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Књи ге

1 Sta ni ca u pu sti nji / Jo sif Brod ski ; pre pe vao Mi ća 
Da noj lić ; iz bor i pred go vor Mi li ca Ni ko lić. – Be o grad 
: No lit, 1971. – 140 str. ; 19 cm. – (Bi bli o te ka Or fej) 
Mut ni go vor Jo si fa Brod skog: str. 5–37. 

2 Raz go vo ri i be se de / Jo sif Brod ski ; [i zbor, pre vod 
i be leš ka Ne da Ni ko lić-Bo bić ; gra fi ka Ra de Mar-
ko vić]. – Be o grad : Knji žev ne no vi ne, 1988. – 76 
str., [1] pre sa vi jen list s ta blom : ilu str. ; 24 cm. – 
(Plus : bi bli o te ka Sa vre me ni ka) 
Pre ma pred go vo ru in ter vjue je vo dio So lo mon 
Vol kov. – O iz bo ru: str. 5. – Str. 6–7: Ume sto pred-
go vo ra / So lo mon Vol kov. 

3 Удо во љи ти сен ци / Јо сиф Брод ски ; пре вод са 
ен гле ског Не да Ни ко лић Бо бић, Ја сми на Те ша-
но вић, Љу би ца Стрн че вић. – Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1989. – 397 стр. ; 21 cm. – (Би бли о-
 те ка Ли те ра ту ра у ег зи лу) 

4 Иза бра не пе сме / Јо сиф Брод ски ; из бор и пред-
 го вор Ми ли во је Јо ва но вић ; [превели Ни ко ла 
Бер то ли но, Ми ло ван Да ној лић, Кор не ли ја Ичин, 
Ми ли во је Јо ва но вић, Зла та Ко цић, Ми о драг 
Си би но вић, Ми о драг Ста ни са вље вић, Пре драг 
Чу дић, Ибра хим Хаџић]. – Бе о град : Срп ска књи-
жев на за дру га, 1990. – 351 стр. ; 18 cm. – (Ма ла 
би бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге) 
Јо сиф Брод ски или пе ва ње сто ле ћа: стр. 7–72. 

5 Ura ni ja / Jo sif Brod ski ; sa ru skog pre ve la i po go-
vor na pi sa la Zla ta Ko cić. – [1. izd.]. – Be o grad : 
Na rod na knji ga, 1990. – 95 str. ; 20 cm. – (Bi bli o-
te ka Alp ha Lyrae) 
Pre vod de la: Ура ния / Ио сиф Брод ский. – Amal-
gam: da nak u pla me nu: str. 85–94. 

6 Во де ни жиг / Јо сиф Брод ски ; с ен гле ског пре-
ве ла Не да Ни ко лић Бо бић. – Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска ; Бе о град : Ци це ро : Пи смо, 1994. – 73 
стр. ; 20 cm. – (Би бли о те ка Пи смо ; 19) 
Пре вод де ла: Wa ter mark / Jo seph Brodsky. – Бе-
ле шка о пи сцу / Н. Н. Б.: стр. 69–73. 

7 Vo de ni žig / Jo sif Brod ski; [pre ve la Smilj ka Ma li-
nar]. – Za greb : Zna nje, 1995. – (Hit: Bi bli o te ka 
mo der ne li te ra tu re ; ko lo 44 ; sv. 257)
Pre vod de la: Wa ter mark.

8 Vo de ni žig / Jo sif Brod ski ; s en gle skog pre ve la 
Ne da Ni ko lić Bo bić. – Be o grad : Pa i de ia, 1997. – 78 
str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Ese ji) 

Pre vod de la: Wa ter mark / Jo seph Brodsky. – Sli ka 
au to ra i be leš ka o au to ru i de lu na ko ri ca ma. 

9 Po sve će no kič mi / Jo sif Brod ski ; pri re di la i pre-
ve la s ru skog Ire na Luk šić. – Za greb : Me an dar, 
2000. – 162 str. ; 20 cm. – (Edi ci ja Me an dar ; knj. 46) 
Tek sto vi su iz bor pro znih ra do va ob ja vlje nih u 
ča so pi si ma od 1980. do 1997. god. – 
Str. 5–15: Ru ska pu to va nja Jo si fa Brod skog / I. Luk šić.

10 Ста ни ца у пу сти њи / Јо сиф Брод ски ; пре пев 
Ми ло ва на Да ној ли ћа. – [1. изд.]. – Ва ље во : Ин-
те лек та, 2000. – 114 стр. : ау то ро ва сли ка ; 23 
cm. – (Би бли о те ка Алек сан дри ја ; књ. 4) 
Брод ски, онај из Ле њин гра да / М. Д.: стр. [115–
116]. 

11 Bo žić ne pje sme / Jo sif Brod ski ; pre veo s ru skog 
Fi kret Ca can ; ilu stri rao Svje tlan Ju na ko vić. – Za-
greb : AGM, 2003. – 57 str. : ilu str. u bo ja ma ; 25 
cm. – (Bi bli o te ka Po seb na iz da nja / AGM, Za greb)
Pre vod de la: Ро жден ствен ские сти хи / Ио сиф 
Алек сан др о вич Брод ский.

12 Tu ga i ra zum / Jo sif Brod ski ; pre ve la Ne da Ni ko-
lić Bo bić. – 1. izd. – Be o grad : Rus si ka, 2007. – 411 
str. ; 21 cm 
Pre vod de la: On gri ef and re a son / Jo seph Brodsky. 

13 So ba i po : iza bra ni ese ji / Jo sif Brod ski ; pre ve la 
Ne da Ni ko lić Bo bić. – 1. izd. – Be o grad : Rus si ka, 
2008. – 367 str. ; 20 cm 
Pre vod de la: Less then one / Jo seph Brodsky. 

14 Во де ни жиг : и дру ги есе ји / Јо сиф Брод ски ; 
пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић. – 1. изд. – Бе о-
град : Рус си ка, 2010. – 162 стр. ; 21 cm 
Пре ве де но пре ма: На бе ре жная не ис це лимых; 
изв. ств. насл.: Wa ter mark / Jo seph Brodsky.

15 Ста ни ца у пу сти њи / Јо сиф Брод ски ; пре пев 
Ми ло ван Да ној лић. – 1. изд. – Но ви Сад : Orp-
he us, 2011. – XI, 156 стр. ; 19 cm. – (Би бли о те ка 
Мо ји пе сни ци) 
Кор. и хрпт. ств. насл.: Иза бра не пе сме. – Стр. 
VI I –XI: Брод ски, онај из Ле њин гра да / М. Д. 

16 Po sta ja u pu sti nji : iza bra ne pje sme / Jo sif Brod ski ; 
pre pje vao s ru skog Fi kret Ca can. 
Za greb : Lit te ris, 2012. – 218 str. ; 20 cm. – Bi bli o-
te ka Po e zi ja (Lit te ris)
Str . 5–19: Jo sif Brod ski (1940. Le njin grad – 28. si-
ječ nja 1996. New York) / Fi kret Ca can.

СЕ ЛЕК ТИВ НА БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА ЈО СИ ФА БРОД СКОГ 
НА СРП СКОМ И ХР ВАТ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ



347

17 Шта тре ба за чу до : иза бра не пе сме / Јо сиф 
Брод ски ; ода брао и пре пе вао Ра до ји ца Не шо-
вић. – Но ви Сад : Ака дем ска књи га, 2014. – 296 
стр. : илу стр. ; 21 цм. – (Би бли о те ка Мо за ик) 
Из вор ник на рус. је зи ку. – О Јо си фу Брод ском: 
стр. 277–284. 

При ло зи у мо но граф ским  
пу бли ка ци ја ма

18 [Песме] / Јо сиф Брод ски. – Са др жи: Большая 
эле гия Джо ну Дон ну = Ве ли ка еле ги ја Џо ну До ну 
(586–595); Иса ак и Авра ам : (отрывки) = Исак и 
Аврам : (од ло мак) (596–601); Сти хи на смерть 
Т. С. Эли о та = Успо ме ни Т. С. Ели о та (602–607); 
Оста нов ка в пустыне = Ста ни ца у пу сти њи (608–
613).
У: Ан то ло ги ја ру ске по е зи је : XVI I–XX век. Књ. 
2 / из бор, пред го вор и тек сто ви о пе сни ци ма 
Алек сан дар Пе тров. – Бе о град : Про све та, 1977. 
– (Свет ски кла си ци. ко ло 6 ; 35). – Стр. 586–613.

