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С ОНЕ СТРА НЕ СЕ БЕ: СТО И ЦИ ЗАМ У ЛИ РИ ЦИ 
БРОД СКОГ 

Фи ло со фи ја сто и ча ра по ми ње се ви ше пу та и у про зи, и у по е зи ји Јо си фа Брод ског. 
Та ко, у ау то би о граф ском огле ду “Less Than One” он ту фи ло со фи ју упи су је у бал тич ки пеј-
заж, ко ји пу бер те тли ја из да на у дан опа жа, на ту ра ли зу је и пред ста вља – од ма лих но гу 
– као сво је нео ту ђи во вла сни штво:

And from the gray, re flec ting ri ver flo wing down to the Bal tic, with an oc ca si o nal tug bo at in 
the midst of it strug gling aga inst the cur rent, I ha ve le ar ned mo re abo ut in fi nity and sto i cism than 
from mat he ma tics and Ze no.1

У „Стро фа ма“, уз алу зи ју на сто ич ко уче ње о смр ти ко ју, по Мар ку Ау ре ли ју, не сме да 
за бо ра вља жи ви чо век, до да је се Шо пен ха у е ров мо тив уза луд но сти вољ них на по ра ко ји 
се из ро ђа ва ју у јед но лич ност:

Све се свр ши до са дом, / а не че мер но. Но / то но вом на у ком / ни је осве тље но./ Сто ик што 
зна исти ну – / тек тре ћи ну вреди[е?]. / Пра ши на па да по сто лу, / и не бри ше се (НСА, 115). 

О рим ском им пе ра то ру, ко јим се за вр шио ви ше ве ков ни раз ви так ин те лек ту ал не тра-
ди ци је ко ју је он при хва тио, Брод ски је на пи сао про ниц љив есеј „По све ће но Мар ку Ау ре-
ли ју” (“Ho ma ge to Mar cus Au re li us”, 1994), где је, као и у “Less Than One”, под ву као не из бе-
жност свог окре та ња на сле ђу сто је, као да је ис про гра ми ра но већ на ча со ви ма исто ри је 
у шко ли.

Фи ло соф ски из во ри ме та фи зич ке ли ри ке Брод ског за са да су још не до вољ но ис тра-
же ни, за раз ли ку од књи жев них из во ра. Ан тич ки сто и ци зам (по го то ву у оном оства ре њу 
ко је је имао у кул ту ри Рим ске им пе ри је) био је, мо жда, глав ни од њих. По чев од Зе но на из 
Ки ти о на, сто и ци зам се ја вио као по ле мич ки од го вор на Пла то но ва ра су ђи ва ња о веч ним 
иде ја ма,2 са сво је стра не, обра ћа ју ћи по себ ну па жњу на крај ност чо ве ко вог по сто ја ња и 

1 Jo seph Brodsky, Less Than One. Se lec ted Es says, New York, 1986, 5; ср. пе ре вод В. Голыше ва: „А 
си во огле да ло ре ке, по не кад с те гља чом ко ји брек ће уз вод но, ка за ло ми је о бес ко нач но сти и 
сто и ци зму ви ше не го ма те ма ти ка и Зе нон.“ (Ио сиф Брод ский, Меньше еди ницы. Из бранные эссе, 
Мо сква, 1999, 9). Да ља по зи ва ња на тек сто ве Брод ског су у кор пу су књи ге. Осим на ве де них из во-
ра (ЛO, МЕ), ци ти ра ни су и сле де ћи: Новые стансы к Ав гу сте, Ann Ar bor, Mic hi gan, 1983 (НСА); 
Мра мор, Ann Ar bor, Mic hi gan, 1984 (M); Ура ния, Ann Ar bor, Mic hi gan, 1987 (У); Ко нец пре кра сной 
эпоxи, Ann Ar bor, Mic hi gan, 1989 (КПЭ); Часть ре чи, Ann Ar bor, Mic hi gan, 1989 (ЧР); Пейзаж с на вод-
не ни ем (1996), Санкт-Пе тер бург, 2000 (ПН); On Gri ef and Re a son, New York,1995 (ГР).
2 В., на при мер: An dre as Gra e ser, Ze non von Ki ton. Po si ti o nen und Pro ble me, Ber lin, New York, 1975, 
69–78.

ЕКСПОЗИЦИЈА

Игор Смирнов



ства ра ње нор ми по на ша ња, ко је би мо гле при да ти сми сао ег зи стен ци ји, от кри ти јој су-
шти ну у крај њем уни вер зу му. Усред сре ђе ност сто и ка на фи нит но је прет по ста вља ла да 
бив ство ва ње, усред сре ђе но у се бе, као и би ће – у сво јој устре мље но сти пре ма кра ју – ре-
ша ва не ки за да так, ко ји под ле же до ку чи ва њу. Жи вот на му дрост, с те тач ке гле ди шта, са-
сто ји се у уви ђа њу те окол но сти да на ше про па дљи во те ло не при па да на ма (као ин ди ви-
ду а ма) не го при ро ди, да је оно укљу че но у оп шти рас по ред би ћа у све ту. Сто и ци зам је 
опо ни рао пла то ни зму, упо ре до с епи ку реј ством и ки ни змом. Али, док је Епи кур су прот-
ста вљао Пла то но вим еј до си ма сли ку бес ко на чне ма те ри јал не ва си о не, за чет ник сто је, 
Зе нон је сма трао да це ло ви то-за вр ше ном при ро дом вла да ра зум но ге не ра тив но на че ло 
(lo gos sper ma ti kos). У скла ду са сво јом по ла зном пре ми сом, Епи кур ни је ви део дру гу мо-
гућ ност за чо ве ка да рас по ла же со бом, осим те кон фрон та ци је са фи зи ка ли зо ва ним и 
без гра нич ним ко смо сом, ко ја би, с јед не стра не, би ла чул на (ако по сто је са мо те ла), а с 
дру ге – еко но мич на (сво де ћи со ци јал не ве зе на уско при ја тељ ске, ко је уно се уз др жа ност 
у за до вољ ство од по тро шње и слич но). Сто и ча ри су се огра ђи ва ли од сен зу а ли зма (бе-
зал тер на тив ног за Епи ку ра), и у чо ве ко вој де лат но сти су у пр ви план ис ту ра ли рад Ду ха, 
схва ће ног као хе ге мо ни кон ду ше. Још јед на ре ак ци ја на пла то ни зам – ки нич ка – без у слов-
но је опу сто ши ла уз ви ше ну ре ал ност иде ја, ап со лу ти зу ју ћи ни ску, тј. ма те ри ју под врг ну ту 
па ду и тру ље њу. За раз ли ку од ки нич ког ни хи ли зма, сто и ци зам је зах те вао од чо ве ка 
кон струк тив ност упр кос смр ти ко ја га оче ку је, пре зир пре ма пло ти и, као што је са ве то вао 
Епик тет, иг но ри са ње све га што ни је пот чи ње но смрт ни ци ма. Са протоанарxисти чким 
про те стом ки ни ка про тив ри ту ал но-др жав но ор га ни зо ва ног со ци ју ма у сто и ци зму кон-
тра сти ра ла је пред ста ва о ва си он ском гра ду (ко смо по ли су), ко ји об је ди ња ва при ро ду, 
бо го ве и љу де.

