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МОДЕРНИ ЛИРИЧАР И ЊЕГОВ ИДЕНТИТЕТ
(Тихомир Брајовић: Нарцисов парадокс. Проблем песничке самосвести  

и српска лирика модерног доба (европски и јужнословенски контекст),  
Службени гласник, Београд, 2014)

Књи ге као што је Нар ци сов па ра докс Ти хо ми ра Бра јо ви ћа по ка зу ју ка ко и те о риј ски 
текст, не по пу шта ју ћи у зах те ви ма ко је по ста вља пред чи та о ца, мо же да бу де уз бу-
дљи во шти во. У овој књи зи Бра јо вић на ста вља и про ши ру је сво ја ис тра жи ва ња кон-
сти ту и са ња и из ра жа ва ња иден ти те та у мо дер ној срп ској књи жев но сти. Овог пу та, 
он се фо ку си ра на про блем пе снич ке са мо све сти и на чин на ко ји се она ис ка зу је у 
срп ском пе сни штву од Ње го ша до (нео)сим бо ли ста Бран ка Миљ ко ви ћа и Ива на В. 
Ла ли ћа. У за вр шном по гла вљу, Бра јо вић на го ве шта ва про ши ре ње ова ко за да тог књи-
жев но и сто риј ског окви ра, обра ћа ју ћи се пе сма ма Ми ло ра да Па ви ћа, Бо ри са ва Ра до-
ви ћа, Во ји сла ва Де спо то ва и Јо ва на Хри сти ћа. То је већ пе сни штво пост мо дер ног 
до ба, у ко ме не са мо што се пи та ња иден ти те та и са мо све сти та ко ре ћи са мо ра зу мљи-
во по ста вља ју, не го се и са мо ра зу мљи во плу ра ли стич ки раз ре ша ва ју. Би ло би ве о ма 
за ни мљи во ви де ти ка ко би Бра јо вић кон кре ти зо вао овај на го ве штај и те о риј ски об-
у хва тио пост мо дер ни плу ра ли зам – ко ји је, за раз ли ку од мо дер ни стич ко-аван гар ди-
стич ког као екс клу зив ног, по свом ка рак те ру ин клу зи ван и до пу шта исто вре ме но 
ва же ње раз ли чи тих кон це па та и кон цеп ци ја. Мо гу ли се пост мо дер не умет нич ке по-
ја ве тре ти ра ти мо дер ним те о риј ским сред стви ма? Или се оне при ме ре но са гле да ва-
ју са мо уну тар соп стве ног хо ри зон та и ми са о ним фор ма ма ко је при па да ју том хо ри-
зон ту – на при мер, не хи је рар хиј ским об ли ком и по ступ ком ка та ло га и лек си ко на? Али 
то су већ пи та ња ко ја ис ко ра чу ју из окви ра књи ге ко ја је пред мет овог при ка за.

Текст Нар ци со вог па ра док са је струк ту ри сан до след но и оче ки ва но: основ ни про-
блем из ло жен је у исто риј ској пер спек ти ви, а из ла га њу је дат оквир ко ји чи не увод но 
по гла вље, ко је би мо гло да функ ци о ни ше и као са мо стал на те о риј ска рас пра ва, и већ 
по ме ну то за вр шно по гла вље, у ко јем се пре пли ћу ре зи ми ра ју ћи пре глед но ви јих те-
о ри ја иден ти те та, и ан ти ци па тив но ту ма че ње пе снич ких по ја ва пост мо дер ног до ба, 
ко је те жи ште иден ти тет ских од но са пре ба цу ју са ин стан це ауто ра на ин стан цу чи та-
о ца. У про сто ру из ме ђу су кон крет не, по вре ме но за и ста бри љант не ана ли зе пе снич ких 
тек сто ва и про је ка та. Ви со ку хер ме не у тич ку ком пе тен ци ју Бра јо вић по твр ђу је по ка-
зу ју ћи, са јед не стра не, да је ве о ма до бро упу ћен у ак ту ел не књи жев но те о риј ске и 
фи ло зоф ске ди ску си је, а са дру ге да по се ду је оно уме ће кре а тив не ин тер пре та ци је, ко је 
у по зна тим и ана ли зи ра ним пе сма ма и сти хо ви ма про на ла зи но ве сми са о не ни јан се.