19 Пе сме / Јо сиф Брод ски. – Са др жи: Я обнял эти 
пле чи и взглянул = [Обгрлих ра ме на и скре нух 
вид...] (198–199) ; Шум ливня вос кре ша ет по 
углам = [Шум пљу ска сад у углу ожи вља ва...] 
(200–201) ; На сме рть Жу ко ва = На смрт Жу ко ва 
(202–205) ; Это – ряд наблюде ний. В углу – те пло 
= [То је низ опа ски. У углу – то пли на...] (206–207) ; 
Я ро дился и вырос в бал тиыйбо ло тах под ле = 
[Сред бал тич ких вла га се ро дих, ту сам ра стао 
ја...] (208–209) ; В го род ке, из ко то ро го смерть 
рас пол за лась по школьной кар те = [У гра ди ћу, 
из ког се смрт раз ми ле ла дуж школ ских ма па...] 
(210–211) ; Я не что схо жу с ума, но ус тал за ле-
то = [Није да сла зим с ума, али ме смо ри ле то...] 
(212–213) ; Де ка брь во Фло рен ци = Де цем бар 
у Фи рен ци (214–231) ; Ве чер. Раз ва лины ге о ме-
тр рии = [Вече. Раз ва ли не ге о ме три је...] (232–233).
У: Се дам ру ских пе сни ка : [Александар Блок, 
Ана Ах ма то ва, Бо рис Па стер нак, Осип Мен-
дељ штам, Ма ри на Цве та је ва, Ни ко лај За блоц-
ки, Јо сиф Бродски] / из бор, пре пев, увод ни 
за пи си и бе ле шке Ста ван Ра ич ко вић. – Бе о град 
: БИГЗ, 1990. – 242 стр. ; 24 cm. – (Би бли о те ка 
Вр хо ви)

20 De mo kra ci ja! : jed no čin ka / Jo sif Brod ski; pre ve la 
Ire na Luk šić. 
U: An to lo gi ja ru ske di si dent ske dra me / pri je vod 
Ire na Luk šić. – Za greb: Hr vat ski cen tar, 1998. – 
(Bi bli o te ka Man si o ni). – Str. 55–80.

21 [Обгрлих ра ме на и скре нух вид...] (539); [Шум 
пљу ска сад у углу ожи вља ва...] (540); На смрт 
Жу ко ва (541–542); [То је низ опа ски. У углу – то-
пли на...] (543); [Сред бал тич ких вла га се ро дих, 
ту сам ра стао ја...] (544); [У гра ди ћу, из ког се 

смрт раз ми ле ла дуж школ ских ма па...] (545); 
[Није да сла зим с ума, али ме смо ри ле то...] 
(546); Де цем бар у Фи рен ци I–IX (547–555); [Вече. 
Раз ва ли не ге о ме три је...] (556). – Са бе ле шком 
о пе сни ку.
У: Пре пе ви / Сте ван Ра ич ко вић. – Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства : БИГЗ : Срп ска 
књи жев на за дру га, 1998. – (Са бра на де ла Сте-
ва на Ра ич ко ви ћа ; т. 9). – Стр. 539–556.

22 Uz sto tu ob ljet ni cu Ane Ah ma to ve = На сто ле тие 
Анны Ах ма то вой; Pi sma rim skom pri ja te lju = 
Письма рим ско му дру гу; 24. pro si nac 1971. go-
di ne = 24 de ka brя 1971 go da; Li ko me du, na Skir 
= Кли ко ме ду, на Ски рос; No vi Ju les Ver ne = 
Новый Зюль Верн / Jo sif Brod ski; pre ve la Ire na 
Luk šić. – Tekst upo re do na hrv. i rus. je zi ku.
U: No va ru ska po e zi ja / uvod, iz bor i pri je vod Ire-
na Luk šić. – Za greb : Hr vat sko fi lo loš ko druš tvo 
1998. – (Bi bli o te ka Knji žev na smo tra). – Str. 32–59.

23 Dva de set pje sa ma za Ma ri ju Stju art ; Rim ske ele-
gi je / Jo sif Brod ski.
U: Tre ći val : knji žev nost i ži vot ru ske di ja spo re 
po sljed nji ih de se tlje ća XX sto lje ća / pri re di la i s 
ru sko ga pre ve la Ire na Luk šić. – Za greb : Dis put : 
Hr vat sko fi lo loš ko druš tvo, 2004. – (Bi bli o te ka Na 
tra gu kla si ka ; knj. 6) (Bi bli o te ka Knji žev na smo-
tra). – Str. 379–395.

24 Osta ci ra ta / Jo seph Brodsky ; s en gle sko ga pre veo 
Hr vo je Pr ćić.
U: Še zde se te : zbo r nik / pri re di la Ire na Luk šić. – 
Za greb : Hr vat sko fi lo loš ko druš tvo, 2000. – (Bi-
bli o te ka Knji žev na smo tra). – Str. 247–263.

25 Ста ни ца у пу сти њи / Јо сиф Брод ски ; пре пев С. 
[Стеван] Р. [Раичковић].
У: Ан то ло ги ја свет ског пе сни штва / при ре дио 
Ни ко ла Страј нић. – Но ви Сад : Би стри ца, 2004. 
– (Еди ци ја Свет ско пе сни штво). – Стр. 225–227.

26 Пе сме / Јо сиф Брод ски. – Са др жи: Ри бе зи ми 
(289–290); *** [Јеврејско гро бље код Ле њин гра-
да. Бле дом...] (290–291); *** / пре вео [Милован] 
Да ној лић ; [Све је на свом ме сту. У углу је топло] 
(291) / пре вео [Ибрахим] Ха џић ; За Ура ни ју 
(292) / пре ве ла [Злата] Ко цић; То мас Тран стре-
мер за кла ви ром (293) / пре вео [Миливоје] Ба-
ћо вић; На смрт Жу ко ва (294) / пре вео [Стеван] 
Ра ич ко вић; Жи вот у ди фу зном све тлу (295) / 
пре вео [Данило] Киш.
У: Оста ци све тло сти : стра ни пе сни ци (1964–2004) 
: Бе о град ски ме ђу на род ни су срет пи са ца / при-
ре дио Мо ма Ди мић = Rem nants of Light : po ets 
from Abroad (1964–2004) : Bel gra de In ter na ti o nal 
Wri ters Me e ting / edi ted by Mo ma Di mić. – Бе о-
град : Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 2005. – 
(Би бли о те ка Бе о град ски ме ђу на род ни су срет 
пи са ца = Li brary of The In ter na ti o nal Bel gra de 
Me e ting of Wri ters). – Стр. 289–295.



27 Пре пе ви Брод ског / Јо сиф Брод ски ; пре вео 
Сте ван Ра ич ко вић. – Са др жи пе сме: Де цем бар 
у Фи рен ци и дру ге пе сме (137); *** [Шум пљу ска 
сад у углу ожи вља ва...] (138); На смрт Жу ко ва 
(139–140); *** [То је низ опа ски. У углу – то пли-
на...] (141); *** [Сред бал тич ких вла га се ро дих, 
ту сам ра стао ја...] (142); *** [У гра ди ћу, из ког 
се смрт раз ми ле ла дуж...] (143); [Није да сла зим 
с ума, али ме смо ри ле то...] (144); Де цем бар у 
Фи рен ци (145–148). 
У: Ле то пис / Сте ван Ра ич ко вић ; [уредник и при-
ре ђи вач Ми ро Вуксановић]. – Но ви Сад : Ма ти-
ца срп ска, 2007. – (Еди ци ја Ма ти ца. ко ло 1 ; књ. 1). 
– Стр. 135–148. 

28 Pi smo rim skom pri ja te lju / Jo sif Brod ski.
U: Uvek epi gra mi / Mar ko Va le ri je Mar ci jal ; sa la tin-
skog pre veo, pred go vor i be leš ke na pi sao Gor dan 
Ma ri čić. – Pan če vo : Ma li Ne mo, 2008. – (Bi bli o te ka 
Or bis ter ra rum). – Str. 83–86.

29 Пе сник у ег зи лу ; Остри га / Јо сиф Брод ски.
У: Сло вен ска чи тан ка : огле ди и пре во ди из сло-
вен ских књи жев но сти XX ве ка / [аутор огле да 
и превода] Зо ран Ђе рић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Адре са, 2013. – (Би бли о те ка Час ; књ. 24). – Стр. 
51–57.

