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BRODSKIWOBEC OSTATECZNOŠCI.
SEMIOTVKA Š M I E R C I W WYBRANEJ LIRYCE POETY
Ewa Nikadem-Malinowska
O niešmiertelnošč smierci nie poprosze,
JosifBrodski

Problém czlowiek a ámierč jest prawdopodobnie równie starý co ludzkoáč. Strach przed ámiercia. i szacunek dla zmaríych charaktery zuj a_ wi?kszošč
dawnych systemów kulturowych. Bliskoáč ámierci, jej nieuchronnošč zrodzila
pewne typowe postawy wobec koňca. Od zupefaiej negacji po calkowita. akcéptacje, i próby oszukiwania losu, w czym prym wiodty mitologie. Iluzj? wiecznego zmartwychwstania i odradzania si? stwarzata przede wszystkim odradzajaca si? przyroda i skwapliwie wykorzystywane w róžnych sytuacjach samopowtarzaja.ce sie, kote cyklu.
Rosyjski folklor, by nie pozwolič tyč zlu, wymyšlil Košcieja Niešmiertelnego, którego (paradoks!) nie tylko možná, ale nálezy zabič, by zatriumfowate
dobro.
Šmierč jako granica, jako kres, jako ostatecznošč, wobec której czlowiek
przestaje istnieč, musiala wywotywač" bunt, bo taka jest nátura ludzka. Jej ucieleánienie postrzegane byte na róžne sposoby - najcz?šciej jako niézbyt urodziwa natrftna baba z ostrým narz?dziem. Obraz ten, utkaný ze znaków, na które
pracowary cate pokolenia, nie byt jednak wiažacy i obowiazujacy. Dia Pasternaka ámierč nie miata zarysów , dla Herberta byla larwaj dra.za.ca. po čichu
ludzki organizm . Dla urzeczonego twórczošcia. Césara Pavese Brodskiego
šmierč jawi si? jako kobieta, która be^dzie mieč twoje oczy.
Zwykry ludzki stosunek každego czlowieka do šmierci uzaležniony jest
przede wszystkim od jego šwiatopogladu. Wyznawcy religii maja.zadanie ufatwione, gdyž kwestie te sajakby odgórnie rozwiazane i postanowione. Ateista
z kolei tež nie ma problému, wierzac, že koniec jest bezdyskusyjny i dalszy
ciqg nie nastapi.
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Josif Brodski nie przypisany do žadnego Košciola, byl jednak czlowiekiem wierzacym. Odkryl dla siebie Boga w wieku šwiadomym, dorosrym, od
kryl Go w Jego wlasnym domu - w pi?knie, madrošci, dobru. Przežywajac
w sobie i dla siebie kolejné systémy religijne dotarl do miejsca, z którego najlepiej widač bylo najwažniejsze žyciowe wartošci. B y l to gmach, w którym
w sposób daleki od rzeczywistošci .ležary obok siebie najwažniejsze osiajjnie.cia hinduizmu, chrzešcijaňstwa i judaizmu. Ekumenizm najwyžszej klasy polaczony z rozsadkiem i wražliwošcia. poety zaowocowal postawa. pema. pokory
wobec žycia, rezygnacji wobec šmierci i miloáci wobec bližniego. Nie oznacza
to jednak, že Brodski z zagadnieniem šmierci problemów nie mial. Mial, i to
o wiele bardziej ztožone niž wiekszošč ludzi, gdyž pozbawione bezkrytycznej
wiary na rzecz zdrowego rozsadku.
Stosunek Brodskiego do šmierci, rozumienie jej miejsca w žyciu czlowieka, wreszcie sposób jej poetyckiego przedstawienia, pewna koncepcja fenomé
nu šmierci, sa. przedmiotem niniejszych rozwažaň. Materiálem analizy sa. wybrane wiersze pochodza.ce z róžnych lat (wybrane - ze wzgledu na problematyk? wokól fenoménu šmierci, a takže ograniczenia objetošciowe niniejszego
artykulu).
Šmierč w poezji Brodskiego zajmuje miejsce niezbyt eksponowane, niczym si? nie wyróžnia, po prostu jest obecná. Mówiac o czlowieku, o jego žy
ciu, nie sposób pominač šmierci, która jest tuž obok, za krzywym plotem ze
zbutwiafych desek, cztery kilometry od petli tramwaju.
Traktujac niekonwencjonalnie i z humorem zadania poety, zaledwie 23letni Brodski tak je rozumie:
4

