћи урав но те жен (да на пра ви мо кла си фи ка ци ју): с 
ис ту пи ма à la pa ge (On Tyranny, 1980; The Con di tion We Call Exi le, 1987); из ла га њи ма (A Com-
men ce ment Ad dress, 1984; An Un com mon Vi sa ge, 1987; Ac cep tan ce Spe ech, 1987; Spe ech at a 
Sta di um, 1988; In Pra i se of Bo re dom, 1989; An Im mo dest Pro po sal, 1991; A Cat’s Me ow, 1995); ина-
у гу рал ним го во ри ма на сај мо ви ма књи га (How to Read a Bo ok, 1993); отва ра њи ма из ло жби 
фо то гра фи ја (Al tra Ego, 1990); кон фе рен ци ја ма (Pro fi le of Clio, 1991); отво ре ним пи сми ма 
по зна тим жи вим љу ди ма (Let ter to a Pre si dent, 1993) и по кој ним (Let ter to Ho ra ce, 1995); из ве-
шта ји ма са пу то ва ња (Af ter a Jo ur ney, 1978; Flight to Byzan ti um, 1985; A Pla ce as Good as Any, 
1986); ома жи ма (Ho ma ge to Mar cus Au re li us, 1994); про ши ре ним епи та фи ма (In me mory of 

241–254, и још ажу ри ра ну, али ма ње при руч ну, књи гу: Va len ti na Po luc hi na, Io sif Brod skij. Žizn’, trudy, 
èpoc ha, Sankt-Pe ter burg, Iz da tel stvo žur na la „Zve zda“, 2008.
19 Cfr. број не ин тер вјуе Брод ског, са бра не у књи зи Brod skij. Kni ga in ter v’ju, уред. Va len ti na Po luc hi-
na, Mo skva, Zac ha rov, 2005, pas sim.
20 Cfr. шта о то ме пи ше Брод ски у The Con di tion We Call Exi le (1987): “a wri ter in exi le is, by and lar ge, 
a re tro spec ti ve and re tro ac ti ve be ing. In ot her words, re tro spec tion plays an ex ces si ve (com pa red with 
ot her pe o ple’s li ves) ro le in his exi sten ce [...] Li ke the fal se prop hets of Dan te’s In fer no, his head is fo re-
ver tur ned bac kward and his te a rs, or sa li va, are run ning down bet we en his sho ul der bla des (Jo seph 
Brodsky, On Gri ef and Re a son, cit., стр. 27).
21 На пи са на на ен гле ском по по зи ву Con sor zio Ve ne zia Nu o va, књи га Fon da men ta de gli In cu ra bi li 
[fon da men ta: у Ве не ци ји, ули чи ца уз ка нал; in cu ra bi li: не из ле чи ви – Прим. прев.] би ла је пр во об ја-
вље на у ита ли јан ском пре во ду (cfr. Io sif Brod skij, Fon da men ta de gli In cu ra bi li, ит. прев. Gil ber to For ti, 
Ve ne zia, Con sor zio Ve ne zia Nu o va, 1989, не ко мер ци јал но из да ње) да би се по том по ја ви ла три го-
ди не ка сни је на ори ги нал ном је зи ку (Jo seph Brodsky, Wa ter mark, New York, Far rar, Stra us & Gi ro ux, 
1992) те на ру ском, за др жа ва ју ћи ис пр ва ита ли јан ски на слов (Cfr. Io sif Brod skij, Fon da men ta de gli 
In cu ra bi li, прев. Gri go rij Da šev skij, „Ok tja br’“, 4, 1992, стр. 179–205) ко ји је по сле био „ру си фи ци ран“ 
(Cfr. Idem, Na be re žna ja ne is ce limych : tri nad cat’ èsse, прев. Vik tor Golyšev, Mo skva, Ex Li bris – Slo vo, 
1992).
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Step hen Spen der, 1995); ме ди та ци ја ма (Col lec tor Item’s, 1991); не кро ло зи ма (Na dez hda Man del stam 
[1899–1980]: An Obi tu ary, 1981); и дру гим још, ме ђу ко ји ма су по себ но за сту пље ни ра до ви 
из књи жев не кри ти ке. Што се ти че оно га о че му го во рим, упра во је овај по след њи жа нр 
ти пи чан за „вир ту о зно“ ко ри шће ње је зи ка ко ји је Брод ски усво јио; по ред то га што се за-
др жа вао на фи гу ра ма ко је су му до пу шта ле да се „по и гра код ку ће“ (The Child of Ci vi li za tion, 
1977, о Оси пу Ман дељ шта му; The Po wer of Ele ments, 1980, о Фјо до ру До сто јев ском; The Ke e ning 
Mu se, 1982, о Ани Ах ма то вој; Ca ta strop hi es in the Air, 1984, о Ан дре ју Пла то но ву), ни је се бо јао 
да за ђе, с не чу ве ном си гур но шћу, и у под руч ја, ре кли би смо, ту ђе над ле жно сти, по не кад 
до ти чу ћи пе сни ке по пут Де ре ка Вол ко та (The So und of the Ti de, 1983), Ви ста на Хјуа Од на (To 
Ple a se a Sha dow, 1983; On “Sep tem ber 1, 1939“ by W. H. Au den, 1984), Ро бер та Фро ста (On Gri ef 
and Re a son, 1994) и То ма са Хар ди ја (Wo o ing the Ina ni ma te, 1994), по не кад – и то је ствар нај-
вред ни ја па жње – су о ча ва ју ћи се с ау то ри ма ко ји се из ра жа ва ју иди о ми ма ма ње или је два 
по зна тим Брод ском као што су Кон стан тин Ка ва фи (Pen du lum’s Song, 1975), Еу ђе нио Мон-
та ле (In the Sha dow of Dan te), Рај нер Ма ри ја Рил ке (Ni nety Years La ter, 1994). Не ка ана ли тич на 
за па жа ња Брод ског, ба зи ра на ипак на тек сто ви ма пре ве де ним на ен гле ски, те ра ју нас да 
ен гле ски је зик ви ди мо не са мо као ко му ни ка циј ски, не го и упра во бит но тран сна ци о на лан, 
и, у из ве сној ме ри, за јед нич ки [fran ca – Прим. прев.].