30 Моллюск = Остри га / Јо сиф Брод ски.
У: А где је твој дом? : ан то ло ги ја ру ске еми-
грант ске по е зи је = А где твой дом? : ан то ло гия 
рус ской за ру бе жной поэзии / [из бор, пре вод 
с ру ског је зи ка, по го вор и бе ле шке о песници-
ма] Зо ран Ђе рић. – Но ви Сад : Гра фо мар ке тинг, 
2014. – (Би бли о те ка Пре вод ни ца). – Стр. 42–57.

При ло зи у пе ри о ди ци

31 [Песме ] / Јо сиф Брод ски ; [препевао с ру ског 
Ми ћа Данојлић]. – Са др жај: За го нет ка ан ђе лу 
(52–53); Успо ме ни Т. С. Ели о та (53–55); Се вер ном 
кра ју (56–57); Ко лом би ни на ро ман са (57); Плач 
(57–59).
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 146, књ. 406, св. 1 (јул 1970), 
стр. 52–59. 

32 Стро фе. 1–27 / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла Зла та 
Ко цић. 
У: Књи жев на реч (Бе о град). – ISSN 0350-4115. 
– Год. 8, бр. 238–240 (1984), стр. 41. 

33 Zaš to Mi lan Kun de ra gre ši o slu ča ju Do sto jev skog 
/ Jo sif Brod ski ; s en gle skog pre veo Da vid Al ba ha ri.
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 31, br. 
10/11 (okt.–nov. 1985), str. 179–187.

34 U su sre tu sa zlom / Jo sif Brod ski ; s en gle skog 
pre veo Da vid Al ba ha ri. – Go vor na do de li di plo-
me Vi li jems ko le dža.

U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 31, br. 
5 (1985), str. 30–36.

35 Mra mor : I čin / Jo sif Brod ski ; s ru skog pre veo 
Mi loš Do brić. 
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 32, 
knj. 32, br. 4/5 (april –maj1986), str. 217–240.

36 Mra mor : II čin / Jo sif Brod ski ; s ru skog pre veo 
Mi loš Do brić. 
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 32, 
knj. 32, br. 6 (jun 1986), str. 201–221.

37 Mra mor (3) : III čin / Jo sif Brod ski ; sa ru skog pre-
veo Mi loš Do brić. 
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 32, 
knj. 32, br. 7 (jul 1986), str. 184–205.

38 О ти ра ни ји / Јо сиф Брод ски ; са ен гле ског пре-
вео Вла ди мир Гли го ров.
У: По ве ља (Кра ље во). – ISSN 0352-7751. – Год. 
16, бр. 4 (1986), стр. 44–48.

39 (Pje sma) / Jo sif Brod ski ; pre ve la Ire na Luk šić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 19, br. 65–66 (1987), str. 120.

40 [Песме] / Јо сиф Брод ски ; са ен гле ског пре вео 
Ве ли мир Ко стов. – Са др жи: Еле ги ја (48–49) ; Ex 
vo to (48–49).
У: Гра ди на (Ниш). – ISSN 0436-2616. – Год. 22, бр. 
12 (1987), стр. 48–49.

41 So ba i pol; Po sta ja u pu sti nji / Jo sif Brod ski.
U: 15 da na (Za greb). – ISSN 0031-6296. – God. 30, 
br. 6 (1987), str. 28–31.
*So ba i pol: iza brao i s en gle sko ga pre veo Sa ša 
Bra var. *Po sta ja u pu sti nji: s ru sko ga pre veo Fi kret 
Ca can.

42 Со нет / Јо сиф Брод ски ; с ру ског пре вео Ср ђан 
Ра шко вић.
У: Пи смо (Зе мун). – ISSN 0352-6860. – Год. 3, св. 
12 (1987/88), стр. 231.

43 Де те ци ви ли за ци је / Јо сиф Брод ски ; с ен гле-
ског пе ве ла Не да Ни ко лић Бо бић. – О О. Е. Ман-
дељ шта му.
У: Књи жев не но ви не (Бе о град). – ISSN 0023-
2416. – Год. [39], бр. 759 (1988), стр. 16–17.

44 Pe sma klat na / Jo sif Brod ski ; s en gle skog pre ve-
la Ja smi na Li va da. – Pre u ze to iz: Less Then One, 
New York, 1986. 
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 34, 
knj. 34, br. 8 (av gust 1988), str. 103–115.

45 Се дам пе са ма / Јо сиф Брод ски ; с ру ског пре-
ве ла Дра ги ња Ра ма дан ски. – Са др жај: *** [Црна 
крв гра да...] (3–4); За го нет ка ан ђе лу (4–5)*** 
[Грлим јој ра ме на, не у кро ће ног ви да...] (6); Зи ма 
пе смо твор ка (6–7); *** [Часовник твој иде-иде, 
па ста не...] (7); *** [Гледано кроз про зор по сле 
ки ше...] (7–8); *** [У ноћ мр клу, вра ну...] (8); 

348



349

У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 164, књ. 441, св. 1 (јан. 1988), 
стр. 3–8. 

46 Но ве стан це за Ав гу сту / Јо сиф Брод ски ; пре-
пе ва ла Кор не ли ја Ичин.
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 44, књ.82 св. 12 (1988), стр. 1996–2001.

47 Od la zi lje to / Jo sif Brod ski ; pre ve la Ire na Luk šić.
U: Qu o rum (Za greb). – ISSN 0352-7654. – God. 4, 
br. 6(23) (1988), str. 332.

48 [Песме] / Јо сиф Брод ски ; пре пев с ру ског Кор-
не ли ја Ичин. – Садржaj: Пе сма ис под епи гра фа 
(277–278); Хо до ча сни ци (277–278); Од пред гра-
ђа ка цен тру (278–281).
У: Мо сто ви (Бе о град). – ISSN 0350-6525. – Год. 
19, бр. 3(75) (1988), стр. 277–281.

49 Pu to va nje u Istam bul / Jo sif Brod ski ; pre ve la s 
ru skog Ire na Luk šić. – Od lo mak iz ve će ce li ne ob ja-
vlje ne u ča so pi su „Kon ti nent”, 46 (1985).
U: Re pu bli ka (Za greb). – ISSN 0350-1337. – God. 
44, br. 5/6 (1988), str. 86–94.

50 Де цем бар у Фи рен ци и дру ге пе сме / Јо сиф 
Брод ски ; с ру ског Сте ван Ра ич ко вић Са др жај: 
*** [Обгрлих ра ме на и...] (147); *** [Шум пљу ска 
сад ...] (147–148); На смрт Жу ко ва (148-149); 
***[То је низ опаски] (149); *** [Сред бал тич ких 
вла га...] (149); *** [У гра ди ћу, из ког.] (149–150); 
*** [Није да сла зим...] (150); Де цем бар у Фи рен-
ци (150–153). 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 165, књ. 444, св. 3 (септ. 1989), 
стр. 147–153. 

51 Ka ta stro fe u va zdu hu / Jo sif Brod ski ; pre ve la sa 
en gle skog Ne da Ni ko lić-Bo bić.
U: Sa vre me nik (Be o grad). – ISSN 0036-519X. – 
God. 35, br. 3 (1989), str. 230–247.

52 Успа ван ка ба ка лар ског гре бе на / Јо сиф Брод-
ски ; са ру ског пре вео Пре драг Чу дић.
У: Пи смо (Зе мун). – ISSN 0352-6860. – Год. 5, бр. 
19 (1989), стр. 5–17.

53 Bi lješ ka za en ci klo pe di ju / Jo sif Brod ski ; pre ve la 
i pri re di la Ire na Luk šić. – U te mat skom blo ku: Pi-
ter ski pje snič ki krug. – Iz „Рус ская мисль”, Pa ris, 
br. 3780/1989.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 22, br. 77–80 (1990), str. 70, 73.

54 Ver si / Jo sif Brod ski ; s ru skog pre ve la Sil vi ja Be nić 
; [pri re dio Ni ko la Petković]. – Pr vi deo knji ge „Ura-
ni ja”, SAD, 1987.
U: Qu o rum (Za greb). – ISSN 0352-7654. – God. 6, 
sv. 1(29) (1990), str. 79–81.

55 Pje sme / pre ve la i pri re di la Ire na Luk šić. – U te-
mat skom blo ku: Pi ter ski pje snič ki krug. – Iz sa dr-
ža ja: Dra ga, evo me... ; Uz sto tu ob ljet ni cu Ane 
Ah ma to ve / Jo sif Brod ski. 

U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 22, br. 77–80 (1990), str. 55–62. 

56 У спо мен оцу / Јо сиф Брод ски ; с ру ског пре вео 
Но ви ца Ан тић.
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 45, књ. 89, св. 4 (1990), стр. 655.