5

Ilo3Ta flojir - nbiTaTbCfl caHHHTb
Kpaa pa3puBa M O K ayiuoří H TCJIOM.
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H TOJibKO civtepTb BceMy uiHTbio - npeaejioM.
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Pozostai tej dewizie wierny do koňca žycia.
Latwo jest mówič o šmierci, kiedy jest si? mlodym i nie czuje si? na karku
jej oddechu. Latwo tež jest mówič o šmierci juž zaistnialej, jak w wypadku samego Brodskiego, gdyž niczym nas juž nie zaskoczy. W takim momencie mož
ná sobie nawet požartowač, jak to zrobila Wislawa Szymborska w wystawionym sobie Nagrobku. Mówiac z lekcewaženiem o swojej poezji i parafrázujíc
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jednoczešnie stynny napiš na mogile trzystu Spartan, poetka osiqga niezwykty
efekt. Stosujac uktad znaków, którego centrum jest schowane w teczce przechodnia mózg elektronowy, z gorzkim humorem mówi o niezrozumieniu i marnoáci poezji w stechnicyzowanym áwiecie.
Josif Brodski, idac w slady Horacego i rosyjskich klasyków poezji XVIII
i XlX-wiecznej, równie nieskromnie jak oni, wystawia sobie nie nagrobek, lecz
pomnik. Jest to jednakže monument inny, akcentujacy inne niž u poprzedników
wartošci, jest to odwazny dowód poetyckiej dziatalnoáci zaledwie 22-letniego
Brodskiego.
51 naMHTHHK ce6e B030Bitr HHOÍÍ!
K nocTMflHOMy CTOJieraio - cnHHoň,
K JUO6BH CBoefl noTepHHHoň - JIHUOM.
H r p y j b - BejiocHneflHbíM KOJiecoM.
A HroflHUH - K Mopio nojrynpaBfl.
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Interesujaca jest myši koňcowa wiersza. Brodski rýsuje przy pomocy kilku za
ledwie znaków obraz wielkiego krajů i malego podwórka, na którym z jego
gipsowego popiersia ku radošci dzieci tryšnie woda. Z biarych, marrwych oczu,
jak fontanna lez.
Z roku 1972 pochodzi wiersz w caíošci pošwi?cony fenomenowi šmierci.
Jest to wiašciwie studium ámierci, w którym Brodskiemu udalo si? zlowič, zatrzymač t? jedna ulotna. chwil? mi?dzy žyciem a šmiercia.. Semiosfera tego
wiersza skladajacego si? až z czternastu zwrotek, jest zadziwiajaco nieskomplikowana. Sktada si? ona z kilku przedmiotów i kilkunastu poj?č. Wczoraj i dziš,
sens i nonsens, áwiatto i mrok, nic i c o á , przesztoáó i przysztoáč, žywy i martwy, do tego barwa, desen, pi?kno - to wszystko mieáci si? na granicy žycia
i ámierci i jest - motýlem.
Brodski zdaje si? pytač zdziwiony, po co istnieje to žycie, skoro natychmiast zginie? I odpowiada sam sobie - po to istnieje, aby zginaó, ale istnieje.
Bo przeciež To, co nie ma koňca, nie ma równiež sensu. Te proste slowa na
témat šmierci naležel do genialnego rosyjskiego semiotyka, Jurija Lotmana.
Stawianie problému nieuchronnošci koňca wtašnie w taki sposób, nadaje mu
szczególna^ wartošč. Rabindranath Tagore ujmuje to jeszcze dostowniej - Wybity znak šmierci daje wartošč monecie žycia, pozwalajqc kupic za žycie to, co
prawdziwie cenné.
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Problém ámierci towarzyszy literaturze pi?knej równie wiernie, jak ámierč
towarzyszy ludzkiemu žyciu. Róžne kultury, epoki, czy wreszcie kierunki literackie podchodziry do niego w sposób indywidualny, uwarunkowany specyfika_
historyczno-literacka_ i áwiatopogla_dowa_. Že jest to problém wažny, przekonywač nikogo nie trzeba, ze jest to problém uniwersalny, tež wydaje si? byč oczywiste.
Max Scheler w swoim studium nad fenomenologie ámierci przedstawia je