Овој ка рак те ри стич ној цр ти пе сни ко вог ко ри шће ња ен гле ског, мо гу се при дру жи ти 
– из ме ђу оста лих – ба рем још три цр те, али по ве за не ме ђу со бом.

1. Пр ва се од но си на то ка ко је пе сник по и мао ен гле ски с лин гви стич ке тач ке гле ди шта. 
Ви ше пу та Брод ски је го во рио о ру ском и ен гле ском као о „син те тич ком“ и „ана ли тич ком“ 
је зи ку, су прот ста вља ју ћи их ме ђу соб но. Та ко, у есе ју The Po wer of Ele ments, ка же:

As in tri ca ci es go, this lan gu a ge [Rus si an], whe re no uns fre qu ently find them sel ves sit ting 
smugly at the very end of the sen ten ce, who se main po wer li es not in the sta te ment but in its 
sub or di na te cla u se, is ex tre mely ac com mo da ting. This is not your analyti cal lan gu a ge [En glish] 
of “eit her/or” – this is the lan gu a ge of “alt ho ugh”.22

Још екс пли цит ни је, у Ca ta strop hes in the Air, Брод ски пот кре пљу је “the synthe si zing (or, 
mo re pre ci sely, su pra-analyti cal) es sen ce of the Rus sian lan gu a ge“.23 Као што је до бро об ја снио 
Де нис Ачап кин, ко ји се на спе ци фи чан на чин ба вио „лин гви стич ком те мом“ у есе ји стич кој 
про дук ци ји Брод ског, не ма по тре бе да се опо зи ци ји „син те ти чан“ (ру ски) ver sus „ана ли ти-
чан“ (ен гле ски) при пи су је стрикт но тер ми но ло шка вред ност, ко ја је чи тљи ва у ши рем 
сми слу, не ве за но од пре по зна тљи вих то ко ва лин гви сти ке и, у крај њем слу ча ју, упи си ва 
у ши ру опо зи ци ју из ме ђу „рав но прав ног при бли жа ва ња“ [соположение] и „хи је рар хи је“ 
[иерархия]24 (из ме ђу не флек сив ног и флек сив ног је зи ка?). Опо зи ци ју – пи ше Ачат кин – ко ја 
се, из ла зе ћи из стро ја лин гви сти ке у ужем сми слу, ме та фо ри ше и за до би ја „ге не рич ки кул-
ту ран“ из глед [общекультурное] ко ји се мо же, из фи гу ре у фи гу ру, чак кон фи гу ри са ти као 