57 Чо век у ква дра ту / Јо сиф Брод ски ; с ру ског пре-
ве ла Зла та Ко цић. – Са др жај: Пе та го ди шњи ца 
: (4. јун 1977) (120–123); За Ура ни ју (123); [Тачка 
је увек вид ни ја на кра ју пра ве. ...] (124).
У: Све ске (Пан че во). – ISSN 0353-5525. – Год. 2, 
бр. 4 (јун 1990), стр. 120–124.

58 Ve ne ci ja, vo da, vri je me... / Jo sif Brod ski ; pre ve la 
Ana Pr pić.
U: Let tre In ter na ti o na le (Za greb). – ISSN 13303252. 
– God. 1, br. 3–4 (1991), str. 24–26.

59 Ge ne ra ci ji ti su ću de vet sto o sam de set če tvr te: go-
vor s pro mo ci je na Wil li ams Col le geu, 1984. / Jo-
seph Brod ski ; pre ve la s en gle skog Ta tja na Ju kić.
U: Qu o rum (Za greb). – ISSN 0352-7654. – God. 7, 
br. 2 (36, sv. 29) (1991), str. 199–203.

60 Две пе сме / Јо сиф Брод ски. – Са др жи: Гла го ли 
(1426); Ли ко ме ду, на ски рос (1426–1427).
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 46, књ. 92, бр. 11/12 (1991), стр. 1426–1427. 

61 Iz knji ge „Ura ni ja” / Jo sif Brod ski ; s ru skog pre ve-
la Sil vi ja Be nić.
U: Du brov nik. – ISSN 0353-8559. – N.s., God. 2, br. 
3–4 (1991), str. 27–36.

62 Su sret s udo vi com Ezre Po un da / Jo sif Brodsky ; 
pre ve la Ne la Nik šić.
U: Zbor nik tre ćeg pro gra ma Ra dio Za gre ba. – ISSN 
0351-3424. – Br. 33 (1991), str. 204–206.

63 Но ви жи вот / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла с ру ског 
Зла та Ко цић. 
У: Мо сто ви (Бе о град). – ISSN 0350-6525. – Год. 
23, бр. 89–90 (ја ну ар –јун 1992), стр. 3–4. 

64 Što da lje od Bi zan ta ; Pu to va nje u Istam bul / Jo sif 
Brod ski; pre ve la Ire na Luk šić.
U: Let tre In ter na ti o na le (Za greb). – ISSN 13303252. 
– God. 2, br. 5 (1992), str. 13–26.

65 Дра ги го спо ди не Пред сед ни че : отво ре но пи-
смо Јо си фа Брод ског [поводом го во ра Вац ла ва 
Ха ве ла „Пост ко му ни стич ки ко шмар”] / пре ве-
ла с ен гле ског Ђур ђи на То по раш Дра гић. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 170, књ. 453, св. 5 (мај 1994), 
стр. 643–650. 

66 Vo de ni žig / Jo sif Brod ski ; pre ve la sa ru skog Ne da 
Ni ko lić-Bo bić.
U: Reč (Be o grad). – ISSN 0354-5288. – God. 1, br. 
1 (1994), str. 56–60.

67 Dve pe sme / Jo sif Brod ski ; pre ve la sa ru skog Kor-
ne li ja Ičin. – Sa dr ži: Ho lan di ja je sa mo rav na ze-
mlja ; Ne ćeš ka za ti ko mar cu.
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U: Reč (Be o grad). – ISSN 0354-5288. – God. 1, br. 
1 (1994), str. 61.

68 Пост ко му ни стич ки ко шмар : отво ре но пи смо 
Вац ла ву Ха ве лу / Јо сиф Брод ски ; пре вео са 
ен гле ског Ра ша Се ку ло вић. 
У: Мо сто ви (Бе о град). – ISSN 0350-6525. – Год. 
25, бр. 97 (1994), стр. 3–9.

69 Post ko mu ni stič ka mo ra / Jo seph Brodsky. – Po-
vo dom tek sta V. Ha ve la: „Post ko mu ni stič ki apel”, 
u br. 9/10/1993.
U: Let tre In ter na ti o na le (Za greb). – ISSN 1330-
3252. – God. 4, 13/14 (1994), str. 15–17.

70 Osta ci ra ta / Jo seph Brodsky ; s en gle sko ga pre-
veo Hr vo je Pr ćić. – Te ma br.: Kul tu ra še zde se tih.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 27, br. 96/97 (2/3) (1995), str. 110–114.

71 Пја ца Ма теи / Јо сиф Брод ски ; иза бра ла и пре-
ве ла с ру ског Кор не ли ја Ичи н
У: Мо сто ви (Бе о град). – ISSN 0350-6525. – Год. 
26, бр. 102/103/104 (1995), стр. 225–233.

72 Се ћа ња на Мар ка Ау ре ли ја / Јо сиф Брод ски ; 
пре ве ла с ру ског Не да Ни ко лић-Бо бић.
У: Мо сто ви (Бе о град). – ISSN 0350-6525. – Год. 
26, бр. 102/103/104 (1995), стр. 234–249.

73 У јед ној и по со би / Јо сиф Брод ски ; са ру ског 
пре ве ла Ма ри ја Сто јиљ ко вић.
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 49, књ. 100, св. 11/12 (1995), стр. 1482–1484.

74 Две пе сме / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла с ру ског 
Кор не ли ја Ичин. – Са др жај: По све ћу јем Ћи ро-
ла му Мар че лу (90–91) ; Ис ки ја у ок то бру (91–95).
У: По е зи ја (Бе о град). – ISSN 0354-8562. – Год. 1, 
бр. 1 (1996), стр. 90–95.

75 Odi sej Te le ma hu ; Na tu re mor te ; U smrt pri ja te lja 
/ Jo sif Brod ski; s ru skog pre veo Lu ko Pa lje tak.
U: Era smus (Za greb). – ISSN 1330-1101. – Sv. 15 
(1996), str. 53–55.

76 Збиг њев Хер берт / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла 
Би сер ка Рај чић.
У: По е зи ја (Бе о град). – ISSN 0354-8562. – Год. 1, 
бр. 3/4 (1996), стр. 62–68.

77 Pje sme / Jo sif Brodsky ; pre ve la Ire na Luk šić. – U 
te mat skom blo ku: Brodsky.
U: Ko lo (Za greb). – ISSN 1331-0992. – God. 6, br. 1 
(1996), str. 200–207.

78 Ri be ; Gla di ja to ri / Jo sif Brod ski ; s en gle sko ga 
pre ve la Da ša Drn dić.
U: No va Istra (Pu la). – ISSN 1331-0321. – God. 1, br. 
3 (1996), str. 49–51.

79 Ro bin zo na da / Jo sif Brod ski ; pre ve la s ru skog 
Kor ne li ja Ičin. 
U: Reč (Be o grad). – ISSN 0354-5288. – God. 3, br. 
18 (1996), str. 27–29.

80 Са обе стра не оке а на / Јо сиф Брод ски и Адам 
Мих њак ; пре ве ла са пољ ског Ма ри ја Сто јиљ-
ко вић.
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 49, књ. 100, св. 1/2 (1996), стр. 1707–1718.

81 Bo žić ni sti ho vi / Jo sif Brod ski. – Sa dr ži: Bo žić na 
ro man sa (1845–1846); 24. pro si nac 1971 (1846–
1848) , Bo žić na zvi je zda (1848), Bi jeg u Egi pat 
(1848–1849) / Jo sef Brod skij ; s ru skog pre ve la 
Ire na Luk šić. 
U: Fo rum (Za greb). – ISSN 0015-8445. – God. 36, 
knj. 69, br. 11/12 (1997), str. 1845–1849. 

82 Kra jo lik s po pla vom / Jo sif Brod ski ; uvod ni tekst 
i pri je vod sti ho va Ire na Luk šić.
U: Re pu bli ka (Za greb). – ISSN 0350-1337. – God. 
53, br. 3/4 (1997), str. 5–21.

83 Al tra ego / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла са ен гле-
ског Не да Ни ко лић Бо бић. 
У: По е зи ја (Бе о град). – ISSN 0354-8562. – Год. 3, 
бр. 10 (1998), стр. 46–55.

84 Бек ство из Ви зан ти је / Јо сиф Брад ски ; пре ве-
ла са ру ског Не да Ни ко лић Бо бић.
У: Са вре ме ник (Бе о град). – ISSN 0036-519X. – 
Год. 34, књ. 8, бр 7/8 (1998), стр. 6–31.