jako akt žyciowy, jako jeden z koniecznych procesów i stanów nadajacych žy
ciu sens. Przedstawiajac ámierč jako absolutné przemijanie dokonywane przez
sama. istote. žywaj lecz bez aktu woli (chodzi oczywiácie o ámierč naturalnaj, fi
lozof podkreála nieuchronnoáč, powszechnoáč i normalnoáč tego zjawiska ná
tury ludzkiej. W czym wi?c problém, ježeli umrzemy, bo umrzeč musimy,
i zadně poprawki czy dowolania nie maja. sensu i szans? I to wlaánie retoryczne
w zasadzie pytanie stawiane od wieków przez pisarzy i poetów, malarzy i muzyków, rzežbiarzy i zwykfych konsumentów žycia, nadaje sens i ped kulturze,
bo próbowač na nie odpowiadač, to znaczy zaznaczyč swa_ indywidualna_ postawa. wyražny stosunek wobec ostatecznoáci. Przez lata czfowiek budowal sy
stém znaków oscylujacych wokól ámierci, jak gdyby chcial przewidzieč jej
wszystkie možliwe ruchy i nie dač si? zaskoczyč. Droga od rzeczywistosci do
wyobraženia i konkretnej mysli zawartej w znaku, wiodta przez strach. Stád
masa znaków - ostrzežeň, znaków - upomnieií, czy znaków - przestróg maja_cych uprzedzič przed spotkaniem z ostatecznoácia_. Sta_d kolekcja ptaków - najcz?áciej czamych, siadajacych na dachu, na parapecie, čwierkajacych w oknie,
skrzeczacych w pobližu domu, gubiacych pióra, íkajacych przed pómoca.. Ptak
- zwiastun, ptak przynoszacy ámierč, folklor až roi si? od podobných obrazów.
Rozbité lustra, b?dace wizerunkiem duszy, zerwana nič, bedaca nicia. žycia,
ludzka pomystowoáč nie zna granic.
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Literatura najcz?áciej korzysta z gotowych wzorców, modyfikujac i ubarwiajac je jedynie. Jest zreszta_ řunkcja_ znaków mówienie j?zykiem ogólnie zna
ným; uniwersalizm znaków stanowi o ich czytelnoáci, a j?zyk znaków zawiera
si? w naszej podáwiadomoáci. Šwiadomoáč ma tylko pomoc w kojarzeniu ich
sytuacji znaczeniowej z okreálona_sytuacja.rzeczywista .
W tradycji žydowskiej ámierč byla karaj jaka_ Bóg naložyl na pierwszych
ludzi za nieposhiszeňstwo. Czyni to ludzi odpowiedzialnymi za wlasny kres,
zrzuca na nich win?. W tradycji chrzeácijaňskiej ámierč jest poczatkiem i kon
cem jednoczeánie. Zmartwychwstanie Chrystusa i liczne cudowne uzdrowienia
stawiaja, ámierč na stabszej pozycji niž w Starým Testamencie. Taka koncepcja
ámierci lagodzi nieco strach, czyni áwiadomoáč odejácia mniej kategoryczna_.
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Literatura, korzystajac z symboliki biblijne stwarza došč ciekawa. sytuacj? semiotyczna_. Semiosfera Biblii jest maksymalnie zsymbolizowana, jest konglo
merátem sensów, których znaczeniami sa_znaki. Budujíc przestrzeň semiotyczna. utworu literackiego w oparciu o biblijne znaki, odchodzi si? w pewnym sensie od rzeczywistošci na rzecz podwójnego symbolizowania. Hiob w Biblii jest
znakiem cierpienia, Hiob „užyty" poza niíi nie jest juž znakiem, jest samým
cierpieniem.
Do takich oczywistych, utartych árodków Brodski odwoluje si? niezwykle
rzadko, jeszcze rzadziej do raz užytego znaku powraca. Tak bylo jednak z popiolem, prochem, z którego powstateš i weň si? obrócisz (Ksiqga Rodzaju). Popiól jako résztka, jako nic, niewiele warte wspomnienie po czlowieku, który
nie jest w stanie odrodzič si? zen jak Feniks. Popiót wyst?puje u Brodskiego
jako znak bezwartošciowoáci. (Tylko popiól wie, co to do cna siq wypalič). Je
že li motýl byl niczym, to czym jest cziowiek?
M u ocTaHeMCfl CMHTBIM oxypKOM, ruieBKOM, B TCHH