22 Jo seph Brodsky, Less Than One, Lon don, Pen guin, 1987 (1. изд.: Less Than One: Se lec ted es says, New York, 
Far rar, Stra us & Gi ro ux, 1986), стр. 160.
23 Исто, стр. 289.
24 Cfr. De nis Ac hap kin, Lin gvi sti če ska ja te ma v sta t’jach i èsse Brod sko go o li te ra tu re, „Rus sian Li te ra tu re“, 
XLVII, 2000, стр. 441.
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опо зи ци ја из ме ђу „де мо кра ти је“ и „то та ли та ри зма“, из ме ђу „За па да“ и „Ис то ка“ или – још 
за ни мљи ви је на овом ме сту – из ме ђу „про зе“ и „по е зи је“.25

Ова по след ња, чи ни се, са вр ше но би при ста ја ла са мом Брод ском, хар мо нич но по де-
ље ном из ме ђу ко ри шће ња јед ног „ана ли тич ког“ сред ства, као што је ен гле ски, за про зу, 
и јед ног „син те тич ког“, као што је ру ски, за по е зи ју. Али ако је објек тив но до пу ште но го во-
ри ти о не про пу сно сти из ме ђу две „ду ше“ – или о вр сти „ин те лек ту ал не ди гло си је“26 – ка да 
је реч о го ди на ма ко је не по сред но сле де исе ље њу,27 то ма ње ва жи за на ста вак ства ра лач-
ког пу та Брод ског; шта ви ше, уз на кнад ну па мет, та ква „рас це пље ност“ по ка зу је сво ју про-
ви зор ност.28

2. Ако се, за пра во, до бро по гле да – а ов де уво дим дру ги аспе кат пе сни ко вог ко ри шће-
ња ен гле ског на ко ји сам хтео да ука жем – осмо за из ме ђу по е зи је (на ру ском) и про зе (на 
ен гле ском) по сто ји, и до сти же вр ху нац у на чи ну на ко ји Брод ски по сту па, на при мер, са 
ен гле ским је зи ком у Fon da men ta de gli In cu ra bi li. Те шко сво ди во на од ре ђе ни жа нр, ово де-
ло се кон фи гу ри ше као след ма лих по гла вља у про зи ко ја, рас по ре ђе на на из глед им про-
ви зо ва но, за пра во ода ју уну тра шњу ор га ни за ци ју „по ем ског“ ка рак те ра, где по је ди нач ни 
про зни бло ко ви фи гу ри ра ју као хо мо лог ни стро фа ма и би ва ју про же ти и по ве за ни мо ти-
ви ма и – пре све га! – ре то рич ким ар се на лом че сто цр пље ним од Брод ског-пе сни ка. Про за 
тек ста Fon da men ta de gli In cu ra bi li, да кле, у зна ку је, ако не јед не to ut co urt по ет ске струк ту ре, 