85 Pri mje rak iz zbi r ke / Jo sif Brod ski ; pre ve la s ru-
sko ga Ire na Luk šić.
U: Re pu bli ka (Za greb). – ISSN 0350-1337. – God. 
54, br. 5/6 (1998), str. 140–159.

86 Успо ме ни Фе ђе До бро вољ ско га / Јо сиф Брод-
ски. – За јед. ств. насл.: Из пре во ди лач ке за о-
став шти не / Да ни ло Киш ; при ре ди ла Мир ја на 
Ми о чи но ви ћ
У: Ру ски ал ма нах (Зе мун). – ISSN 0354-2122. – 
Год. 7, бр. 07 (1998), стр. 208–209.

87 Ver tum no : sje ća nju na Gi an ni ja But ta fa vi ja / Jo sif 
Brod ski ; s ru sko ga pre ve la [i bi lješ kom po pra ti la] 
Ire na Luk šić.
U: Re pu bli ka (Za greb). – ISSN 0350-1337. – God. 
55, br. 5/6 (1999), str. 61–78.

88 De dal na Si ci li ji / Jo sif Brod ski. – Iz bor iz pje sniš tva 
ru ske emi gra ci je Tre ćeg va la / pri je vod s ru skog 
i bi lješ ka Ire ne Luk šić.
U: Ri je či (Si sak). – ISSN 0557-9465. – Br. 2 (2000), 
str. 85–93.

89 Квин тет / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла Зла та Ко цић. 
У: Ру ски ал ма нах (Зе мун). – ISSN 0354-2122. – 
Год. 9, бр. 8 (2000), стр. 107–110.

90 Sta nje ko je zo ve mo eg zi lom / Jo sif Brod ski ; pre-
ve la s en gle sko ga Bi lja na Ro mić. – Te mat ski blok: 
Sta nje zva no eg zil.
U: Tvr đa (Za greb). – ISSN 1332-9146. – Br. 1/2 (2000), 
str. 47–53.

91 U čast Mar ku Au re li ju / Jo sif Brod ski ; s en gle sko-
ga pre veo Ni ki ca Pe trak.
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U: Re pu bli ka (Za greb). – ISSN 0350-1337. – God. 
56, br. 10/12 (2000), str. 31–49.

92 Ве не ци јан ске стро фе / Јо сиф Брод ски ; пре вод 
с ру ског Но ви ца Ја њу ше вић.
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – Год. 
[56], књ. [107], св. 1/2 (2001), стр. 223–227.

93 Мач је „мјау” / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла с ру ског 
Не да Ни ко лић Бо бић. 
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-0421. 
– Год. 1, бр. 2 (2001), стр. 42–43.

94 Bi lješ ke uz ko men tar / Jo sif Brod ski ; pre ve la s 
ru sko ga i pri re di la Ire na Luk šić. – Iz knji ge Ma ri na 
Tsve ta e va: „One Hun dred Years”, Ber ke ley Sla vic 
Spe ci al ti es, 1994.
U: Za rez (Za greb). – ISSN 1331-7970. – God. 3, br. 64 
(2001), str. 23–26.

95 Два де сет го ди на ка сни је / Јо сиф Брод ски ; пре-
вео са ен гле ског Жи во јин Ка ра-Пе шић.
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-0421. 
– Год. 2, бр. 7 (2002), стр. 16–18.

96 Две пе сме / Јо сиф Брод ски ; пре пев с ру ског 
Но ви ца Ја њу ше вић. – Са др жи пе сме: Ин струк-
ци ја ту жни ма ; Еле ги ја.
У: Са вре ме ник плус (Бе о град). – ISSN 0354-3021. 
– Бр. 97/98 (2002), стр. 17–18.

97 Dio go vo ra : (1975–1976) / Io sif Alek san dro vič 
Brod skij ; pri je vod Fi kret Ca can. 
Str. 16: Ame rič ke go di ne Jo si fa Brod skog / F. Ca ca n
U: 15 da na (Za greb). – ISSN 0031-6296. – God. 45, 
br. 3 (2002), str. 16–20.

98 Me ta fi zič ki sti ho vi / Jo sif Brod ski ; pri je vod s ru-
skog [i uvod na bilješka] Ire na Luk šić. – Te mat ski 
blok: Za ni ma nje: po e zi ja.
U: Eu rop ski gla snik (Za greb). – ISSN 1331-0232. 
– God. 7, br. 7 (2002), str. 942–956. 

99 Rim ske ele gi je / Jo sif Brod ski ; pre ve la [i bi lješ kom 
po pra ti la] Ire na Luk šić.
U: Fo rum (Za greb). – ISSN 0015-8445. – God. 41, 
knj. 73[74!], br. 7/9 (2002), str. 775–791.

100 De dal na Si ci li ji / Jo sif Brod ski; s en gle sko ga pre-
veo Mu ha rem Ba zdulj. – Sa dr ži: O lju ba vi (205); 
Odi sej Te le ma hu (205–206); Pje sma s Ber lin skog 
zi da za Pe te ra Vi e rec ka (206–207); Bo žić nja pje sma 
po vo dom iz van red nog sta nja za Wik to ra Vo-
roszylskog i An dr ze ja Dra wic za (207–208); Pje sma 
iz Bel fa sta (208); Tran sa tlan tik (208); De dal na Si-
ci li ji (209); Fo to gra fi ja (209); Blu es (210); Epi taf za 
ti ra ni na (210); Ko le gi pje sni ku (210); Ostri ge (210); 
Po ru ka za Va len ti no vo (210); Nju jorš ka uspa van-
ka (210); Bo san ska pje sma (211); Još jed nom kraj 
po to ma ca (211). 
U: Tvr đa (Za greb). – ISSN 1332-9146. – Br. 1/2 (2003), 
str. 205–211.

101 Po sve će no kič mi : (ulo mak) ; Tor zo / Jo sif Brod ski ; 
pre ve la Ire na Luk šić. – Iz bor pje sa ma i pro znih 

ulo ma ka. – Te mat ski blok: Sankt Pe ter burg – 300. 
ob ljet ni ca osnut ka. 
U: 15 da na (Za greb). – ISSN 0031-6296. – God. 46, 
br. 4/5 (2003), str. 24–25.

102 Pre se lje nje ; Uspa van ka ba ka lar skog hr ta, XII / 
Jo sif Brod ski ; pre veo Fi kret Ca can. – Za jed. stv. 
nasl.: Pro zo ri i vra ta u ru skoj po e zi ji / [u vod ni tekst] 
Fi kret Ca can.
U: 15 da na (Za greb). – ISSN 0031-6296. – God. 46, 
br. 4/5 (2003), str. 50.

103 Uspa van ka ba ka lar skog rta / Jo sif Brod ski ; pre pjev 
i bi lješ ke Fi kret Ca can.
U: Re pu bli ka (Za greb). – ISSN 0350-1337. – God. 
59, br. 4 (2003), str. 46–58.

104 Пи сац је уса мље ни пут ник... : пи смо Њу јорк 
Тај мсу / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла са ру ског Не да 
Ни ко лић Бо бић.
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-
0421. – Бр. 35 (2004), стр. 4–6.

105 На тур морт 10 / Јо сиф Брод ски ; пре пев са ру ског 
и бе ле шка Све ти слав Тра ви ца. – За јед. ств. насл.: 
Ру ска нео фи ци јел на по е зи ја.
У: До ме ти (Сом бор). – ISSN 0351-0425. – Год. 32, 
бр. 120/121 (про ле ће –ле то 2005), стр. 65.

106 No ve stan ce za Av gu stu / Jo sif Brod ski ; s ru skog 
pre veo Fi kret Ca can.
U: Knji žev na re pu bli ka (Za greb). – ISSN 1334-1057. 
– God. 3, br. 1/2 (2005), str. 210–214.

107 [Песме] / Јо сиф Брод ски. – Са др жи: [Покрај океа-
на уз све тлост све ће...] ; [Тихотвору, мој не ми 
ти хо тво ру...].
У: Књи жев ни лист (Бе о град). – ISSN 1451-2122. 
– Год. 4, бр. 40 (1. де цем бар 2005), стр. 7.

108 По след ње пу то ва ње / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла 
са ру ског Не да Ни ко лић-Бо бић. – Есеј.
У: Књи жев ност (Бе о град). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 60, књ. 114, бр. 1 (2005), стр. 87–97. 

