
ПЕ ВА ЊЕ И МИ ШЉЕ ЊЕ
(Сте ван Бра дић: У ко тлар ни ци, Адре са, Но ви Сад, 2013)

По след ња об ја вље на и пр ва са мо стал на пе снич ка збир ка Сте ва на Бра ди ћа У ко-
тлар ни ци при па да оном ма ло број ном до ма ћем пе сни штву ко је сво јом про бле ма ти ком 
ко му ни ци ра са ак ту ел ном европ ском и свет ском дру штве ном те о ри јом, на ди ла зе ћи 
ми то ло ги ју ло кал ног. Она да је мо де ле пе сни штва ко ји су мо гу ћи на кон пост мо дер ни-
стич ке „хи сте ри је су бјек тив но сти“, „ме та-бле бе та ње ком не ма кра ја“ (Е. Гел нер), за др-
жа ва ју ћи пра во на ре ла ти ви за ци ју и иро ни за ци ју. Та ко ре флек сив на по е зи ја С. Бра-
ди ћа оста је по е зи је от по ра, по е зи ја ко ја сво јим ме ха ни змом по ку ша ва да из бег не 
афир ма ци ју мо ћи ко ја во ди у но ви/ста ри кон зер ва ти ви зам, ре ста у ра ци ју тра ди ци о-
нал ног пе сни штва, а са дру ге стра не из бе га ва и пот пу ну не га ци ју мо ћи ко ја за вр ша ва 
по врат ком ме та фи зи ци. У игри при хва та ња и од ба ци ва ња иде о ло ги зо ва них струк ту-
ра ствар но сти и је зи ка, ау тор је зи ком пој мо ва и ди на ми ком сли ка про го ва ра о про-
бле ми ма са вре ме ног дру штва, под ри ва ју ћи ствар ност из са ме ствар но сти.

У сва че ти ри ци клу са збир ке („Рас про да ја књи га“, „Ниг де ви со ко“, „По лип тих“, „Ме-
ђу ша во ви ма“), пе сник на раз ли чи те на чи не по твр ђу је да „не ма све то сти“ („Оста так“), 
по ку ша ва ју ћи да у про фа ни за ци ји ди фе рен ци ра но ве пе снич ке ква ли те те ко ји су 
одр жи ви у ло ги ци са вре ме не кул ту ре. Као до ми нант ни те мат ски склоп ове по е зи је 
ко ја ра чу на на је зик пој мо ва, по ја вљу је се не ми нов ни ви шак, оста так ко ји се на ме ће 
у сва кој раз ме ри ствар ног и сим бо лич ког, а ко ји по ста је пер спек ти ва пе сни ко вог про-
бле ма ти зо ва ња су бјек та, од но са исто ри је и фик ци је, зна ња и мо ћи, је зи ка и ствар но-
сти: „огле да ло: / је зик у ко ме смо ко нач но / ви ше / не го што то мо же мо би ти. / спо ља-
шњост ко ју под ра зу ме ва / не при па да за пра во ни ко ме” („Не што“). Су прот ста вља ју ћи 
при вид ној хар мо ни за ци ји па ра ли шу ћу де хар мо ни за ци ју, ау тор усло жња ва пе снич ки 
текст уче ста лим скри ве ним упу ћи ва њем на М. Фу коа, Ж. Ла ка на, В. Бен ја ми на, А. Ба дјуа, 
Ђ. Агам бе на и дру ге ва жне фи ло зоф ске кон цеп те. Као по себ на, на гла ше но ху мор на 
це ли на, из два ја се тре ћи ци клус „Ниг де ви со ко“ у ком се го то во нео а ван гар ди стич ким 
стра те ги ја ма те жи под ри ва њу про из вод ње зна ња и ве ро ва ња, уз иро ни ју, гро те ску, 
па ра докс и сар ка зам као основ не фи гу ре од но са пре ма ствар ном. 