25 Cfr. исто, стр. 442.
26 Mo ni ca Pe rot to, Io sif Brod skij: il di a lo go del po e ta con la lin gua, у L’ar gu ta in ten zi o ne. Stu di in ono re di 
Ga bri el la Micks, уре ди ли An drea Ma ri a ni и Fran ce sco Ma rr o ni, Na po li, Li gu o ri, 2006, стр. 265.
27 У јед ном од нај по зна ти јих ин тер вјуа, да тих до 1979, Брод ски, из ја вив ши ка ко је за до во љан пе-
смом на пи са ном о Ло ве лу ди рект но на ен гле ском (Elegy: For Ro bert Lo wel, 1977), те упи тан ко ји су 
раз ло зи што ни је на ста вио да пи ше на ен гле ском, ка же: „Има их ви ше. Пре све га, имам до ста то га 
да ура дим на ру ском. А, по том, на ен гле ском пи ше мно го жи вих пи са ца ко ји су за и ста из ван ред ни. 
[...] Не бих да се би гра дим дру гу ре ал ност. И, уз то, да се так ми чим с љу ди ма чи ји је ма тер њи је зик 
ен гле ски? [...] Оно што ра дим на ру ском за до во ља ва ме, иа ко ми по не кад успе ва, по не кад не. [...] 
Што се ти че ен гле ског, пи шем есе је [...]“ (In ter vi sta con Jo sif Brod skij di Sven Bir kerts, прев. Lil la Ma i o ne, 
Ro ma, mi ni mum fax, 1996, стр. 97–88).
28 Па ипак је тач но да, у јед ном ин тер вјуу да том от при ли ке три го ди не пре смр ти, Брод ски ка же: 
„По е зи ју пи шем на ру ском, про зу на ен гле ском. Не из прин ци пи јел ног опре де ље ња, не го сти ца јем 
окол но сти. По е зи ју пи шем на ру ском про сто за то што ми успе ва пот пу но при род но. Ра дио сам то 
ви ше од три де сет го ди на. На пи сао сам не ко ли ко пе са ма на ен гле ском, и чи ни ми се да су при лич-
но ус пе ле (по ја ви ле су се и у до брим ча со пи си ма). Али не мам ни нај ма њу ам би ци ју да по ста нем 
пе сник ен гле ског је зи ка (има их до вољ но). На дру гом је зи ку се пи ше из те ра пе ут ских раз ло га. Кад 
жи ви те у од ре ђе ном је зич ком про сто ру, по чи ње те да осе ћа те при ти сак тог је зи ка. Да би сте се 
то га осло бо ди ли, у ис ку ше њу сте да на пра ви те не што у но вом иди о му. Мно ге осо бе, ваш уну тра-
шњи глас, ка жу вам да то не ра ди те. По себ но ће вам за ме ри ти Ру си: ’Не на пу штај сво ју кул ту ру!’ 
Пред ис ку ше њем пи са ња на ен гле ском мо гу се усво ји ти два ста ва. Одо ле ти, пре све га: до бра ствар, 
али осу ђе на на не у ро зу. Или по пу сти ти: не из имо рал но сти, не го из по ме ну тих те ра пе ут ски раз-
ло га. За то с вре ме на на вре ме пи шем пе сме на ен гле ском.“ (La mia vi ta è un’a stro na ve [Интервју 
Јо си фа Брод ског с Га бри е лом Караморе], „Mic ro me ga“, 3, 1996, стр. 164). Али све ово очи глед но је 
про тив реч но са др жа ју „екс трем не“ књи ге Брод ског, So Forth, где се на ле вој клап ни ко ри ца на во ди: 
“Jo seph Brodsky’s last vo lu me of po ems in En glish, re pre sents eight years of ma ster ful self-tran sla tion 
from the Rus sian, as well as a by now sub stan tial body of work writ ten di rectly in En glish“ (cfr. Jo seph Brodsky, 
So Forth, с не ким пре во ди ма ау то ра и дру гих, New York, Far rar, Stra us & Gi ro ux, 1996).
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оно ба рем јед ног „па ра по ет ског“ мо да ли те та ба ра та ња ен гле ским или, да па ра фра зи ра мо 
са мог Брод ског, вр сте „на ста вља ња по е зи је дру гим сред стви ма“.29 Ука зу ју се, на и ме, по-
себ но успе лим ре чи ко ји ма Лев Ло сев, је дан од нај бо љих по зна ва ла ца Брод ског, озна ча ва 
це ло куп ну „ен гле ску“ про зу Брод ског, од ре ђу ју ћи је као „хо мо ге ну“ [одноприродна] ње-
го вим сти хо ви ма на ру ском.30 И опет иду ћи по гре бе ну хо мо ге но сти из ме ђу ен гле ске 
про зе и ру ског сти ха Брод ског, исто је та ко уме сна Ло се вље ва тврд ња да је те шко одо ле-
ти иде ји по ко јој је упра во про за Брод ског, на пи са на ди рект но на ен гле ском, та ко ја је 
„ау тен ти чан пре вод на дру ги је зик, пре вод ус пе ли ји, нео спор ни ји од свих пре во да сти хо-
ва, чак и оних ко је је он сам ура дио“.31