109 То мас Тран стре мер за кла ви ром / Јо сиф Брод-
ски ; пре вео с ру ског Ми ли во је Ба ћо вић. – До-
да так: Кул ту ра – умет ност – на у ка (Год. 46, бр. 
63, стр. 2).
У: По ли ти ка (Бе о град). – ISSN 0350-4395. – Год. 
102, бр. 32804 (5. март 2005).

110 Iz „Škol ske an to lo gi je” : (1966–1969) / Io sif Brod ski ; 
iz bor, pri je vod s ru sko ga i bi lješ ka Fi kret Ca can.
U: Po e zi ja (Za greb). – God. 2, br. 1/2 (2006), 1/2, 
str. 277–282.

111 Rim ske ele gi je / Jo sif Brod ski ; pre veo s ru sko ga 
Mar ko Ve šo vić.
U: Po e zi ja (Za greb). – God. 2, br. 1/2 (2006), 1/2, 
str. 283–286.

112 Ал ту је уви јек ци га ре та / Јо сиф Брод ски ; из бор, 
бе ле шка и пре вод с ен гле ског Му ха рем Ба здуљ.
У: Ко ра ци (Кра гу је вац). – ISSN 0454-3556. – Год. 
41, књ. 38, св. 7/8 (2007), стр. 57–70.
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113 За што је Ми лан Кун де ра не пра ве дан пре ма 
До сто јев ском / Јо сиф Брод ски ; пре ве ла с ру-
ског Не да Ни ко лић Бо бић.
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-
0421. – Год. 7, бр. 73/74 (2007), стр. 2–4.

114 Ka ko či ta ti knji gu / Jo sif Brod ski ; pre ve la Ne da 
Ni ko lić Bo bić. – Go vor na otva ra nju pr vog Saj ma 
knji ga u To ri nu, u ma ju 1988. 
U: Ko vi ne (Vr šac). – ISSN 1452-0451. – God. 7, br. 
10 (2007), str. 30–34. 

115 Ме сто као и сва ко дру го / Јо сиф Брод ски ; с ру-
ског пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић.
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-0421. 
– Год. 7, бр. 70 (2007), стр. 2–4.

116 Не при стој на по ну да / Јо сиф Брод ски ; са ру ског 
пре ве ла Не да Ни ко лић Бо бић. – Бе ле шке.
У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис. – ISSN 1452-
2950. – Год. 3, бр. 6 (2007), стр. 151–161.

117 Пе сник и вре ме : раз го во ри с Брод ским : (о Ви-
ста ну Хју Од ну раз го во ри во ђе ни од је се ни 
1978. до про ле ћа 1983) / Јо сиф Брод ски ; [раз-
говор водио] Си ме он Вол ков.
У: Ли пар (Кра гу је вац). – ISSN 1450-8338. – Год. 
10, бр. 36 (2008), стр. 141–174.

118 Ži vot u di fu znom sve tlu / Jo sif Brod ski ; iz bor, pre-
vod s ru skog i bi lješ ka Da ni lo Ki š
U: Ars (Ce ti nje). – ISSN 0352-6739. – God. 11, br. 
4/5 (2009), str. 55–56.

119 Иса и ја Бер лин у осам де се тој / Јо сиф Брод ски ; 
из бор и пре вод На де Ни ко лић Бо бић. – (Есеј 
на пи сан 1989. го ди не спе ци јал но за збо р ник 
по све ћен Иса и ји Бер ли ну по во дом обе ле жа-
ва ња ње го вог осам де се тог ро ђен да на).
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-
0421. – Год. 10, бр. 103/105 (2010), стр. 2–5.

120 Vo de ni žig / Jo sif Brod ski ; pre ve la Ne da Ni ko lić 
Bo bić. 
U: No va mi sao (No vi Sad). – ISSN 1821-2107. – Br. 
14 (okt.–nov. 2011), str. 4. 

121 Ži vot u di fu znom svje tlu / Jo sif Brod ski ; s ru sko-
ga pre veo Fi kret Ca can. – Te mat ski blok: Po e zi ja 
i oko nje. – Sa dr žaj: Po sje tio sam pe peo... ; Ne ži vi 
Bog... ; Pje sma pra zne ve ran de ; Sko ro ele gi ja ; Pred 
spo me ni kom A. S. Puš ki nu u Ode si ; Jed no me ti-
ra ni nu ; Tor zo ; Lju bav ; K Ura ni ji ; Ži vot u di fu znom 
svje tlu ; Per zij ska stri je la ...
U: Eu rop ski gla snik (Za greb). – ISSN 1331-0232. 
– God. 17 (2012), br. 17, str. 651–665.

122 Остри га / Јо сиф Брод ски ; пре вео с ру ског Зо-
ран Ђе рић. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 189, књ. 492, св. 6 (дец. 2013), 
стр. 833–839.

123 Pro gon na sje ver / Jo sif Brod ski ; s en gle skog pre-
veo Ni ki ca Pe trak.

U: Fo rum (Za greb). – ISSN 0015-8445. – God. 52 
(2013), knj. 85, 10/12, str. 1120–1158.

124 Шта тре ба за чу до? / Јо сиф Брод ски ; са ру ског 
пре вео и бе ле шку о пе сни ку са чи нио Ра до ји ца 
Не шо ви ћ
У: По ве ља (Кра ље во). – ISSN 0352-7751. – Год. 
43, бр. 2 (2013), стр. 55–58.

125 Не из ла зи из со бе / Јо сиф Брод ски ; пре вео с 
ру ског Све ти слав Тра ви ца. 
У: Траг (Вр бас). – ISSN 1451-9437. – Год. 10, књ. 
10, св. 38 (мај 2014), стр. 89. 

126 Ка ко чи та ти књи гу / Јо сиф Брод ски ; пре вео с 
ру ског Ра до ји ца Не шо вић. – Го вор одр жан на 
отва ра њу пр вог Сај ма књи га у То ри ну.
У: Са вре ме ник (Бе о град). – ISSN 0036-519X. – Бр. 
228-229-230 (2015), стр. 154–158.

Ли те ра ту ра

Књи ге

127 BROD SKI! : ži vot, dje lo (1940 – 1996) / pri re di la 
Ire na Luk šić ; ru ske tek sto ve pre ve la Ire na Luk šić ; 
en gle ske tek sto ve pre veo Da mjan La lo vić. – Za greb 
: Hr vat sko fi lo loš ko druš tvo : Dis put, 2007. – 283 str. 
: ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka Knji žev na smo tra)

128 LO SEV, Lev Vla di mi ro vič 
Jo sif Brod ski : po ku šaj li te rar ne bi o gra fi je / Lav 
Lo sev ; s ru skog iz ru ko pi sa pre ve la Ire na Luk šić. 
– Za greb : Hr vat sko fi lo loš ko druš tvo, 2012. – 426 
str. ; 21 cm 
Pre vod de la: Jo sif Brod skij. 

При ло зи

129 АЛЕК СИЋ, Де јан 
Ја сна свест о ми си ји пе сни ка у све ту / Де јан 
Алек сић. 
У: Днев ник (Но ви Сад). – ISSN 0350-7556. – Год. 
70, бр. 23398 (6. април 2012), стр. 22. 

130 BO IM, Sve tla na 
Bu duć nost no stal gi je : (skra će na ver zi ja) / Sve tla-
na Bo im ; pre ve le Iva na Bar ba rić Stra ža i Bo ja na 
Go lac. – O Brod skom i Na bo ko vu.
U: Ko lo (Za greb). – ISSN 1331-0992. – God. 13, br. 3 
(2003), str. 17–74.

131 VEN CLO VA, To mas
„Ke nig sberš ki tekst” ru ske knji žev no sti i ke nig-
sberš ke pje sme Jo si fa Brod skog / To mas Ven clo-
va ; s ru sko ga pre ve la Ire na Luk šić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 55-61.
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132 ВОЛ КОВ, Со ло мон 
Шко ла без бо жни штва : раз го во ри с Брод ским: 
ле то 1981 – зи ма 1992 : де тињ ство и мла дост у 
Ле њин гра ду / [разговор водио] Со ло мон Вол ков.
У: Ли пар (Кра гу је вац). – ISSN 1450-8338. – Год. 
9, бр. 31 (про ле ће 2007), стр. 58–87.

133 ГЕ НИС, Алек сан дар 
По се бан слу чај / Алек сан дар Ге нис ; пре ве ла с 
ру ског Дра ги ња Ра ма дан ски. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – 177, 467, 5 (мај 2001), стр. 705–708.

134 ГРУ ЂИЊ СКА-Грос, Ире на 
Во де ни гроб / Ире на Гру ђињ ска-Грос ; прев. са 
пољ. Ма ри ја Сто јиљ ко вић.
У: Књи жев ност (Но ви Сад). – ISSN 0023-2408. – 
Год. 49, књ. 103, св. 5/6 (1998), стр. 1135–1137.