noa

cxaMbeň,

Kyaa y r a n

npoHHKHyn.

nyny

He

flacr.

H CJIOKHMCH B oSHHMKy C rpH3bK), CHHTM flHH,
B neperHOft, B

ocaaoK, B

Kyjn>Typm>iň ruiacT.
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Tylko tyle odkryje kiedyá archeolog, tylko tyle cziowiek po sobie pozostawia.
Ten sam motyw i ten sam znak powracaja. w wierszu Pamieci ojca: Australia.
Miekki bialy puch zamiast ojca, którego nie ma, i którego nigdy juž nie bedzie.
I to jest naprawd? wszystko, rozpaczliwie tragiczne wszystko. Jeden znak za
stupuje tu pozomie cata^ semiosfer?, która pozostaje w domysle.
Traktujíc motyw ámierci w twórczoáci Brodskiego jako calošč, naležy
zwrócič uwag? na jego wyražna. ewolucj?. Nietrudno zauwažyó, že rokiem granicznym, jest rok 1972, rok opuszczenia Zwiazku Radzieckiego. Okres do tej
cezury možná umownie nazwač mlodzieňczym nie ze wzgledu na wiek poety,
lecz - na jego stosunek do áwiata. M a to okrešlony wpryw na modyfikacj? té
matu ámierci. Juž rok 1972 obfituje w wiersze ze šmiercia. w tle. Jest ona jednakže zupemie inna niž w utworach wczešniejszych, bo bardziej reálna, rzeczywista. Brodski juž nie mówi o szukaniu spokoju wrozkladzie materii
(Cmentarz žydowskí). Wypedzenie z ojczyzny daje mu do myšlenia. Pojawiaja.
si? motywy utraconej mlodošci i wr?cz starzenia si?, chociaž Brodski ma wtedy 32 lata... Mimo že áwiadomoáč oddala t? chwil?, (Máj karawan daleko), to
organizm czuje przesilenie (Tyle w tym ciele šmierci).
Okres po roku 1972,
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až do ámierci poety cechuje si? przede wszystkim ogromna. dojrzaloácia. i dystansem do wszystkich žyciowych wartoáci. Pojawia si? myál o koňcu, o granicy, sekretna myál o ámierci. Šwiat robi si? ciasny, nad žyciem i ámiercia. domi
nuje przestrzeň (Mucha).
24 mája 1980 roku, w dniu swoich czterdziestych urodzin, Brodski pisze
wiersz-podsumowanie. Jest on do tego stopnia przepemiony treáci^, iž ma si?
wraženie, že forma trzeszczy w szwach. Dwie trzecie jego obj?toáci zajmuje
wyliczenie kolejných etapów žycia podmiotu lirycznego. Ich (etapów) nat?ženie, patos i gl?bia mogryby wypehiič niejedno žycie. A oto konkluzja:
HTO CKa3aTb MHe o JKH3HH? HTO 0Ka3ajiacb fljiHHHoň.
ToJibKO c ropeM H HyBCTByro cojiHaapHOCTb.
Ho noxa MHe poT He 3a6nnH rjiHHoň,
H3 Hero pa3flaBaTbc« 6yaeT jinuib 6jiaroaapHOCTb.
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Wiersz jest brutalny w wymowie, z pewnoácia^ nie jubileuszowy, nie áwia.teczny. Jest gorzki. Bohater liryczny stoi tutaj na pozycji wrogiej zarówno
wobec žycia, jak i wobec ámierci. Žycie jest dhigie, ámierč gwatíowna. Jednakže nawet przešwiadczenie, že jest okrutna nie niweczy faktu, že za dar žycia
nálezy si? niebiosom dzi?ki.
Ta krotka autobiografia nie jest požegnaniem z žyciem, to nie testament,
to dopiero polowa drogi. Bohater robi jednak wraženie znužonego, zm?czonego w?drowca, zadziwionego wíasna, aktywnoácia^. Šmierč, która jest przeciež