Чи ни се да је на гла ше но ин те ре со ва ње Брод ског за сто и ци зам би ло иза зва но слич но-
шћу кул тур но-исто риј ске си ту а ци је, у ко јој је са зре ва ло ње го во ства ра ла штво, с оном 
ко ја је не ка да фор ми ра ла ми шље ње Зе но на и ње го вих мно го број них след бе ни ка. Ана-
лог но то ме, као што је сто и ци зам од ба ци вао Пла то но ве те о ри је, Брод ски је био упле тен 
у спор сво је ге не ра ци је са то та ли тар ним – уте ме ље ним на спе ку ла тив ним пре ми са ма – 
ре жи мом ко ји се, на ини ци ја ти ву Те о до ра Адо р на и Мак са Xоркxајмера,3 пер ци пи рао као 
ре а ли за ци ја про све ти тељ ски-вас пит ног про јек та, из ло же ног у Др жа ви.4 У пе сми „Раз ви-
ја ју ћи Пла то на“ Брод ски оса вре ме њу је фи ло соф ску др жа ву стра жа ра и по и сто ве ћу је се бе 
са ње ном жр твом. Брод ски је по бу ну про тив то та ли та ри зма схва тао као пер со нал но про-
ти вље ње злу то бо жње ра зно вр сно сти, ута је не та у то ло гич но сти. Је ди но по је ди нач но, 
ин ди ви ду ал но је у ста њу да пре ки не кон ти ну ал ни пре ла зак, ко ји фак тич ким су сед ством 
по ве зу је то бо же ди фе рен ци ра не со ци јал не уста но ве – шко лу, фа бри ку, там ни цу и бол нич-
ку мр твач ни цу (ЛО, 17–18). Иде о кра ти ја ства ра си му ла кру ме мно жи не у сво јој пре тен зи ји 
на до ми на ци ју над фе но ме нал ном сре ди ном ко ја је, са ма по се би, сву да јед на иста. По јав-
но нам ни је са вла ди во пу тем фор му ли са ња но вих иде ја, дру гим ре чи ма, ни је по бе ди во 
да љим мо де ли ма са вр ше ног дру штве ног уре ђе ња. Јед но род ност би ћа мо же да на ру ши 
са мо онај ко се из дво ји из око ли не уви ђа њем те без на де жно сти, ко јом се ка рак те ри ше 
ста ње ства ри, за у зи ма њем сто ич ке ме та по зи ци је у од но су на да тост. У сто пу за Епик те том, 

3 Max Hork he i mer, The o dor W. Ado r no, Di a lek tik der Aufklärung. Phi lo sop hische Frag men te (1944), Am-
ster dam, 1947.
4 Ин те ре сант на ми шље ња о Брод ски је вом не при хва та њу пла то ни зма в. у: Ан дрей Ран чин, „На 
пи ру Мне мо зины“. Ин тер тексты Брод ского, Мо сква, 2001, 130–132.
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ко ји је у Раз го во ри ма го во рио о то ме ка ко фи ло соф са сво јом сло бод ном во љом мо ра би-
ти рав но ду шан чак и пре ма за тва ра њу у там ни цу, Брод ски у Мра мо ру раз ви ја си же, то ком 
ко га се Ту ли је, без кри ви це окри вље ни су жањ ко ји пер со ни фи ку је би стар ум и рим ске 
гра ђан ске вр ли не, по соп стве ној же љи, вра ћа у там нич ку ће ли ју по сле бек ства оту да. 
Брод ски до жи вља ва ко смо по лис сто и ка ис ку ством пре ла ска из род не им пе ри је у ту ђу, 
опет јед ну над др жа ву, што му не до но си прин ци пи јел не про ме не: „И ов де пе ро / хр ли да 
го во ри о / слич но сти“ („Успа ван ка Ба ка лар ског рта“, ЧР, 102). Пре ко цр те тог је дин ства 
све та је са мо – ва си он ски по жар, ekpyro sis Зе но на и дру гих пред став ни ка ста ри је сто је: ”...
да ље се не ма куд. Да ље – низ / зве зда. И оне го ре“ (ЧР, 104).5

Уко ли ко се од јед но род но сти да то сти мо же мо еман ци по ва ти са мо ми сле ћи је, уто ли-
ко по е зи ја Брод ског (по го то ву – по зна) умно го ме пред ста вља про дукт оту ђе ња лир ског 
„ја“ од те ла и – ши ре – од ма те ри јал не ре ал но сти:6 „...по глед жи во пи сца – по глед са мо у-
би це. / Што, у су шти ни, и је сте ау то пор трет. / Ко рак у стра ну од соп стве ног те ла...“ („На 
из ло жби Кар ла Веј лин ка“, У, 176). Ме та фи зич ност те по е зи је, као и код ве ћи не сто и ка, не 
са сто ји се у кон сти ту и са њу дво стру ког све та и про ви ђе њу ино би ћа иза би ћа, већ у раз-
јед на ча ва њу ми сле ћег и обје ка та ко ји га окру жу ју. Дру гим, у по ре ђе њу са ово зе маљ ским, 
ем пи риј ским по ста ју ум ни на по ри, ко ји до би ја ју об лик са мо вред них. Ра зу му се, ме ђу тим, 
не от кри ва ни шта осим је дин ства би ћа. Као што је Мар ко Ау ре ли је ви део чо ве ко ву ду жност 
у при зна њу да је он део це ли не, Брод ски при по ста вља њу ег зи стен ци јал них про бле ма 
ис по ве да прин цип to tum pro par te: „Са мо смо де ло ви / круп не це ли не, из ко је се ви је нит 
/ ка на ма...“ („Еле ги ја“, НСА, 132–133). По пут оног фи ло со фа ко ји је сма трао да је ре ле вант-
на јед на са да шњост (кад ни смо у ста њу да до спе мо у ино би ће), Брод ски од би ја да го во ри 
о бу дућ но сти, при ка зу је је обез љу ђе ну или иро нич но ре а гу је на њу: „Бу дућ ност је фор ма 
мра ка...“ („Пе ва ње без му зи ке“, КПЭ, 76); „У од ре ђе ном сми слу, / у бу дућ но сти не ма ни ког...“ 
(„Вер тум но“, ПН, 74); ”...и на реч ‘бу дућ ност’ из ру ског је зи ка / ис тр ча ва ју ми ше ви...“ (ЧР, 95).7 
На су прот то ме, вре ме ко је је су бје кат до жи вео, ис ку сио, у пе сма ма Брод ског се при ка зу је 
као са мо и ден тич но и ис пу ње но зна че њем, у че му је он у до слу ху са Се не ком, ко ји је пи сао 
о то ме да је про шлост не из ме њи ва јер је из во је ва на од Фор ту не: „У про шло сти они, ко је 
во лиш, не уми ру! [...] / У про шло сти охла ђе на клу пи ца / под се ћа оби љем преч ки / на обез-
у мљен знак јед на ко сти“ („Вер тум но“, ПН, 75). Као пан дан пре по ру ка ма Се не ке, ко ји је (у 
трак та ту De Be ne fi ci is) про сла вљао бес плат но тро ше ње се бе, жи вот за Брод ског прет по-
ста вља при мат да ра над раз ме ном, ако му већ не ма оно стра ног екви ва лен та, ни је сра чу-
нат на по смрт ну пла ту: „Сад ми је че тр де сет. / Шта ре ћи о жи во ту? Да је био ду га чак. / Са мо 
с гор чи ном осе ћам со ли дар ност. / Ал’ док ми уста не за тр па ило ва ча, / из њих ће се ори ти 