135 DRN DIĆ, Da ša 
Uz od la zak Brod sko ga / D. Drn di ć
U: No va Istra (Pu la). – ISSN 1331-0321. – God. 1, br. 3 
(1996), str. 49.

136 ЂЕ РИЋ, Зо ран 
Ру ска трој ка. 3, Пе сник у ег зи лу / Зо ран Ђе рић. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 189, књ. 492, св. 6 (дец. 2013), 
стр. 829–833.

137 [Јосиф Бродски].
У: По е ти ка без дом но сти : сло вен ска књи жев на 
еми гра ци ја у XX ве ку / Зо ран Ђе рић. – Но ви 
Сад : Гра фо мар ке тинг, 2014. – Стр. 18–20, 25, 32, 
35, 36, 42, 44–46, 48, 52, 75, 107–109, 120, 125, 
127, 135, 141, 142, 144, 147, 154, 157, 161, 165, 166, 
170, 174, 176, 179, 203, 211, 216, 260, 270, 277. 

138 ЂУ РИЋ Бо снић, Александра
Česlav Mi loš, Jo sif Brod ski, Da ni lo Kiš: bez dom-
nost kao knji žev ni i eg zi sten ci jal ni pro stor.
U: Po-etič ka tra ga nja / Alek san dra Đu rić-Bo snić ; 
[po go vor Va sa Pavković]. – Pan če vo : Kul tur ni cen tar 
Pan če va, 2008. – Str. 11–26.

139 ЖИ ВА НО ВИЋ, Ми лан 
Ве ли ка еле ги ја : Јо сиф Брод ски / М. Ж.
У: Но бе лов ци : жи во ти и де ла. [Књ.] 2 / Ђор ђе 
Ран дељ, Ми лан Жи ва но вић. – Но ви Сад : Љу би-
те љи књи ге, 2006. – Стр. 180–184.

140 ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван С. 
Брод ски о се би, са вре ме ни ци ма и по е зи ји : Јо сиф 
Брод ски: Раз го во ри и бе се де; из бор и пре вод 
Не да Ни ко лић-Бо бић; Плус би бли о те ка Са вре-
ме ни ка, „Књи жев не но ви не”, Бе о град, 1988. / 
Жи ван Жив ко вић. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 165, књ. 443, св. 3 (март 1989), 
стр. 453–458. 

141 ЈО ВА НО ВИЋ, Ми ли во је 
Ба ла да о ја ха чу Јо си фа Брод ског.

У: Ру ски пе сни ци два де се тог ве ка : ди ја ло зи и 
мо но ло зи / Ми ли во је Јо ва но вић. – Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 1990. – (Ма ла би-
бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге). – Стр. 
291–303. 

142 Ан тич ки мит у по е зи ји Ах ма то ве и Брод ског.
У: Ру ски пе сни ци два де се тог ве ка : ди ја ло зи и 
мо но ло зи / Ми ли во је Јо ва но вић. – Бе о град : 
Срп ска књи жев на за дру га, 1990. – (Ма ла би-
бли о те ка Срп ске књи жев не за дру ге). – Стр. 
305–319.

143 Три бут пе сни ку Брод ском / Ми ли во је Јо ва но вић.
У: Књи жев на реч (Бе о град). – ISSN 0350-4115. 
– Год. 16, бр. 310 (1987), стр. 6–7.

144 Nad jed nim pre vo dom Brod skog / Mi li vo je Jo va-
no vić. – Tu ma če nje „Ba la de o ja ha ču” u pre pe vu 
Mi lo va na Da noj lia. 
U: Sa vre me nik (Be o grad). – ISSN 0036-519X. – 
God. 34, knj. 7, br. 1/2 (1988), str. 86–94.

145 Ли це скри ве но у оча ја њу : Јо си фу Брод ском, 
ис ко са / Ми ли во је Јо ва но вић. 
У: По ли ти ка (Бе о град). – ISSN 0350-4395. – Год. 
95, бр. 30415 (27. јун 1998), стр. 36.

146 Над јед ним пре во дом Брод ског : Ба ла да о ја ха-
чу у пре пе ву Ми ло ва на Да ној ли ћа / Ми ли во је 
Јо ва но вић.
У: Књи жев но пре во ђе ње: те о ри ја и исто ри ја : 
збо р ник ра до ва / уред ник Крин ка Ви да ко вић-
Пе тр ов. – [Београд] : Ин сти тут за књи жев ност и 
умет ност ; По жа ре вац : Бра ни че во ; [Нови Сад] : 
Књи жев на за јед ни ца Но вог Са да, 1989. – (По-
себ на из да ња ; књ. 11). – Стр. 43–51. 

147 КО ЦИЋ, Зла та 
Amal gam: da nak u pla me nu / Zla ta Ko cić. 
U: Ura ni ja / Jo sif Brod ski. – Be o grad : Na rod na knji-
ga, 1990. – (Bi bli o te ka Alp ha Lyrae). – Str. 85–95.

148 ЛО СЕВ, Лев Владимирович
Peterburžanin / Lav Lo sev ; s ru skog pre ve la i 
uvod nu bi lješ ku na pi sa la Ire na Luk šić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 39–50.

149 Па, ако ти је за ни мљи во... : Јо сиф Брод ски – по-
ку шај књи жев не би о гра фи је / Лав Ло сев ; пре-
ве ла с ру ског Не да Ни ко лић Бо бић. 
У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис. – ISSN 1452-
2950. – Год. 9, бр. 31 (2013), стр. 79–91.

150 Ти ни не знаш да су ти опро сти ли... : Јо сиф Брод-
ски – по ку шај књи жев не би о гра фи је (II) / Лав 
Ло сев ; пре ве ла с ру ског Не да Ни ко лић Бо бић. 
У: Бе о град ски књи жев ни ча со пис. – ISSN 1452-
2950. – Год. 9, бр. 32/33 (2013), стр. 129–139.

151 ЛУК ШИЋ, Ирена
Niotkuda s lju ba vlju : por tret no be lov ca Jo si fa 
Brod skog (1940–1996) / Ire na Luk šić. – U te mat skom 
blo ku: Brodsky.



U: Ko lo (Za greb). – ISSN 1331-0992. – God. 6, br. 
1 (1996), str. 193–199.

152 Bi lješ ka o Jo si fu Brod skom, pre vo di te lju / Ire na 
Luk šić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 63–64.

153 МИ ЛА НО ВИЋ, Ми ро љуб
 „У со би и по” Јо си фа Брод ског / Ми ро љуб Ми-
ла но вић. – На по ме не и би бли о граф ске ре фе-
рен це уз текст.
У: Бра ни че во (По жа ре вац). – ISSN 0006-9140. 
– Год. 55, бр. 3/4 (2009), стр. 15–18.

154 МОН ТЕ НЕ ГРО, Деј вид 
Sum nje su uve re nja : (raz go vor s Jo si fom Brod-
skim) / pre ve la Bi ser ka Raj čić. – In ter vju vo dio 
Dej vid Mon te ne gro. – Tekst pre ve den iz ča so pi sa 
„Li te ra tu ra na Świ e cie”, nr. 7 (204), 1988. 
U: Po lja. – ISSN 0032-3578. – God. 35, br. 366/367 
(avg.–sept. 1989), str. 330–332.

155 НИ КО ЛИЋ, Милица
Dve po e me Jo si fa Brod skog / Mi li ca Ni ko lić. – Sa-
dr ži i po e mu: Ba la da o ja ha ču.
U: De lo (Be o grad). – ISSN 0011-7935. – God. 16, 
knj. 16, br. 8–9 (avg.–sept. 1970), str. 982–1002.

156 ОР ЛО ВИЋ, Дра ган 
Со ба и по на ен гле ском. – При каз књи ге: „Удо-
во љи ти сен ци”, Гор њи Ми ла но вац, 1989.
У: Гло гов прах : жи вот и књи ге / Дра ган Ор ло-
вић. – Бе о град : Про све та, 1997. (Са вре ме на 
про за ’97). – Стр. 141–142.

157 ПАВ КО ВИЋ, Ва са 
Знак на во ди : Јо сиф Брод ски.
У: По глед на свет / Ва са Пав ко вић. – Бе о град : Рад, 
2002. – (Зна ко ви по ред пу та). – Стр. 59–61.