3. Ове ре чи мо гу им пли цит но да по слу же као увод у нај кон тро верз ни је по гла вље – и 
тре ћи аспе кат ко ји се ов де до ти че – о од но су са ен гле ским ко ји за др жа ва рус ский по ет и 
ame ri can es sayis t. Упу ћу јем на пи та ње пре ла за Брод ског на адоп тив ни је зик на дво стру ком 
пла ну (тра ди ци о нал но креативниjег у по гле ду есе ја): са мо пре во ђе ње вла сти тих пе са ма и 
– по след њу32 ка ри ку у лан цу – са ста вља ње сти хо ва ди рект но на ен гле ском. Та ква „кре а-
тив на ре ше ња“ (ко ји ма је Брод ски при бе га вао све че шће, ба рем ако су ди мо на осно ву 
од ре ђу ју ће уло ге ко ју су оне има ле у зби р ци So Forth, 1996) по кре ћу пи та ње не ма лог зна-
ча ја ко је би, кад се бру тал но по ста ви, мо гло да се са жме ова ко: да ли се вред ност Брод ског 
као пре во ди о ца са мог се бе и „ен гле ског пе сни ка“ мо же по ре ди ти с вред но шћу Брод ског 
као „пе сни ка на ру ском“?33 Не на ме ра ва ју ћи да по ну дим де фи ни тив не од го во ре о ово ме, 
огра ни ча вам се да на зна чим не ке по у зда не ра до ве ко ји су се већ по ја ви ли34 и да при ме-
тим да, ба рем што се ти че ау то пре во да на ен гле ски, пре не го што се (ис прав но) про це не, 
они би тре ба ло да се про бле ма ти зу ју и ви де у све тлу оно га ка ко Брод ски пој ми по ет ско 
пре во ђе ње уоп ште, то јест по ла зе ћи од ана ли за „на те ре ну“, то јест оно га ка ко је он по-

29 Та ко је Ва лен ти на По лу хи на на сло ви ла сво ју сјај ну сту ди ју у ве зи с овим: cfr. Va len ti na Po luk hi-
na [Po luc hi na], The Pro se of Jo seph Brodsky: A Con ti nu a tion of Po e try by Ot her Me ans, „Rus sian Li te ra tu re“, 
XLI –II, 1997, стр. 224–240.
30 Cfr. Lev Lo sev, Io sif Brod skij. Opyt li te ra tur noj bi o gra fii, Mo skva, Mo lo da ja gvar di ja, 2006, стр. 250.
31 Исто, стр. 249–250.
32 Или прет по след њу, ако се узме у об зир да за не ке пе сме на ен гле ском већ по сто је под строчные 
пе ре воды [„ин тер ли не ар не вер зи је“] (cfr. So či ne ni ja Io si fa Brod sko go, уре дио Gen na dij Ko ma rov, 8 
том [од ко јих jе се дам објављено], Sankt Pe ter burg, Puš kin skij fond, 1997–2001, V. IV [1998], стр. 
357–379], и пре све га, по за ма шан кор пус „по ет ских вер зи ја“ (cfr. Jo seph Brodsky/Io sif Brod skij, 
„Pi s’mo ar che o lo gu“ i dru gie stic ho tvo re ni je Io si fa Brod sko go, na pi sannye na an glij skom jazyke, v pe re vo dach 
An dre ja Ole a ra, прев. An drej Ole ar, Tomsk, Iz da tel skij cen tr „Part kom“, 2004).
33 Пи та ње се од ра жа ва и на пла ну сред ста ва ис пи ти ва ња де ла Брод ског: нео д ло жна је са да, по сле 
кон кор дан це пе са ма на ру ском (cfr. „Ta ti a na Pa te ra, A con cor dan ce to the Po e try of Jo seph Brodsky, 6 
том, Le wi ston Qu e en ston Lam pe ter, The Ed win Mel len Press, 2002), и кон кор дан ца ау то пре во да и 
пе са ма пи са них ди рект но на ен гле ском.
34 Cfr. Va len ti na Po luc hi na, An gli skij Brod skij, у Io sif Brod skij: tvo čer stvo, lič nost’, sud ’ba, уре дио Ja kov 
Gor din, Sankt-Pe ter burg, Iz da tel ’stvo žur na la „Zve zda“, 1998, стр. 49–59; Da niel We is sbort, From Rus sian 
with Lo ve, Jo seph Brodsky in En glish. Pa ges from a Jo ur nal 1996–7, Lon don, An vil Press Po e trz, 2004; Mat-
teo Cam pag no li, Dal rus so con amo re: Jo seph Brodsky e la lin gua in gle se, „Po e sia“, 185, 2004, стр. 3–6; 
Vla di mir Ko zlov, Ne pe re vo dimye gody Io si fa Brod sko go. Dve strnz i dva jazyka v poè zii i pro ze I. Brod sko go 
1972–1977 go dov, „Vo prosy li te ra tury“, 3, 2005, стр. 155–185; Ari na Vol gi na, Io sif Brod skij/ Jo seph Brodsky, 
исто, стр. 186–219.
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сту пао ка да се ра ди ло и о пре во ђе њу на ру ски. За то до зво ља вам се би да при ла го дим 
са да шњем кон тек сту низ раз ми шља ња раз ви је них и већ из ло же них у мом прет ход ном 
ра ду,35 бу ду ћи да их сма трам при клад ним при пре ци зи ра њу ка ко се Брод ски по ста вља 
пред сло бо да ма и мо гућ но сти ма ка да при сту па осе тљи вом ме ха ни зму пе сме на пи са не 
на не ма тер њем је зи ку. 