Пе снич ки ди ја лог збир ке У ко тлар ни ци са ак ту ел ном дру штве ном те о ри јом, под-
ра зу ме ва ме то ни миј ско при су ство од ре ђе ног фи ло зоф ског кон цеп та ко ји се уз ди же 
на ни во вла да ју ће пре ми се пе сме. Та ко те ло пе сме по ста је чул на пре зен та ци ја јед ног 
ре жи ма ми сли пре ма ком се ау тор од но си по ле мич ки или афир ма тив но. Ре ше ња ко ја 
ну ди фи ло зоф ски дис курс у пе сни штву С. Бра ди ћа би ва ју „про це ду и ра на“, тран спо-
ну ју се у „си ту и ра но ис пи ти ва ње исти не ко је ло кал но ак ту е ли зу је или чи ји је ко на чан 
фраг мент“, ка ко Ба дју, ау тор чи ја је те о риј ска ми сао ви ше стру ко ва жна за про бле ма-
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ти ку ко ја је при сут на у овој пе снич кој збир ци, од ре ђу је са му умет ност. У том сми слу, 
мо же се ре ћи да је основ ни ме ха ни зам на ком се за сни ва ово пе сни штво ве зан за 
при ро ду при су ства фи ло зоф ског дис кур са у ло ги ци са мог пе сни штва. Об ја шња ва ју ћи 
по јам „ине сте ти ке“ као спе ци фи чан од нос фи ло зо фи је пре ма умет но сти ко ји, др же ћи 
се то га да је са ма умет ност про из во ђач исти не, не ма ни ка квих пре тен зи ја да умет ност 
пре о бра ти у обје кат за фи ло зо фи ју, Ба дју ин си сти ра на то ме да ине сте ти ка опи су је 
стро го ин фра фи ло зоф ске ефек те ко је про из во ди по сто ја ње не ких умет нич ких де ла, 
за не ма ру ју ћи естет ску спе ку ла ци ју. У скла ду са тим, мо же мо за кљу чи ти да се у пе сни-
штву С. Бра ди ћа отва ра про стор за ре вер зи бил ни про цес: са мо свој не исти не умет-
но сти ко је су про шле кроз фи ло зоф ски апа рат са сво јим кон цеп ту а ли зо ва ним ин фра-
фи ло зоф ским ефек ти ма, вра ћа ју се, у ми са о но и пој мов но ја сној фор ми, у пе снич ко 
окру же ње, чи ме се де мо кра ти зу је фи ло зоф ски дис курс.

На ве де не тврд ње раз мо три ће мо на при ме ру пе сме „Не по ве ре ње“ ко јом С. Бра дић 
отва ра ову пе снич ку збир ку. „[Ш]кола је за вр ше на. / при ро да би же ле ла / да про го во-
ри / сва ки пут ка да за ба са мо / у пу сту ули цу. / пре пи су је мо ра дост. / ус по ста вља мо 
обри се раз да љи не / из ме ђу при сут но сти / и не по но вљи вог.“ Пе сма „Не по ве ре ње“, 
као и ве ћи на оста лих пе са ма ове збир ке, на пи са на је у ви ду уни вер зал ног ко мен та ра 
у ком до ми ни ра им пер со нал ни пе снич ки го вор, у овом слу ча ју са кри вен у не и ме но-
ва ну ко лек тив ност. Ин ди ви ду ал ност су бјек та не мо же да по сто ји у све ту где је су бјект 
не ми нов но по ви но ван за ко ни ма иде о ло шке, ме диј ске, по тро шач ке ма ши не ри је. Пе сма 
„Не по ве ре ње“ про гла ша ва ап со лут ну над моћ све та над чо ве ком, а на пи та ње о мо-
гућ но сти ра ди кал не, ре во лу ци о нар не про ме не, ко је по ста вља ју мно ги са вре ме ни 
фи ло зо фи, пе сма од го ва ра не по ве ре њем, што се ре флек ту је и на син так сич ком пла ну 
рит ми зо ва ном, ис пре се ца ном ре че ни цом ко ја ема ни ра стро го ко ди ра ну ма ши не ри-
ју мо ћи, без по ве ре ња у ве ли ко сло во.

Пе сма се за о штра ва сти хо ви ма „про зо ри и вра та се отва ра ју / ка ко би раз от кри ли 
исто ри ју, / ко ја нам при ла зи / но се ћи у ру ка ма / ре ли ги ју кри ви це“ („Не по ве ре ње“), 
чи ме се, као и у не ко ли ко дру гих пе са ма, на по сре дан на чин ус по ста вља ди ја лог са 
ка пи та ли змом, ко ји се код М. Ве бе ра, а на ро чи то код В. Бен ја ми на, до во ди у ве зу са 
ре ли гиј ском струк ту ром, на зи ва ју ћи се „су штин ски ре ли гиј ским фе но ме ном“ (Бен ја-
мин). „Ка пи та ли зам је по свој при ли ци пр ви слу чај кул та кри ви це, пре не го по ка ја ња. 
(...) Ужа сно ве ли ко осе ћа ње кри ви це где се не зна ка ко да се до ђе до по ка ја ња, где се 
по се же за кул том, не због ока ја ња кри ви це, већ да би се она учи ни ла уни вер зал ном, 
да би се за ку ца ла у свест и ко нач но и из над све га да се и сам Бог укљу чи у ту кри ви цу, 
ка ко би на кра ју био укљу чен и у по ка ја ње“ (Бен ја мин). За сни ва ју ћи пе снич ку сли ку 
на пер со ни фи ка ци ји исто ри је ко ја у ру ка ма но си ре ли ги ју кри ви це, ау тор до дат но 
про ши ру је оп сег де ло ва ња ре ли гиј ске струк ту ре ко ја ни је ве за на са мо за ка пи та ли зам 
не го за кон сти ту тив не ме ха ни зме исто ри је уоп ште. 