5 У „Го ре њу“ ekpyro sis кру ни ше лир ску то пи ку љу бав не ва тре, ко ја се пре тва ра у ко смич ку: „Плам-
ти, бук ти, гре ши, / за гр ца вај се со бом. / Ко ме на да пле ши / с за гри зе ном усном. [...] Та ко се кр ше 
те ле са, / та ко из ру ше ви на икри / пре ду не бе са / зве зда ју ћи ску по ве искри“ (НСА, 135–136). Сто-
ич ка ко смо ло ги ја ула зи у ову пе сму уз по сре до ва ње Вја че сла ва Ива но ва – Брод ски очи глед но 
има на уму ње го ву „Ме на ду“, ко јом по чи ње зби р ка Cor ar dens. 
6 О са мо о ту ђе ном „ја“ у ства ра ла штву Брод ског в. де таљ но: Ва лен ти на Полуxина, Больше са мо го 
себя. О Брод ском, Томск, 2009, 31–98. 
7 Ов де и да ље, па ра диг ме при ме ра из пе са ма Брод ског су да ле ко од пот пу но сти и оба вља ју са мо 
илу стра тив ни, а не ис цр пан де скрип тив ни за да так. О мо де лу бу дућ но сти код Брод ског в. та ко ђе: 
Va len ti na Po luk hi na, Jo seph Brodsky: a po et for our ti me, Cam brid ge e. a., Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1989, 258–263. 



са мо за хвал ност“ („Ула зио сам уме сто ди вље зве ри у ка вез...“, У, 177). Раз у ме се, из ја ва за-
хвал но сти за жи во тво р ност – стал на је лир ска те ма, али ов де је она про пра ће на сто ич ком 
ко но та ци јом. Та ко, код Се не ке на ла зи мо за па жа ње о му дра че вом ду гом жи во ту, ма ко ли-
ко да је за и ста тра јао, био је укљу чен у ве ков ну тра ди ци ју ин те лек та, ода кле се, мо жда, 
об ја шња ва за што је у ци ти ра ној пе сми че тр де се то го ди шњи ца да та као ду го тра јан ста ро-
сни ин тер вал. На ин тер тек сту ал ном пла ну тре ба та ко ђе узе ти у об зир да тај исти да тум 
фи гу ри ра код Мар ка Ау ре ли ја, у свој ству оне гра ни це пре ко ко је се са мо по на вља све што 
је чо век до та да ис ку сио. Нај зад, у пе сни ко вом сво ђе њу ра чу на о сво јој че тр де се то го ди-
шњи ци, не сум њи во сто ич ки је сте па тос стр пљи вог под но ше ња не зго да и на глих обр та 
суд би не. 

Ме сто Пла то но вих про то ти па је код сто и ка за у зи ма ло ми сли о че во об у хва та ње пред-
ме та пер цеп ци је, ко ји ма их из два ја из кон тек ста (ka ta lep sis). Ути ске ко је чул ни ор га ни до-
би ја ју од објект ног окру же ња Зе нон је де мон стри рао ша ком ра ши ре них пр сти ју, а ка та-
леп си ју – чвр сто сти сну том пе сни цом.8 Брод ски је ко ри стио гест ра ши ре не ша ке да би 
из ра зио сво је од у ста ја ње од пер цеп ци је ре ал но сти ко ја се ко пи ра у пред ста ва ма:

Ов де на бр ду, сред пу стих не бе са, / ста за што во де са мо у шу му, / жи вот од сту па од 
са мог се бе / и гле да за чу ђе но у об ли ке, / што шу ме на о ко ло. [...] / Ов де ко да за и ста не ма 
ме не. / Ја сам не где по стра ни, за углом. [...] / И свих пет чу ла – пе то ри цом / Од би јам се ја 
од шу ме [...] / и свет те че у очи кроз ре ше то, / кроз ре ше то не ра зу ме ва ња („Но ве стан це 
за Ав гу ста“, НСА, 54–55). 

Оту ђе ње лир ског су бјек та од обје ка та код Брод ског је та ко сна жно да га не уки да ни 
гно се о ло шки оп ти ми зам сто и ка.9 Ma te ria mun da lis као та ква не по се ду је ква ли та тив не 
раз ли ке ко је би нам омо гу ћи ле да је аде кват но раш чла њу је мо. У оној ме ри у ко јој чо век 
вр ши ум но упли та ње у ем пи риј ску сфе ру, он ства ра „ства ри“:

Ства ри су уоп ште ули зи це / ми сли. Оту да им фор ме, узе те из гла ве, / ве за ност за 
ме сто, свој ства Пе не ло пе, / то јест по тре ба за бу дућ но шћу („Но ви жи вот“, ПН, 5).

Упра во у „ства ри ма“, с њи хо вом пред о дре ђе но шћу за ду го роч ну упо тре бу, на ла зи 
сво ју по твр ду и из раз „Пла то но ве иде је“, ко ји се пре тва ра у Хе ге ло ву „рђа ву бес ко нач ност“, 
ако ов да шње за и ста ни је опо зи во нео в да шњим и без вре ме ним: 

Ва ша сто ли ца над жи ве ће / вас, ва ша бес пре кор на те ла [...] / ма те ри ја је ко нач на. Али 
ни је ствар („По све ће но сто ли ци“, У, 13–14).

„Ствар“ под ле же та ко ре ћи де кон стру и са њу, де ми сти фи ко ва њу, кон цеп ту ал ном ра ста-
вља њу на про сти је чи ни о це: „Са ста вље на од де ло ва, сву да / ствар се др жи, нај зад, на ек-
се ру. / Сто ли ца се са сто ји од осе ћа ја пра зни не / плус обо је не ма те ри је...“ (Op. cit., стр. 21). 

8 О сли ков ној ге сти ци грчкиx сто и ка в. де таљ но: Karl-Her mann Rol ke, Die bild haf ten Ver gle ic he in den 
Frag men ten der Sto i ker von Ze non bis Pa na i tos, Hil des he im, New York, 1975, 25 f, 122 ff. 
9 Ако се ка та леп сич ка пе сни ца и при ка зу је у пе сми Брод ског, он да озна ча ва прет њу – бес по моћ ни 
од го вор на пред ност при ро де над чо ве ком: „...бли зу вул ка на / не мо гућ је жи вот без по ка зи ва ња 
пе сни це...“ („Де ка брь во Фло рен ции“, ЧР, 111). 
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Брод ски пре у зи ма ме тод Мар ка Ау ре ли ја, ко ји је пред ла гао сво јим чи та о ци ма да све ма-
те ри јал но по јав но за ми шља ју као рас пад ну то, про па дљи во. Мо тив тру ље ња је уо би ча јен 
код Брод ског – в. ма кар: „...стр ви на – сло бо да од ка ве за, сло бо да од / це ли не: апо те о за 
че сти ца“ („Са мо пе пео зна...“, ПН, 21).