Ко ли ко сам мо гао да за кљу чим из ис пи ти ва ња по зи ци ја ко је усва ја Брод ски у по гле ду 
фе но ме на пре во ђе ња, из ана ли за не ких ње го вих вер зи ја дру гих пе сни ка на ру ском и из 
кри ти ке о то ме, чи ни се да по сто ји из ве сна кон тра дик ци ја из ме ђу две сле де ће „хи по ста зе“ 
Брод ског: хи по ста зе пре во ди о ца на ру ски (спо соб ног да ин ту и тив но схва ти гра ни це пре-
ко ко јих ни је мо гу ће си ли ти на тив ни је зик у при су ству сна жних под сти ца ја стра ног тек ста) 
и хи по ста за пре во ди о ца са мо га се бе са ру ског на ен гле ски (спрем ног да се из ло жи при-
мед ба ма, ко је се по зи ва ју на ма тер њи је зик,36 вољ ним да за ме ре на ен гле ском „ко ло ни-
зо ва ном“ од стра не ру ског,37 под врг ну том фор си ра њи ма, „не ен гле ским“38 ре че нич ким 
обр ти ма и та ко да ље39). Али, ако се бо ље по гле да, реч је о кон тра дик ци ји ви ше по вр шин-
ској не го су штин ској; кон тра дик ци ји ко ја мо же би ти, ако не ели ми ни са на у пот пу но сти, 
оно ба рем ја ко убла же на уко ли ко се упи та мо о то ме шта се скри ва иза иде је – ко ју је 
Брод ски40 по но вио у ви ше при ли ка – по ко јој пре во ди лац мо ра да бу де ван ред но вешт у 
ба ра та њу вла сти тим је зи ком. У пе сни ко вим очи ма, та иде ја, на пр ви по глед очи та, не по-
кла па се с иде јом о еу фо ни ји, про точ но сти, гип ко сти, флу ид но сти тек ста (и по сле дич не 
ре цеп ци је од чи та о ца); а то ва жи, пре све га, за ру ски, ко ји је Брод ски све сно под вр гао 
„иш ча ше њи ма“ и „пе гла њи ма“ упра во под ути ца јем ен гле ске по е зи је, уз очи глед ну „сти-
ли стич ку сим би о зу“ у кључ ном тек сту као што је Пенье без музыки [„Пе ва ње без му зи ке“, 
1970], где је очи гле дан оти сак во ље ног Џо на До на.41 Уо ста лом, Брод ски ни ка да ни је крио 
сво ју не скло ност пре ма glad ko pis [угланцан, из гла чан рукопис], оп ти ра ју ћи че сто, ве о ма 
ком пе тент но, за го вор обе ле жен хра па во шћу и „збр ка но шћу“ по тен ци јал но са др жа не у 
пи са њу где не до ми ни ра то ли ко сен ти мен тал на и осе ћај на но та ко ли ко кон цеп ту ал но 
обе леж је, обра зла жу ће, „ми шље ња“. По се би је ја сно да, до спе ла у не на тив ни је зик, „кре-