За др жа ва ју ћи се на про бле му исто ри је, у на став ку пе сме, С. Бра дић отва ра про-
блем на си ља, се ћа ња и мо гућ но сти све до че ња по сред ством ко јих сту па у ко му ни ка-
ци ју са те за ма са вре ме ног фи ло зо фа Ђ. Агам бе на: „[Н]еизрециво ис ку ство / ра за пи ње 
сво је ло го ре, / по ди же спо ме ни ке / уса гла ша ва се / са ин ду стри јом за ба ве“ („Не по ве-
ре ње“). Ис ку ство је не из ре ци во јер „[п]рави све до ци, пот пу ни све до ци, је су они ко ји 
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ни су све до чи ли и ко ји не мо гу да све до че“. „То су они ко ји су до дир ну ли дно. Пре жи-
ве ли го во ре у њи хо во име, уме сто њих, као псе у до-све до ци; они све до че о све до чан-
ству ко је не до ста је (...) Ко год да пре у зме уло гу све до че ња у њи хо во име, зна да ће 
мо ра ти да све до чи у име не мо гућ но сти све до че ња“ (Агам бен). Ова не мо гућ ност све-
до че ња као не моћ ни, ла ко осво ји ви про стор, ула зи у уни вер зум ро бе, уса гла ша ва ју ћи 
се са ин ду стри јом за ба ве и за ко ном ква ни ти фи ка ци је. Та ко ђе, у свом од но су пре ма 
пи та њи ма мо ћи, су ве ре но сти, др жав ног по рет ка, Бра дић по сред ством суб вер зив них 
пе снич ких сли ка по твр ђу је да го ли жи вот ви ше ни је изо ло ван на по себ ном ме сту или 
уну тар не ка кве де фи ни са не ка те го ри је не го да он бо ра ви у те лу сва ког жи вог би ћа, 
па фе но мен ло го ра, по ред то га што има сво ју исто риј ску се ман ти ку, по ста је и са вре-
ме ни фе но мен ко ји Агам бен ко ри сти за сво ју сме лу тврд њу да упра во ло гор а не град 
пред ста вља да на шњу би о по ли тич ку па ра диг му.

Сте ван Бра дић овом пе снич ком збир ком бли зак је кон цеп ту но ве по е зи је ко ју А. 
Ба дју зах те ва у Ма ни фе сту афир ма ци о ни зма. Та по е зи ја тре ба, са јед не стра не, да се 
од рек не ужи та ка у мар ги ни, у из бе га ва њу, у бес ко нач ној де кон струк ци ји, у фраг мен-
тар ном, у дрх та вом из ла га њу смрт но сти, у ко нач но сти и те лу (Ба дју): „раз ли ка нас не 
мо же спа си ти“ („По лип тих, VI II“). Она, та ко ђе, не тре ба да бу де „ро ман тич ка“, од но сно 
не тре ба у умет но сти да ви ди са мо сло бод не фор ме па да бес ко нач не иде је у чул ност, 
што је бли ско хај де ге ри јан ском, бу ко лич ком кон цеп ту ко ји и С. Бра дић до во ди у пи та ње: 
„ис под др ве та смо се оку пи ли / ка ко би ис ку ша ли плод / и ста бљи ку / ко ји нам / по пра-
ви лу / ни су на рас по ла га њу. / и уко ли ко би смо не го ва ли / зе мљу / уко ли ко би смо по ве-
ро ва ли / да је плод ност усме ре на / пре ма ра си па њу све тло сти, / хлад но крв на раз ме на 
/ да ро ва / ку по ви на / пој мов ног бо гат ства / убр зо би се по ка за ла / не по сред ном, / по пут 
пи сма / у ко ме по ре дак / из но си пре су ду“ („По лип тих, IV“). Пе сма „Кри шка ја бу ке“ joш 
јед ном про го ва ра на ту те му: „игра ли ште пу но / па сто ра ла / хо ће да ка же ка ко исти на 
из ра ста / спон та но / по пут огле да ла / и да је по треб но / са мо би ти па стир / да би се 
те рет об у хва тио / дла но ви ма сми сла. али бро до ви ко ји при сти жу / низ ре ку / у сво ме 
име ну већ до но се / кри зу. / нај бо ља реч је / кри шка ја бу ке / ко ја ће за ста ти / у гр лу.“