Ако је за Брод ског ино би ће – при вид на ве ли чи на („...сва ве ра ни је ни шта ви ше до по-
шта / у јед ном сме ру“ („Раз го вор с небо житељем“, КПЭ, 62); „...ста рост – и је сте дру ги / 
жи вот...“ („Про ла зи ле то...“, ПН, 8), он да би ће ипак ни је јед но знач но, оно има два мо ду са – 
соп стве ни, истин ски (mo dus vi ven di) и не соп стве ни, ла жни (mo dus ope ran di). У дру гом слу-
ча ју, као ре зул тат „мо жда не игре“ и ње ног ме ша ња са по сто је ћим фор ми ра се вар љи ва 
(ма те ри јал на, кон струк тив на) мно го ли кост, ко ја иза се бе скри ва („ка му фли ра“, по че стој 
ре чи код Брод ског) под јед на ку осу ђе ност свих вред но сти на гу би так, не из бе жан за њи-
хо вог смрт ног вла сни ка:

Та мо, на врxу... / чу јеш јед но: хва ла ти за то, што / си од нео све што у свом ве ку / 
има дох ја. Јер ство ре но чвр сто, / про дукт ра да / је хра на ло по ва и про то тип Ра ја, / тач-
ни је – плен вре ме на... („Раз го вор с небо житељем“, КПЭ, 64). 

У слу ча ју ка да се ре ал ност пре пу шта се би, кад се осло ба ђа од чо ве ко вог ути ца ја са 
стра не, на ста је мо гућ ност за са мо у те ме ље ње ло гос фе ре, су ве ре не као и она. То ин те лек-
ту ал но по ље слу жи као истин ски Дру го, што ства ра ра зно вр сност, упр кос хо мо ге но сти 
свет ске ма те ри је. Не ма ју ћи на ста вак и за ме ну у ино би ћу, фак тич ки уни вер зум код Брод ског, 
као и у Зе но но вој ко смо ло ги ји, пре би ва у ва ку у му, при че му пра зни на у „Квин те ту“ асо-
ци ра на ва здух, у ко ме, по ми шље њу Мар ка Ау ре ли ја, не ста ју ду ше умр лих, рас тва ра ју ћи 
се без тра га: „Са да за ми сли мо ап со лут ну пра зни ну. / Ме сто без вре ме на. За пра во ва здух“ 
(У, 87).10 Пре ма то ме: „ствар“, реч ко ју ко ри сти Брод ски, упу ћу је час на ар те фак те (и та да се 
под вр га ва скеп тич ком раз ма тра њу), час на hyle, на пра ма те ри ју (и та да је не сум њи ва, не-
кри во тво ре на): „Ево оног – о че му го во рим: / о пре тва ра њу те ла у го лу / ствар! Ни го ре не 
гле дам, ни до ле, / не го у пра зни ну – чим год је осве тља ва ли“ („1972 год“, ЧР, 27). Ап стракт-
но умо ва ње, дру га чи је од physis, за тво ре но је у свом но си о цу, у су бјек ту, у скри ве ном „ја“:

Па чак и ми сао о – ка ко бе ше! – бе смрт но сти / је сте ми сао о са мо ћи, мој дру же [...] / 
Оста ла је са мо успо ме на на се бе, / ти хи глас. / Она је јед на [...] / сва ки го вор / је без адре се... 
(„Раз го вор с небо житељем“, КПЭ, 65–67).

Што се ти че вла сни ка „чи стог ума“, он ни је ни шта ви ше до те ло усред дру гих те ла ко ја 
укуп но обра зу ју не ква ли та ти ван кон ти ну ум (sub stan tia si ne qu a li ta te):

10 По ред сто ич ке фи ло со фи је, „Квин тет“ се го то во ци тат но осла ња на ди ја лог у сти ху „Огле да ло и 
му зи чар“ А. Ве ден ског: „За ми сли мо сви од су ство зе мље, / за ми сли мо опет од су ство свих те ла“ 
(Алек сан др Вве ден ский, Полн. со бр. соч., т. 1, под ред. М. Мейлаxа, Ann Ar bor, Mic hi gan, 1980, 49). 
О ти по ло шким слич но сти ма у тек сто ви ма дво ји це пе сни ка в. де таљ но: А. В. Кор чин ский, Язык и 
время: Вве ден ский и Брод ский. – В: Кон тра пункт: Кни га ста тей памяти Г. А. Бе лой, под ред. Г. В. 
Мар ко вой и др., Мо сква, 2005, 314–330. О сто ич кој тра ди ци ји у мо ти ви ма ат мос фе ре код Брод ског 
в. још: „Ва здух, без бо јан итд., али за то / Нео п хо дан за / жи вот, је сте ни шта, / екви ва лент ну ле“ 
(„Под не у со би“, У, 21). 
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Све што на зва смо лич ним, / што згр та смо про кле ти / вре ме ви дећ су ви шним, / ко 
та лас са го ле ти, / свла чи – час уз не жно сти, / час по мо ћу оштри ца – / ка ко би смо по ста-
ли / ствар без цр та ли ца [...] / Мо жда гу би так за и ста / те ла из ви да / пеј за же ва је осве та 
/ да ле ко ви да („Стро фе“, НСА, 109); 

За у век се ра ста јем с то бом, друг. / На цр тај на про стој хар ти ји круг. / Би ћу то ја: уну-
тра ни че га. / По гле дај, па за тим обри ши га („То не узи ма Му за во ду у уста“, У, 148).

Ап стракт но умо ва ње је, пре ма то ме, ду жно да при зна и при хва ти Ни шта, ап со лут но 
од су ство („...би ће је са мо – по сле ди ца / не би ћа“ [„У сле де ћи век“, ПН, 193]), да спо ји сво ју 
дру гост са оном он то ло шком пра зни ном ко ја се от кри ва на кра ју по сто је ћег: „...не ви дљи-
вост / ула зи у мо ду го ди на ма – као те ла усту па ње ду ши, / као на го ве штај бу дућ но сти [...] / 
као ду го трај ни ми нус“ („Ли тван ски нок тур но: То ма су Вен цло ви“, У, 61). 

Раз ли чи тост из ме ђу оног што је сте, суп стан ци јал ног, и оног што се мо же је ди но и ну-
жно ми сли ти, не ма те ри јал ног, ни чим ис пу ње ног, код Брод ског чи ни су шти ну вре ме на 
ко је и је сте основ на те ма ње го ве ме та фи зич ке по е зи је, ја вља се ов де не то ли ко као кул-
тур но-исто риј ска ко ли ко као ап стракт на ка те го ри ја,11 као ори јен ти са на, тј. уну тра шње 
аси ме трич на, трај ност:

Вре ме је из над про сто ра. Про стор је ствар. / Вре ме је, у су шти ни, ми сао о ства ри. / 
Жи вот је фор ма вре ме на [...] / те ло слу жи због оке а на ко ји це ди се ме / крај њом пло ћу про-
сто ра: су зом ја го ди цу сре бре ћи, / чо век је крај са мог се бе / и за ла зи у Вре ме [...] / у чи стом 
вре ме ну не ма пре гра да, / ко је ства ра ју еxо („Успа ван ка Ба ка ла р ског рта“, ЧР, 106, 109).12

Ра ђа ње де це и сме на ге не ра ци ја, из тог угла гле да ња, ја вља ју се у об ли ку су бјек то вог 
без на де жног по ку ша ја да по ко ри вре ме, да пре ва зи ђе Ни шта, ко је га уте ме љу је, пу тем 
са мо об на вља ња – истин ски не до сти жног:

Та ко се кре ћу на пред, / иза хо ри зон та, иза гра ни це. / Та ко, про ду жа ва ју ћи род, / пре да је 
се бе тки во [...] / У то ме и је сте, очи глед но, / уло га ма те ри је у / вре ме ну – пре да ва ње / све га 
у власт ни че га, / ка ко би се на ста нио врт – / град пла ве ма ште, / ко ји је трам пио ни шта / 
за соп стве не цр те („Се де ћи у хла до ви ни“, У, 155–156; под ву че но у ори ги на лу – И. С.).