35 Cfr. Ales san dro Ni e ro, L’ar te del pos si bi le. Io sif Brod skij po e ta-tra dut to re di Qu a si mo do, Bas sa ni, Go vo ni, 
For ti ni, De Li be ro, Sa ba, Ve ne zia, Ca fo sca ri na, 2008, par. 1.3, по себ но стра не 38–41.
36 Тре ба при ме ти ти, ма шта о то ме ми сли ли, да овај при ступ у пот пу но сти има ле ги тим ност ау-
то ри те та и да је, у осно ви, бра њив. Ме ђу тим, епи зод ни су слу ча је ви пре вод них вер зи ја Брод ског 
са дру гих је зи ка на ен гле ски: не ко ли ко пе са ма са пољ ског, од Ви сла ве Шим бор ске и Збиг ње ва 
Хер бер та, и три са ру ског, Ма ри не Цве та је ве и Оси па Ман дељ шта ма (cfr. Jo seph Brodsky, Col lec ted 
Po ems in En glish, уред. Ann Kjell berg, New York, Far rar, Stra us, and Gi ro ux, 2002, стр. 497–503). 
37 Da niel We is sbort, Tran sla ting Brodsky: A Postscript, у The Do u ble Labyrint, уред. Da niel We is sbort, 
Io wa City, Uni ver sity of Io va Press, 1989, стр. 221. Али под се ти мо се да је Вај сбор то ва по зи ци ја ево-
лу и ра ла кроз вре ме, до те ри ва на је, ни је ви ше та ко јед но знач на, ка ко се мо же за кљу чи ти из Da niel 
We is sbort, From Rus sian with Lo ve, cit.
38 Mic hael Mol nar, No e tic Li cen ce in Brodsky’s Self-Tran sla ti ons, „Rus sian Li te ra tu re“, XXXVI I –II/III, 1995, 
стр. 336.
39 За раз ли чи те по зи ци је упу ћу јем на ра до ве по бро ја не на стр. 107, но та 2, ука зу ју ћи ка ко оглед 
Ари не Вол ги не (cfr. Ari na Vol gi na, op. cit.) пред ста вља ком пе тен тан, ја сан и ста ло жен пре глед ре-
цеп ци је „ен гле ских“ зби р ки Брод ског од стра не ан гло а ме рич ке пу бли ке.
40 Cfr. пре глед пре зен то ван у Ales san dro Ni e ro, op. cit., стр. 29–31.
41 Cfr. у ве зи са овим Ge rry Smith, “Sin ging wit ho ut Mu sic“/ „Pe n’e bez muzyki“, у Jo seph Brodsky. The Art 
of a Po em, уред. Lev Lo sev и Va len ti na Po luc hi na, Lon don, Mcmil lan, 1999, стр. 1–25.



329

а тив на“ кон тро ла над та квом на мер ном ше ро хо ватость-и [опорост] мо же, ра зу мљи во, 
не би ти са вр ше на те чи та на од нај о се тљи ви јих na ti ve spe a kers као „естет ска ин су фи ци јен-
ци ја“.42 Јед на је ствар за пра во, суд – пот кре пљен тем пе ра мен том, не у о би ча је ним, и по-
твр ђен ме ђу на род ним при зна њи ма – пе сни ка о вла сти том је зи ку и на чи ну на ко ји он 
моћ но де лу је ка ко би му „на пло дан на чин“ скре нуо ток; дру га ствар, ме ђу тим, је сте да сам 
пе сник сма тра да мо же да од ре ди сте пен мо ди фи ка бил но сти је зи ка адоп ци је те, ма ко ли-
ко га зна лач ки по зна вао, би ва ипак све стан да се из ла же су ду ко ји се по зи ва на ма тер њи 
је зик. Кон тра дик ци ја го ре на зна че на, мо же се, да кле, раз ре ши ти ако се има у ви ду упра во 
ова су штин ска „хо мо ло ги ја“ од но са два је зи ка – ру ског и ен гле ског – у раз ли чи тим кон-
тек сти ма. С ру ским43 иза се бе, Брод ски по сту па с ен гле ским као да се ра ди о но вом ма-
тер њем је зи ку ко ји тре ба по кре ну ти из ну тра по соп стве ном на хо ђе њу. Нит во ди ља ко ја 
по ве зу је две го ре на ве де не „хи по ста зе“ Брод ског – пре во ди о ца на ру ски и пре во ди о ца 
са мог се бе на ен гле ски – је сте по на ша ње, ако бо ље по гле да мо, фи зи о ло шки ти пич но за 
јед ног пе сни ка, ко је се екс пли ци ра у тре ти ра њу два раз ли чи та је зи ка као две суп стан це 
ко је се у ис тој ме ри мо гу „на па сти“. Ка ко што се ти че ру ског, на и ме, та ко и ка да је реч о 
ан гло а ме рич ком, Брод ски се не бо ји – за хва љу ју ћи сво јој auc to ri tas, сво јој „ау то ри јал но-
сти“ и дав на шњој ду хов ној бли ско сти с ан гло фо ним кул тур ним ам би јен том – да за сту па 
иде ју по све ли ше ну „но ве хар мо ни је“, чак и ка да се она ре ци пи ра као за мор на, не при род-
на (или упра во ка ко фо нич на), сме шта ју ћи се та ко у ср це ти пич но пре во ди лач ке си ту а ци-
је (шта ви ше, ако ми се до зво ли овај из раз, „пре во ди ла штва диг ну тог на ви ши сте пен“). 
Дру га чи је ре че но: у од но су на је зик ко ји се по вре ме но ак ти ви ра, по сто ји по за дин ски став 
– го то во хум бол тов ски44 – де тер ми ни сан im prin ting-ом  ма тер њег је зи ка, али реч је о јед-
ном lan gue ma ter nel le већ ус тре се ним из ну тра (та ко ђе за хва љу ју ћи стра ним ути ца ји ма, 
пр вен стве но ен гле ским) и ко ји, да кле, тре ба да се иде ал но од ра зи зна ко ви ма „дру го сти“ 
(„ру ско сти“) ко ји се мо гу про на ћи у са мо пре во ди ма и у по ет ској про дук ци ји Брод ског на 
ен гле ском.