158 ПАВ ЧЕК, То не 
Су срет с Брод ским у Ле њин гра ду / То не Пав чек ; 
са сло ве нач ког Сто јан Тре ћа ков. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 164, књ. 441, [тј. 442], св. 3 [тј. 
4] (окт. 1988), стр. 633–638. 

159 ПАН ТИЋ, Ми хај ло 
Брод ски.
У: Шта чи там и шта ми се до га ђа : (лич ни азбуч ник 
пи са ца). 3, Днев ник јед ног ужи ва о ца чи та ња / Ми-
 хај ло Пан тић. – Вр шац : Књи жев на оп шти на Вр-
шац, 2009. – (Би бли о те ка Не са ни ца). – Стр. 27–31.

160 PE JA KO VIĆ, Hr vo je 
Jo sif Brod ski, „Iza bra ne pe sme”, Srp ska knji žev na 
za dru ga, Be o grad, 1990 / Hr vo je Pe ja ko vić.
U: Re vi ja (Osi jek). – ISSN 0034-6888. – God. 30, br. 
2(8) (1990), str. 91–97.

161 PO LU HI NA, Va len ti na 
In ter vju s Ala nom Myer som / raz go va ra la Va len-
ti na Po lu hi na ; s en gle sko ga pre ve la Ja dran ka Pin-
ta rić ; sti ho ve pre ve la Ire na Luk šić.

U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 65–74.

162 In ter vju sa Su san Son tag / raz go va ra la Va len ti na 
Po lu hi na ; sa en gle sko ga pre ve la Ja dran ka Pin ta rić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 75–78.

163 РА ДОЈ ЧИЋ, Са ша 
Вре ме, је зик, по е зи ја / Са ша Ра дој чић. – При каз 
књи ге: Јо сиф Брод ски: „Удо во љи ти сен ци”, Гор-
њи Ми ла но вац, 1989. 
У: По ља. – ISSN 0032-3578. – Год. 36, бр. 377/378 
(ју л–авг. 1990), стр. 300–301. 

164 РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ, Дра ги ша 
Та ко је збо рио Јо сиф / Дра ги ша Ра до са вље вић.
У: Баг да ла (Кру ше вац). – ISSN 0005-3880. – Год. 
30, бр. 356/357 (1988), стр. 52.

165 РА МА ДАН СКИ, Дра ги ња 
Те ма лу ди ла код Пу шки на и Брод ског / Дра ги ња 
Ра ма дан ски. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 0025-
5939. – Год. 164, књ. 441, [тј. 442], св. 3 [тј. 4] (окт. 
1988), стр. 439–445.

166 РАН ДЕЉ, Ђор ђе 
Пе сма ту жба ли ца по сле Ау шви ца : мој пр ви и 
по след њи раз го вор с но бе лов цем Јо си фом 
Брод ским.
У: Бла же ни из гна ни прав де ра ди : есе ји, раз го-
во ри, днев ни ци и дру ге успо ме не из са да шњо-
сти / Ђор ђе Ран дељ. – Но ви Сад : Сан, 2005. – Стр. 
253–261.

167 СИ МИЋ, Чарлс 
Slu ga reč ni ka : o Jo si fu Brod skom.
U: I đa vo je pe snik : ese ji / Čarls Si mić ; pre ve la s 
en gle skog Ve sna Ro ga no vić. – Be o grad : Ot kro ve-
nje, 2006. – (Bi bli o te ka Tekst. Se ri ja Esej i kri ti ka ; 
knj. 6). – Str. 79–95.

168 СТАН КО ВИЋ, Ду шан В. 
Јо сиф Брод ски: Од го ва рај те на пи та ња. 
У: На дну ре ке бу на : (пи сци пот крај ве ка) / [раз-
говоре водио] Ду шан В. Стан ко вић. – Бе о град : 
Про све та, 1997. – Стр. 33–38.

169 TEM KI NA, Ma ri na 
Pje sme iz pi sa ma / Ma ri na Tem ki na ; uvod ni tekst 
i pri je vod s ru sko ga Ire na Luk šić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 79–82.

170 ТОЛ СТОЈ, Та тја на Ни ки тич на 
Се ћа ње на Брод ског : Јо сиф Брод ски (28.1.1996-
28.1.2006.) / Та тја на Тол стој ; пре ве ла с ру ског 
Не да Ни ко лић Бо бић. 
У: Књи жев ни ма га зин (Бе о град). – ISSN 1451-0421. 
– Год. 6, бр. 57 (2006), стр. 16–18.

171 ТО МА ШЕ ВИЋ, Бо шко 
Či ta nje mo de la sla bog pe sniš tva.
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U: Po e zi ja i miš lje nje bi ća : knji žev no kri tič ki pri stup 
po e zi ji sa sta no viš ta fun da men tal ne on to lo gi je 
/ Boš ko To ma še vić. – Be o grad : Apo strof, 1998 
(Be o grad : Me graf). – 158 str. ; 21 cm. – (Bi bli o te ka 
Šum vre me na ; knj. 46). – Str. 74–82.

172 ТО МА ШЕ ВИЋ, Бо шко 
Чи та ње мо де ла сла бог пе сни штва : Јо сиф Брод-
ски: Иза бра не пе сме; иза брао, пре вео и пред-
го вор на пи сао Ми ли во је Јо ва но вић; Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град, 1990. / То ма ше вић 
Бо шко. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 167, књ. 448, св. 1 (ју л–авг. 1991), 
стр. 167–174.

173 UFLJAND, Vla di mi r
Od pje sni ka do mi ta / Vla di mir Ufljand ; pre ve la i 
pri re di la Ire na Luk šić. – U te mat skom blo ku Pi ter-
ski pje snič ki krug. – Iz „Русскaя мысль”, Pa ris, br. 
3780/1989.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 22, br. 77–80 (1990), str. 71, 73.

174 FAY-Лу кић, Је ле на 
Хо ра ци је и Брод ски: тран сфор ма ци ја спо ме-
ни ка / Је ле на Fay-Лу кић.
У: Сла ви сти ка. – ISSN 1450-5061. – Књ. 17 (2013), 
стр. 43–50.

175 ФИ УТ, Алек сан де р
И зме ђу : о Јо си фу Брод ском / Алек сан дер Фјут ; 
пре ве ла с пољ ског и бе ле шку са чи ни ла Љу би ца 
Ро сић.
У: По ве ља (Кра ље во). – ISSN 0352-7751. – Год. 
38, бр. 3 (2008), стр. 90–108.

176 ХА ВЕЛ, Вац лав 
Од го вор Вац ла ва Ха ве ла [на отво ре но пи смо 
Јо си фа Бродског] / пре ве ла с ен гле ског Ђур-
ђи на То по раш Дра гић. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске (Но ви Сад). – ISSN 
0025-5939. – Год. 170, књ. 453, св. 5 (мај 1994), 
стр. 650–653.

177 ХЕР МАН-Се ку лић, Ма ја 
Po e zi ja u sve sti : raz go vor sa Jo si fom Brod skim. 
– Sa bi o bi bli o graf skom be leš kom o pe sni ku.
U: Ski ce za por tre te : ame rič ka knji žev na sce na / 
Ma ja Her man Se ku lić. – Gor nji Mi la no vac : Deč je 
no vi ne, 1992. – (Bi bli o te ka Raz go vo ri). – Str. 125–141.

178 CA CAN, Fi kre t
Jo sif Brod ski (1940. Le njin grad – 28. si ječ nja 1996. 
New York) / Fi kret Ca can.
U: Po sta ja u pu sti nji : iza bra ne pje sme / Jo sif Brod-
ski ; pre pje vao s ru skog Fi kret Ca can. – Za greb : 
Lit te ris, 2012. – Bi bli o te ka Po e zi ja (Lit te ris). – Str. 
5–19.

179 ŠIM ČE VIĆ, Gre ta 
Bi bli o gra fi ja pje sni ko ve na zoč no sti u Hr vat skoj / 
Gre ta Šim če vić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 83–88.

180 ŠRA JER-PE TROV, Da vi d
Jo sif Bar ba ros sa / Da vid Šra jer-Pe trov ; pre ve la s 
ru sko ga Ire na Luk šić.
U: Knji žev na smo tra (Za greb). – ISSN 0455-0463. 
– God. 38, br. 3/4 (141/142) (2006), str. 51–54.

Са ста ви ла Гор да на Ђи лас

Напомена: По моћ у пре тра жи ва њу из во ра у Хр ват ској не се бич но је пру жио ко ле га Бо ри вој Ча лић из 
Град ске књи жни це у Ву ко ва ру, на че му му се овом при ли ком за хва љу јем.