У сво јој уву че но сти у вре ме ко је де ма те ри ја ли зу је про стор, лир ско „ја“ бе жи из ње га 
у ни ку да, не ма ни ка кав дру ги ег зи стен ци јал ни осло нац, осим не плот ског са мо о др жа ња 
– ди сци пли но ва ног пре зи ра пре ма свим не во ља ма. Као ко декс жи вот них пра ви ла, по е зи ја 
Брод ског у пот пу но сти од го ва ра мо рал ним по у ка ма сто и ча ра. Упо ре до са сто и ча ри ма, он 

11 В. пе јо ра тив ну оце ну исто риј ског вре ме на у „Пу то ва њу у Стам бол“: „Сми сао исто ри је! Шта, за и ста, 
мо же да ура ди пе ро са том ме ша ви ном ра са, је зи ка, ве ро и спо ве сти – са тим па дом Ва ви лон ске 
ку ле, ко ји је до био ве ге та тив ни, зо о ло шки ка рак тер...“ (МЕ, 403). „То тал на про из вољ ност исто ри је“ 
– во де ћи је мо тив у есе ју Брод ског “Pro fi le of Clio” (ГР, 114–137). 
12 В. ин тер пре та ци ју ства ри и вре ме на код Брод ског, ко ја је у знат ној ме ри су прот на мо јој: Ю. М. 
Лот ман, М. Ю. Лот ман, Ме жду вещью и пу сто той (Из наблюде ний над поэти кой сбор ни ка Ио си фа 
Брод ско го Ура ния) (1990). – В: Ю. М. Лот ман, Из бр. статьи в 3 тт., т. 3, Тал лин, 1993, 294–307. У на ве-
де ном де лу чи ни ми се да су, ипак, вред на ау то ро ва ми шље ња о мо ти ви ма од су ства-не ста ја ња, 
ко ји ма оби лу је Ура ни ја. 
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по ла зи из мањ ка во сти ко ја од ре ђу је чо ве ка (по Кле ан ту, о њој све до че сва ка кве по тре бе, 
ко је осе ћа ју на ша те ла):

Па, ако хо ћеш, тра ге ди јо – за ди ви нас! / При ка жи из дај ство те ла, из но ше ње / мр тва-
ца, дру ги ми нус, по вре ђе ну не ви ност [...] / Гле дај те: она се сме ши! Она го во ри: [...] / „Дај те 
ми чо ве ка, и по че ћу од не сре ће“ („Пор трет тра ге ди је“, ПН, 159–160). 

Би о фи зич ко по мањ ка ње се на док на ђу је уса вр ша ва њем се бе, оним вла да њем со бом 
(sop hrosyne), ко јим лич ност сти че ау тар хи ју, осло ба ђа се од спо ља шњих за ви сно сти:

Не ба вим се, углав ном, ту ђим бла жен ством. / То из гле да као леп гест. / Ја се ба вим 
уну тра шњим са вр шен ством: / по ноћ – по ла те гле – ли ра. / За ме не је др ве ће дра же од 
шу ме. / Не мам за јед нич ко ин те ре со ва ње („Го вор о про ли ве ном мле ку“, КПЭ, 11).

Под кон тро лом ау то ре флек си је од ви ја се из ба вље ње од афе ка та, ко је је Xрисип, по сле 
Зе но на дру ги ро до на чел ник сто је, об ја шња вао за па да њем Ло го са у бо ле сно ста ње, а Брод-
ски – на про сто ли це мер јем: ”...што је ис кре ни ји глас, тим ма ње је у ње му су зе, // љу ба ви 
пре ма би ло че му, стра ха, стра сти“ („Но ви жи вот”, ПН, 5). Вра ћа ју ћи се сто ич кој апа ти ји, 
ко ја омо гу ћа ва не збу њи ва ње и нео п те ре ћи ва ње бо лом и ли ша ва њи ма, Брод ски у пе сми 
„Раз го во ру с бо жан ством“, као и не ка да дав но Мар ко Ау ре ли је, ту рав но ду шност пре ма 
пат њи су прот ста вља xришћанској на ди у ко нач но из ба вље ње од ње у по смрт ној веч но-
сти13. У тој пе сми је Бог – у ко ло тра гу сто ич ке тра ди ци је – нео дво јив од при ро де: 

Ви ди, ка ко го / и вла жан, ху лим на Го спо да [...] / Али је то – по твр да и знак, / да у не ма-
шти ни / та во рим да не и не пла шим се кра ђе / да ми па да на ум ми сао о ка му фла жи. / 
Та мо, на кр сту / не ћу за ва пи ти: „За што си ме оста вио?!“ / Не ћу пре тво ри ти се бе у бла-
гу вест! / Јер бол – ни је кр ше ње пра ви ла: / стра да ње је сте / спо соб ност те ла, / и чо век 
је сте ку шач бо ла [...] ов де на зе мљи [...] / сви об ли ци жи во та су при ла го ђе ни [...] / Укљу чу-
ју ћи / по глед у та ва ни цу / и жуд њу за спа ја њем са Бо гом, као с пеј за жом... (КПЭ, 63).

Из раз ло га што је те ло спо ља шње у од но су на са мост, у иде а лу рав но ду шну пре ма 
ње му, сто ич ки мо рал, као што га је Епик тет из ла гао у ди ја три ба ма, по зи ва на од ри ца ње 
од имо ви не ко ја при ве зу је Дуx за ма те ри ју – а то је исти циљ ко ји сле ди и Брод ски: „Све 
што сам мо гао да из гу бим, из гу био сам / на чи сто. Али и до сти гао сам углав ном / све што 
је за до сти за ње пред ви ђе но“ („1972 год“, ЧР, 25). Мо тив ра до сних гу би та ка по на вља се у 
„Го во ру на Сор бо ни“: да би се чо век ба вио фи ло со фи јом, „...тре ба / се на у чи ти гу бље њу а 
не сти ца њу, / мр зе ти се бе ви ше не го ти ра на...“ (ПН, 202). Тај текст су ми ра од зи ве Брод ског 
на мо рал но уче ње сто и ци зма. Оно је ов де јед на ко ве ли чи ни ме та фи зи ке у це ли ни, са свим 
ње ним ва се љен ским размаxом: „...ети ка – онај је ва ку ум ко ји ис пу ња ва људ ско / по на ша-
ње, прак тич но стал но; / то је, ако хо ће те, ко смос...“ (Цит. соч., 203). Окре ну та умет но сти 
жи во та, фи ло со фи ја узи ма за по че так са мо за бо ра вља ње – рад њу, не сум њи во сто ич ког 
по ре кла: „Истин ска љу бав / пре ма му дро сти не ин си сти ра на уза јам но сти / и не пре тва ра 
се у брак [...], / већ у рав но ду шност пре ма са мом се би...“ (Цит. соч., 202). За вр шни ца у „Го во ру 

13 Тре ба обра ти ти па жњу на то да је у есе ју о Мар ку Ау ре ли ју, овај при ка зан као опо нент хри шћан ства, 
ма да уме рен (ГР, 288–289). 
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на Сор бо ни“ по ти че од Епик те то вог ис ка за да чо ве ка мо ра истин ски да бри не је ди но ду ша, 
док му је те ло – ле ка ре ва бри га:

...ка да / сте бо ле сни, ни је оба ве зно да оздра ви те / и нер ви ра те се ка ко из гле да те. Ето 
шта зна ју / љу ди по сле пе де се те. Ето за што они / по не кад, гле да ју ћи у огле да ло, бр ка ју 
есте ти ку и ме та фи зи ку (Цит. соч., 203).14

Код Брод ског осми шља ва ње вре ме на, фун ди ра ног из Ни че га, са свим очи глед но во ди 
по ре кло из Хај де ге ро вог „би ћа ка смр ти“. Брод ски у он то ло ги зму и ег зи стен ци ја ли зму 
Би ћа и вре ме на рас по зна је је дан од на ста ва ка сто ич ког по гле да на свет ко ји је, уоп ште 
узев, био нео бич но про дук ти ван мо дел за на ред ни раз ви так фи ло со фи је и дао у њој мно-
штво гра на ња.15 Сме шта ју ћи бив ству ју ћег пред ли це без у слов не смр ти, умно го ме по обра сцу 
сто и ча ра, Хај де гер у исто вре ме бес ком про ми сно од ба цу је њи хов еу де мо ни зам, њи хо ву 
мо рал ну док три ну. Она гу би зна чај уто ли ко уко ли ко он то ло ги зам, до ве ден до мак си му ма, 
не ну ди ни ка кву сло бо ду од лу чи ва ња оном ко пре жи вља ва сво је би ће у све ту. По сто је ће, 
по Хај де ге ру, от кри ва се том би ћу као мо гућ ност пре би ва ња, тј. као ко нач ност и при вре-
ме ност пре би ва ња (Da sein), и не до пу шта се би ни ка кво лич нос(т)но по зи ци о ни ра ње, за-
ме ње но без лич ном бри гом и уз не ми ре но шћу (Man). Ма ко ли ко да су тем по рал не пред-
ста ве Брод ског би ле бли ске xајдегеријанству, мо рал ни па тос од во ди ње го ву ли ри ку у 
стра ну од си сте ма по гле да, по сту ли са них у Би ћу и вре ме ну. 

По етич ким ста во ви ма, по е зи ја Брод ског је, пре ће би ти, срод на оној ре ак ту е ли за ци ји 
сто ич ке фи ло со фи је ко ју обе ло да њу је Ка ми јев16 хе рој ски ег зи стен ци ја ли зам (ко ји се, уо-
ста лом, исто та ко на па ја епи ку реј ском тра ди ци јом). Али, и у да том слу ча ју па да у очи ра-

14 Мо рал ни прин ци пи сто и ча ра има ли су ве о ма ши ро ко при зна ње у ру ској књи жев но сти, у шта 
ов де не мо гу да се упу штам. Ка за ћу са мо да је ме ђу пи сци ма ко ји су ис ку си ли тај ути цај, био и 
Че хов, мар љи ви чи та лац Мар ка Ау ре ли ја (Пе тер Ур бан је об ја вио из во де ко је је Че хов ва дио из 
„Раз ми шља ња о то ме шта је ва жно за са мог се бе“ – из ра да Мар ка Ау ре ли ја, ко ји је пре вео кнез 
Л. Уру сов: Ал ла Xанило, Лич ная би бли о те ка А. П. Чеxова в Ялте. С при ло же ни ем, со ста вленным 
Пе те ром Ур ба ном, Frank furt am Main e. a., 1993, 149–171). Ин те ре со ва ње Брод ског за Че хо ва је већ 
би ло ис тра же но: Лев Ло сев, Чеxовский ли ризм у Брод ско го. – В: Поэти ка Бродско го, под ред. Л. В. 
Ло се ва, Te nafly, N. J., 1986, 185–197; Майя Волч ке вич; Ио сиф Брод ский: время жи зни и жизнь во 
вре ме ни. – У: Ио сиф Брод ский: стра те гии чте ния, под ред. В. Полуxиной и др., Мо сква, 2005, 
376–381. Очи глед но, Брод ском је би ла ја сна сто ич ка ори јен та ци ја Че хо вље вих тек сто ва. У јед ној 
од по зних пе са ма он пре пи су је на но во Че хо вље ве дра ме, ис ти чу ћи у њи ма у пр ви план по ти ски-
ва ње стра сти ли ца и из ла жу ћи тај стил апа тич ног про во ђе ња вре ме на као не ки над ми ме зис – као 
по дра жа ва ње ко је по ве зу је чо ве ка с уни вер зу мом: „У про вин ци ји та ко ђе ни ко ни ком не да је. / Као 
у ко смо су“ („Посвящается Чеxову“, ПН, 135); в. раз боры ци ти ра не пе сме: Ан дрей Ран чин, Цит. соч., 
428–442; Ан дрей Сте па нов, Брод ский о Чеxове: от вращение, со рев но ва ние, сxодство. – Зве зда, 
2004, fi 1, 209–215. У члан ку „О Чеxове и Брод ском“ (2009) Ма ја Ту ров ска је упо ре ди ла из во де из 
трак та та Мар ка Ау ре ли ја код Чеxова и у “Ho ma ge to Mar cus Au re li us” (цит. по: http://ma ga zi nes.ru s.
ru /22/2009/20/tu 13.html).
15 О не ким од тих фи ли ја ци ја сто и ци зма, по чев од Фи ло на Алек сан дриј ског, в. већ у: Paul Barth – 
Al bert Go e dec kmeyer , Die Stoa (1902), 5. Au fla ge, Stut tgart, 1941, 232 ff; Max Po hlenz, Die Stoa. Geschic hte 
ei ner ge i sti gen Be we gung (1943, 1947), 4. Au fla ge, Göttingen, 1970, 367 ff. 
16 Брод ски из јед на ча ва сто и ци зам и ег зи стен ци ја ли зам (ни ка ко, ме ђу тим, ни је пер со ни фи ко ван) 
у “Pen du lum’s Song” (LO, 67); в. та ко ђе ње гов есеј о Цве та је вој „Поэт и про за“ (МЕ, 185). 
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зи ла же ње, исто ко ли ко и слич но сти. Ка ми у По бу ње ном чо ве ку го во ри о мо рал ној оправ-
да но сти ни хи ли зма ко ји се по бу нио про тив Зла ко је осве тља ва власт јед них над дру ги ма. 
Ис ку ше ње свр га ва ња свих са крал них вред но сти ни је ту ђе ни Брод ском, ко ји се у ве зи с 
тим се тио „под зем ног чо ве ка“ и (по пут Ка ми ја) Злих ду хо ва До сто јев ског: „Бе сним, као миш 
у пра зни ни пре се ка! / Из но си те све це и пор трет Ген се ка! [...] / Ни шта не ћу уко чи ти! За бо-
ра ви те, за и ста! / По ми шљам го то во о по бу ни! [...] / Зло по сто ји да би смо се про тив ње га 
бо ри ли, / а не ме ри ли на ва ги“ („Го вор о про ли ве ном мле ку“, КПЭ, 15–16). По бу ном се, ме-
ђу тим, ни ка ко не ис цр пљу је стра те ги ја по на ша ња, фор му ли са на у тек сто ви ма Брод ског.