naturalnym przeciwieňstwem žycia, tutaj jest tylko gruda. gliny. Tak mato i až
tak dužo, že wystarczy by zabič, zaghiszyč, zatamowač wspomnienia.
Max Scheler piszac o obecnoáci ámierci w žyciu czlowieka užywa sformulowania intuicyjna pewnosč šmierci.
Podkreála, že nie jest to przeczucie
ámierci, lecz pewien stopieň jasnoáci, zrozumienia jej idei. Dojrzaty Brodski
juž nie igra ze ámiercia,. Zamiast konkrétných znaków áwiadczacych wprost
o ostatecznoáci, coraz cz?sto ucieka si? do poj?cia czasoprzestrzeni, która
ogamia i ogranicza , dajac jednoczeánie pema^ swobod? ruchu we wszystkich
czterech kierunkach semiosfery. Odczuwajac stale owa. pewnoáč ámierci Brod
ski, jak shisznie zauwaza Scheler, nie przeczuwa jej nadejácia mimo powažnej
choroby. W grudniu 1985 roku pisze wiersz Boženarodzeniowy, w którym
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umawia si? za czternaácie lat na spotkanie ze áwi?tujacym dwutysi?czne urodziny Chrystusem. Stáje si? jednak inaczej.
Pojmujac ámierč jako ostatecznoáč i koniecznoáč Brodski zajmuje pozycj? , która wyraža si? w rezygnacji i niech?ci wobec ámierci, nigdy zaá w obawie; pogodzony z jej ostatecznoácia., lecz nie poddajacy si?, o czym
áwiadcza. jego ostatnie wiersze. Brodski - poeta i Brodski - czfowiek, to
„dwójistota" nieskomplikowana, ale w myši zásady, že geniálně jest proste.
Žyjac czy przežywajac žycie w stanie ciajlego zawieszenia, w stresie, dyskomforcie psychicznym najpierw wyrzutka, a potem wiecznego goácia, majac šwiadomoáč uptywajácego czasu i przemijajacego žycia, a zárazem b?dac zbyt
skromným, by planowač coá wi?cej niž žycie, Brodski decyduje si? nie prosič
šmierci o žycie wieczne. Šwiadczyč to može o takiego rodzaju przywiazaniu
do ziemskiego istnienia, które deprecjonuje ámierč na tyle, by možná si? bylo
z nia^ nie liczyč. Žycie przepemione žyciem, syte faktami, samoáwiadomošciít
bez wzgl?du na to, czy byty trafione, stanowiry jego jedyne, niepowtarzalne
žycie; dlatego tež warto poprosič o drugie (Do córki).
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Juž w momencie tworzenia wiersza Moíyl \ Brodski byi w petni áwiadom
zagadki fenoménu žycia i ámierci, ulotnoáci pierwszego i niezawodnoáci tej
drugiej. Nie dogadawszy si? nigdy z Czasem wyraznie preferowal Przestrzeň ,
co czyniio jego i jego žycie bardziej materialnymi, osadzonymi w kontekácie
codziennoáci. Dlatego ámierč w rezultacie przemyáleň równiež nabiera przestrzennego charakteru, mieszczac si? w znaku žydowskiej mogily.
Mimo tylu przeciwnoáci, a može na przekór nim, Brodski wyszedl z žycia
zwyci?sko. Do jego zwyci?stw nálezy zaliczyč pokonanie ámierci ucieleánione
w obrazie mlodego žycia krzyczacego wytrwale nad mogita. poety. O niešmiertelnošč šmierci nie poproszq - brzmi stanowczo i kategorycznie. Taka postawa
wydaje si? w petíii zásadná, gdyž to nie ámierč, lecz žycie zapisalo Go na kar
tách wiecznoáci.
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