Да ли по сто ји не што што мо же да фи гу ри ра као за јед нич ки име ни лац три те мат ске 
тач ке ко је су ов де (ма да у оп штим цр та ма) тре ти ра не: ко ри шће ња „па ра лин гви стич ких“ 
тер ми на да би се озна чи ла два глав на жи вот на је зи ка; упа да по ет ских сред ста ва у је зик 
есе ји сти ке; по кре та ња ен гле ског ба зи ра ног на пре врат нич ком ста ву при ме ње ном in pri mis 

42 Cfr. Da niel We is sbort, So met hing Li ke His Own Lan gu a ge, у Io sif Brod skij: un cro ce via fra cul tu re. Ma te-
ri a li del l’in con tro in ter na zi o na le, Ve ne zia 25–26, мај 2000, уред. Ales san dro Ni e ro и Ser gio Pe sca to ri, 
Mi la no, MG Print on De mand, 2002, pas sim.
43 Чи ни се да се ово од но си и на про зу. У јед ном ин тер вјуу с Брод ским (иза шлом у „Sven ska Dag-
bla det“, 10. де цем бра 1987), Bengt Jang feldt, ко ји је из ме ђу оста лог пре вео на швед ски Less Than 
One, при ме тио је да му се по не кад пе сни ко ва ен гле ска син так са ука зи ва ла као екс трем но ру ска 
(кон сул то вао сам ру ску вер зи ју Stic ho tvo re nie – èto fo to gra fi ja du ši [I o sif Brod skij у ин тер вјуу с Beng-
tom Jang feld tom], пре вод Gleb Šul ’pja kov, у Brod skij. Kni ga In ter v’ju, cit. стр. 310). Ин тер вју се од ви јао 
на ен гле ском и ово је био од го вор Брод ског: “The re are two En glis hness – the En glish of Ja ne Au sten 
or Ge or ge Or well for that mat ter, and the En glish of He nry Ja mes. The re is the En glish of a very plain 
sen ten ce and the En glish of every con vo lu ted sen ten ce, with a gre at deal of sub or di na te cla u se, very 
gno mic ones. Let me re du ce it to Ja ne Au stin and He nry Ja mes” (cit. Mo ni ca Pe rot to, op. cit., стр. 270).
44 У лин гви стич ким кон цеп ци ја ма Брод ског, Ac hap kin је от крио од ре ђе ни ути цај Хум бол то вих и 
нео хум бол тов ских кон цеп ци ја о уло зи је зи ка у пер ци пи ра њу све та (cfr. De nis Ac hap kin, op. cit., стр. 
441-442.
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на ма тер њи је зик? Ако по сто ји, ве ру јем да се мо же рас по зна ти у чи ње ни ци да се Брод ски 
по ста вљао „као пе сник“ у по гле ду сва ког пи та ња ко је би се ти ца ло фе но ме на је зи ка, био 
он ма тер њи или на у че ни.

Из вор ник: Ales san dro Ni e ro, „Io sif Brod skij e Jo seph Brodsky : Dal la po e sia al la ‘po e sia con al tri 
mez zi’“, у: Let te ra tu ra e let te ra tu re, Pi sa, бр. 4, 2010, стр. 99–110.

(Са ита ли јан ског пре вео Де јан Илић)