За Ка ми ја „не“, ка за но све ту, ли ше но је ал тер на ти ве, за то што је ди но у не га ци ји чо век 
ни је ко при пад ник ап сур да, ка кав от кри ва со бом би ће без ино би ћев не ди мен зи је ко ја, пре 
све га, по исто риј ској инер ци ји, при да је сми сао и бит ност све му по сто је ћем. Хај де гер је 
ни штио бив ству ју ћег раз ма тра ју ћи га с тач ке гле ди шта не су бјект ног би ћа (по сле „смр ти 
Бо га“). Ка ми се, на про тив, обра ћао би ћу те вр сте за у зи ма ју ћи по зи ци ју бив ству ју ћег, ка ко 
би овом ука зао на по бу ну као на чин за су прот ста вља ње ко смич кој бе сми сле но сти. А Брод-
ском је да то оно тре ће, ко је уки да ту ди хо то ми ју, омо гу ћа ва да се она пре ва зи ђе. Ако код 
Брод ског и не ма суп стан ци јал ног двој ног све та, баш као код сто и ча ра и њи хо вих след бе-
ни ка-ег зи стен ци ја ли ста, он ипак до пу ња ва ту це ли ну, ко ја об у хва та свет, што се ка же, 
дру гом це ли ном – ло гос фе ром. Иа ко се ма те ри јал на ди мен зи ја, ка ква год би ла по об у хват-
но сти, чак и ва си он ска, не из бе жно се упи ре у Ни шта, по ред ње по сто ји још је дан уни вер-
зум – тек сто ва, ко ји спа са ва ју су бјек та од не ста ја ња у не из ве сно сти: „Од сва ког чо ве ка 
оста је део / го во ра. Део го во ра уоп ште, Део го во ра“ („...и на реч ’бу дућ ност’ из ру ског је-
зи ка...“, ЧР, 95). Из ап сурд ног пре би ва ња у не тран сцен до ва ном би ћу по сто ји из лаз, по ред 
ни хи ли стич ке по бу не. Из лаз чи ни усва ја ње оног ге не ра тив ног по сла ко ји, по сто и ци ма, 
оба вља lo gos sper ma ti kos. Ако сво је при су ство не мо же да се удво ји ни по смрт ном на гра-
дом, ни ра ђа њем де це, мо гућ но је, ипак, об но ви ти са мост реч ју и реч тек стом:

Пра во, што је гу шће ра си па ње / цр ни ла на ли сту, / тим је рав но ду шни ја осо ба / пре ма 
про шло сти, пре ма пра зни ни / у бу дућ но сти [...] / по но вљи ва је са мо / реч: реч ју дру гом [...] 
/ А ми смо жи ви, за са да / по сто ји опра шта ње и сло ва („Стро фе”, НСА, 111–113).

Пред на ма је не са мо до бро по зна та лир ска то пи ка бе смрт но сти, ко ју је пе сник сте као 
пи са ним спо ме ни ком.17 Ка да је ин ди ви ду ал но књи жев но ства ра ла штво на звао „део го во-
ра“, Брод ски се при кљу чио фи ло соф ској тра ди ци ји ко ја се ис по ља ва ла у лин гви сти ци 
сто ич ке шко ле. Јед на од Зе но но вих, а још ви ше Xрисипових за слу га би ло је де таљ но уре-
ђи ва ње ан тич ких гра ма тич ких пред став а о де ло ви ма го во ра (бу квал ним сто ич ким из ра зом: 
о еле мен ти ма Ло го са).18 Раз ма тра ју ћи гра ма тич ке вр сте ре чи (име ни це, гла го ле, чла но ве 
и ве зни ке), Xрисип и ње го ви исто ми шље ни ци су у зву ков ну ко му ни ка тив ну ма те ри ју (озна-

17 У слу ча ју ру ске по е зи је, о тој Хо ра ци је вој те ми в.: Re na te Lac hmann, Gedächtnis und Li te ra tur. In ter tex-
tu a lität in der rus sischen Mo der ne, Frank furt am Main, 1990, 303–353. О по ле ми ци Брод ског са Exe gi 
mo nu men tum в.: Ва лен ти на По лук хи на, Оp. cit., 180–181; Ан дрей Ран чин, Цит. соч., 204–216; Jens Herlth, 
Ein Sänger ge broc he ner Li nien. Io sif Brod skijs dic hte rische Selbstschöpfung, Köln e. a., 2004, 335–357. 
18 Нај де таљ ни је по дат ке о тој стра ни сто ич ке фи ло со фи је в. у: Hugh Ha gi us, The Sto ic The ory of the 
Parts of Spe ech (1979), Ann Ar bor, Mic hi gan, Uni ver sity Mic ro films In ter na ti o nal, 1984. О оп штој кон цеп-
ци ји је зи ка код сто и ча ра в., на при мер: A. A. Long, Lan gu a ge and Tho ught in Sto i cism. – у: Pro blems 
in Sto i cism, ур. A. A. Long, Lon don, 1971, 75–113. 
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че ну као глас) до след но уно си ли ин те лек ту ал но-ор га ни за ци о но на че ло, у скла ду са тим 
ка ко је сто ич ка ме та фи зи ка прет по ста вља ла да би о фи зич ком сре ди ном упра вља ства ра-
лач ки сми сао. Брод ски је сто ич ким је зич ким ка те го ри ја ма при да вао со те ри о ло шки ка рак-
тер и при то ме, при сту па ју ћи ло гос фе ри, ру ко во ди се прин ци пом pars et to tum, по ко ме је 
Мар ко Ау ре ли је ми слио ко смо по лис, ва си он ску им пе ри ју. Со ци јал не уста но ве и ар те фак-
ти, по Брод ском, при ну ђа ва ју or do na tu ra lis да бу де про тив при род но мно жин ски – упр кос 
је ди но суш(т)но сти тог по рет ка. Про тив реч но та квом на сил ном ша ре ни лу, умет нич ки го вор 
је ре пе ти ти ван – јед но о бра зан, по пут објект не ре ал но сти, а у исто вре ме, за раз ли ку од 
ње, он је не за вр шив, ако по на вља ње (оног што је сте) мо же би ти ве чи то про ду жи во, са мо-
обвно вљи во, већ не за ви сно од то га шта је би ло под врг ну то од ра жа ва њу у ње му. Ту ли је у 
Мра мо ру раз ми шља о то ме ма чу ју ћи се са сво јим ци ме ром Пу бли јем (и, очи глед но, др же-
ћи у гла ви чу ве ну де фи ни ци ју по е тич но сти, ко ју је да ла Гер тру да Стајн у “Po e try and Gram-
mar”: “A ro se is a ro se is a ro se is a ro se”):

Ту ли је: ...не при род но се ниг де не за вр ша ва. При род но се при род но и за вр ша ва [...] За то 
што за њим ни шта не сле ди [...] А ево [...] – ма че ва ње [...] Ето, то је кре та ње – на зад-на-
пред по сце ни. По пут клат на. Све, да тон не по ви ша ва... То и је сте умет ност... Све, што 
жи вот не по дра жа ва не го тик-так чи ни... Све, што је мо но то но... и не ку ку ри че... Што је 
мо но то ни је, тим ви ше на исти ну ли чи [...]

Пу бли је (ба ца ју ћи мач): Уда рац; али та ко се мо же маxати до сма ка све та.
Ту ли је: [...] И за вре ме оног. И по сле. И по сле-по сле-по сле-по сле (М, 53, 55). 