Пе снич ка збир ка У ко тлар ни ци ис пу ња ва ве ћи ну зах те ва ко је Ба дју по ста вља пред 
но ву умет ност ко ја тре ба по но во да по твр ди афир ма ци ју. Нај пре, мо то збир ке „Исто-
ри ја се ни је за вр ши ла – ми на то ни смо при ста ли“ (Tiq qun) од го ва ра Ба дју о вом зах те-
ву за су прот ста вља њем сви ма они ма ко ји са мо же ле свр ше так, крај, „оним ко хор та ма 
са го ре лих и па ра зит ских по след њих љу ди“. „Крај умет но сти, ме та фи зи ке, пред ста-
вља ња, ими та ци је, тран сцен ден ци је, де ла, ду ха: до ста! Про гла си мо већ јед ном Крај 
свих кра је ва и мо гућ ност от по чи ња ња све га што је сте, од но сно све га што је би ло и 
што ће би ти“. Та ко ђе, Бра ди ће во пе сни штво као умет нич ку вред ност вра ћа „бес те ле-
сну стро гост“, „ат ни-Ро ман тич ку обес тра шће ност“, од но сно, „опе ра ци ју од у зи ма ња“, 
кроз ко ју се при бли жа ва, у нај ве ћој мо гућ ној ме ри, ствар ном без сли ке, ко је је је ди ни 
узрок умет но сти. Од у зи ма ње по ста је „мо дер ни ме тод ин те грал не афир ма ци је уни вер-
зал ног“. У скла ду са тим, пе снич ка збир ка У ко тлар ни ци је не ло ка ли зо ва на, ап стракт-
на јер „она ап стра ху је од свих пар ти ку лар но сти и фор ма ли зи је ге сто ве ап страк ци је“, 
и не ко му ни ка тив на јер на ру ша ва мар ке тинг, од би ја ју ћи да по ста не „ре кла ма / тај ком-
про ми то ва ни је зик пе сме“, ко ји „про да је про блем / за ко ји увек већ / има мо ре ше ње“ 



130

(„Кри шка ја бу ке“). Овим еле мен ти ма пе сни штво успе ва да уме сто из ра за пар ти ку лар-
но сти по ста не без лич но про из во ђе ње исти не упу ће но сви ма.

По ред, на раз ли чи те на чи не ин те гри са них, фи ло зоф ских тек сто ва, струк ту ру ове 
пе снич ке збир ке усло жња ва гу ста мре жа ин тер тек сту ал них ре ла ци ја ко ји ма се упу-
ћу је ка ко на од ре ђе ни пе снич ки текст, та ко и на са му фи гу ру пе сни ка ко ја по ста је 
глав ни чи ни лац на ком се гра ди дра ма тур ги је пе сме. Хел дер лин, Це лан, Јо сиф Брод ски, 
Цве та је ва, Рил ке, Бо длер, Одн, Ка тул, Ге те при сут ни су или скри ве ним ци та том као 
ме то ни миј ски за ступ ни ци од ре ђе не иде је, или фи гу ри ра ју као глав ни ли ко ви на ра-
тив них пе са ма. Чак и ка да се иро ни зу је од ре ђе на тврд ња, не мо же се го во ри ти о де-
кон стру и шу ћем ка рак те ру овог пе сни штва ко је се за вр ша ва ха о сом пар ти ку лар но сти. 
На про тив, пре по зна је се је дан дру га чи ји, ре кон сти ту тив ни ка рак тер, ко ји за др жа ва 
пра во на плу ра ли зам, али омо гу ћа ва по е зи ју афир ма ци је. 

Ко тлар ни ца из на сло ва, ка ко нам Бра дић у исто и ме ној пе сми „У ко тлар ни ци“ об ја-
шња ва за пра во је „ко тлар ни ца де мо кра ти је“ у ко јој се обе си ла Цве та је ва. Фи гу ра ко-
тлар ни це ко ја под ра зу ме ва пре на прег ну ти по ре дак, стал ну ре гу ла ци ју рад ног при-
ти ска па „ка да не ко упа ли си ја ли цу / осе ћаш се / као нај ма њи за јед нич ки са др жи лац 
/ на пе то сти“ („Кор па“) слу жи као фи гу ра кри ти ке им пе ри јал ног кон зер ва ти ви зма, под 
ма ском де мо крат ске фра зе о ло ги ја (Ба дју) у ко јој до ла зи до из јед на ча ва ња ка пи та ли-
стич ког све та и де мо крат ске фор ме др жа ве.