Вра ћа ју ћи пра ва Ло го су, ко га је по га зио ег зи стен ци ја ли зам, ка ко у сво јој аху ма но-он то-
ло шкој та ко и у хе ро ич ко-ни хи ли стич кој ре дак ци ји, Брод ски се, гла вом нај бли жих прет-
ход ни ка из епо хе то та ли та ри зма и по зне аван гар де, окре ће пре ма arché – пра и зво ри ма 
оног ми са о ног си сте ма ко ји се ви ше крат но тран сфор ми сао у то ку со ци о кул тур не исто-
ри је, си сте ма чи је је те ме ље по ста вио сто и ци зам.19 Без об зи ра на ту ори јен та ци ју уна зад 
од по ступ ног кре та ња европ ске фи ло со фи је, по е зи ја Брод ског ни је са мо ре ста у ра ци о на, 
ни је про сто об у зе та спо ми ња њем ан тич ке, ка сни је из ви то пе ре не исти не. У оној ме ри у 
ко јој Брод ски сме шта Ло гос (ко ји је за сто и ча ре био ге не ра тив но-ре ге не ра тив на си ла 
уни вер зу ма, ра зум на енер ги ја ко ја про жи ма мр тву ма те ри ју), у дис кур зив но-есте тич ку 
област, где се ја вља у спа си лач кој уло зи, ли ри ка ре ви ди ра ме та фи зи ку, по ста је Дру го фи-
ло со фи је, пре ва зи ла зи фи ло со фи ју по спо соб но сти пре жи вља ва ња чак и у апо ка лип тич-
ким усло ви ма, про сти ру ћи се у по сти сто ри ју. Над сто ич ком умет но шћу жи вље ња, ко ју су 
сте кли му дра ци, код Брод ског, пре ва гу има умет ност као та ква. Та ко ре ћи об у ча ва ју ћи 
ли ри ку сто ич ком по гле ду на свет, Брод ски у исто вре ме по твр ђу је ње ну су ве ре ност, у 
свој ству ис кљу чи вог сред ства ко је обез бе ђу је бе смрт ност са мо сти, ма ко ли ко био кр хак 
и не по у здан те ле сни омо тач. Али, на ди ја лек тич ки на чин, ли ри ка под ути ца јем фи ло со-
фи је по ста је соп стве но Дру го, урав но те жу је њој има нент ни его цен три зам са цен три фу-
гал ним по ри вом у стра ну од „ја“, „пре ма би ћу ван се бе” („Ba ga tel le“, У, 19) ње ног су бјек та, 
пре ма по гле ду у ње га са тач ке гле ди шта обје ка та ко је он пер ци пи ра:20

19 Зна чај но је да је Брод ски код Мар ка Ау ре ли ја це нио не то ли ко ори ги нал ност су до ва ко ли ко 
ње го во пред у зи ма ње пре по ро да грч ког сто и ци зма у усло ви ма рим ске кул ту ре, ко је је ока рак те-
ри са но као “the first Re na is san ce” (GR, 277).
20 Пи тер Ла марк у прин ци пу има пра во ка да твр ди да фи ло соф ска ли ри ка, на су прот пра вом фи-
ло соф ском дис кур су, ар гу мен ту је не по ла зе ћи од ап стракт ног (сви ма на ма свој стве ног) ра зу ма, 
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И ви ше ни шта не са њам, да бих ма ње био, / ре ђе се оства ри вао, не за га ђи вао / вре ме. 
Убо ги ква рт у про зо ру / око жу ља, да би, са сво је стра не, / за пам ти ло ста на ре во ли це, а не 
/ као што овај сма тра, на про тив... („Ка ко одав но га зим, ви ди се по пот пе ти ци...“, У, 7). 

Вра ти ћу се те зи, фор му ли са ној у пр вој гла ви ове мо је књи ге. Ка ко књи жев ност, па, 
раз у ме се, и лир ска по е зи ја, та ко и фи ло со фи ја не мо же би ти раз ма тра на као на чин го во-
ра ко ји из др жа ва ону ре фе рен ци јал ну про ве ру на исти ни тост, ка ква је оправ да на ка да се 
ба ви мо на уч ним дис кур сом. Бу ду ћи оп ште зна чан ис каз, фи ло соф ска спе ку ла ци ја се по да-
је фал си фи ко ва њу са мо у дру гом та квом ис ка зу или у књи жев но сти, ко ја се бо ри про тив 
ње, али не у пер спек ти ви ем пи риј ске све сти, увек огра ни че не у свом – су ви ше не по сред-
ном – ис ку ству, по је ди нач но од ре ђе ном, по сна зи не јед на ком фи ло соф ском уоп шта ва њу. 
Са сво је стра не, ли ри ку као су бјек тов до каз о са мом се би, као го вор тран сцен ден тал ног 
„ја“ мо же да по твр ди или опо врг не дру го (чи та лач ко) „ја“, али она ни је про вер љи ва у об ли-
ку исти не ко ју де ле сви и сву да, ко ја је ва же ћа за сва ку (на кра ју кра је ва, не из ве сно ка кву) 
лич ност. И ли ри ка, и фи ло со фи ја – про дук ти су ства ра ла штва, ко ји до пу ња ва ју по сто је ће, 
при сут ни су у ње му ми мо исти ни то сти или ла жно сти тог при су ства. Фи ло со фи ја на док-
на ђу је мањ ка вост свог уте ме ље ња у ре ал ном узи ма ју ћи за ter mi nus a quo мит и пре и на ча-
ва ју ћи ар ха ич ну при чу о пан ге не зи, о на ста ја њу ра су ђи ва ња о по сто је ћем као та квом21 
(не ка нам као при мер по слу жи пр во бит ни ани ми зам, ко ји су сто и ча ри ра ци о на ли зо ва ли 
у ка те го ри ји Ло го са што жи во тво ри ма те ри ју, а по ре кло му је ире ле вант но). Ка да ли ри ка 
тра жи се би пре ми су у фи ло соф ском ра су ђи ва њу, она га ква зи ми то ло ги зу је, од ба цу је га 
ту да, ода кле је оно за по че то. Као из вор ли ри ке, фи ло со фи ја функ ци о ни ше ана лог но соп-
стве ном из во ру – ми ту. Ни је реч о то ме да ли ри ка оба ве зно от кри ва ми то ге ни суп страт 
фи ло со фи је, већ о то ме да је фи ло со фи ја за шти ће на од исто ри је, од про мен љи во сти. Та 
вр ста кон зер ви са ња ап стракт них иде ја се до га ђа чак и ка да ли ри ка, као код Брод ског, 
пре тен ду је на то да има ве ћи зна чај од оног ко ји по се ду је фи ло со фи ја. 

(Са ру ског пре ве ла Рад ми ла Ме ча нин)

већ од кон крет ног су бјек та (Pe ter La mar que, Po e try and Ab stract Tho ught. – у: Phi lo sophy and Po e try, 
ур. P. A. French e. a., Bo ston, MA / Ox ford, UK, 2009, 37–52, МА / Ox ford, УК, 2009, 37 52). При то ме се, 
ме ђу тим, не узи ма у об зир да сам су бје кат фи ло соф ске ли ри ке – у окви ру по врат не ве зе – ме ња 
ау то ре флек сив ни ста тус, уо би ча јен у дру гим лир ским жан ро ви ма, ра ста ја њем са ис кљу чи во шћу, 
објек ти ви са њем и пре тва ра њем се бе у пред став ни ка би ћа.
21 О тра го ви ма ми та у фи ло со фи ји в. де таљ но: И. П. Сми р нов, Ге не зис. Фи ло соф ские оче р ки по со-
ци  окультур ной на чи на тельно сти, Санкт-Пе тер бург, 2006, 109–141. 