Бра јо вић за по чи ње књи гу раз ма тра ју ћи тран сфор ма ци је сим бо ли ке две ју мит ских 
фи гу ра – Ор фе ја, ко ји се тра ди ци о нал но по ве зу је са пе сни ци ма и њи хо вом де лат но шћу 
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као ро до на чел ник пе сни штва, и Нар ци са, чи ја суд би на опо ми ње мо дер ну су бјек тив-
ност да у тра га њу за са мом со бом мо же се бе и да угро зи. По сту пак ко ри шће ња сим-
бо лич ког по тен ци ја ла мит ских пред ста ва у те о риј ском из ла га њу има ду гу исто ри ју, 
ко ја се же све до Пла то но ве упо тре бе ми та у фи ло зоф ској ар гу мен та ци ји (на при мер, 
фи гу ре Про ме те ја у ди ја ло гу Про та го ра). Пе сни ци са сво је стра не сло бод но по се жу 
за ми том, узи ма ју мит ске сли ке као мо ти ве и обо га ћу ју им зна че ња. У мо дер ном пе-
сни штву, у том по гле ду узор ни су Рил ке о ви Со не ти Ор фе ју, а на пла ну те о ри је књи-
жев но сти, по тен ци јал фи гу ре Ор фе ја су ко ри сти ли, из ме ђу оста лих, Мо рис Блан шо и 
Ихаб Ха сан. Фи гу ри Нар ци са су се та ко ђе обра ћа ли и те о ре ти ча ри и пе сни ци, по ме-
ни мо По ла Ва ле ри ја или Лин ду Ха чи он. 

За раз ли ку од сим бо лич ки ре ла тив но ста бил ног Ор фе ја, уз све ко ма да ње ње го вог 
те ла (пе сме, тек ста, сми сла), Нар цис сво јом из ра зи том те жњом да се ста би ли зу је и 
уте ме љи, пред ста вља та ко ре ћи ар хе тип мо дер не, па ти ме и мо дер не пе снич ке су-
бјек тив но сти, ко ја се, јер је из гу би ла пра во на оно стра не те ме ље, за сни ва на се би 
са мој. За то се у из ла га њу ис тра жи ва ња о пе снич кој са мо све сти Бра јо вић слу жи упра-
во сим бо ли ком фи гу ре Нар ци са, као „не у спе лог или (са мо)осу је ће ног Ор фе ја“, ко ји се 
окре ће „су штин ски ви до ви ма соп стве ног по сто ја ња“, али је осу ђен да оста не на по-
вр ши ни, „у ак ци ден тал ној зо ни ег зи стен ци је“ (стр. 14).

Уме сто „ста рин ског“ и „кон зер ва тив ног“ пра пе сни ка Ор фе ја (21), у сре ди шту па жње 
се на шао ка рак те ри стич но мо дер ни Нар цис, као па ра диг ма не са мо су бјек тив но од-
ре ди ве ме ре свих ства ри, не го та кве ме ре ко ја са му се бе ме ри. Нар ци со ва дра ма је 
дра ма са мо све сти, а њен основ ни про блем – то што стра да упра во он да ка да се чи ни 
да је по сти гла свој циљ и упо зна ла Дру гог, а за пра во се бе са му, Бра јо вић на зи ва Нар-
ци со вим па ра док сом. Пој мов но-те о риј ски ар ти ку ли сан, овај па ра докс упу ћу је на то да 
је свест са мо о па жа ју ћи си стем, да она са ма се би про из во ди пред ста ве оно га што се од 
ње раз ли ку је. За Бра јо ви ћа би та фих те ан ска „фун да мен тал но су бјек тив на дис по зи-
ци ја ‘огле дал ски’ фан та змат ске (ауто)ре пре зен та ци је“ мо гла да бу де „ди стинк тив но- 
-ин хе рент но свој ство све у куп не ли ри ке“ (33). Лир ска по е зи ја би он да би ла схва ће на 
као „нар ци со ид ни“, ауто ре флек сив ни и ауто ре фе рен ци јал ни вид го во ра, а пе снич ка 
са мо свест – као те о риј ска ин стан ца ко ја се од но си на „пе снич ки ар ти ку ли са но се бе-
-зна ње у сми слу auto po i e si sa сво је вр сте“ (35), и ко ја је, по што се ти че лир ске све сти 
као та кве, а не са мо ње ног тех нич ког по сту па ња, ши ра од из ра за лир ске ауто по е ти ке.

Им пли ка ци ја ма та ко од ре ђе ног сре ди шног пој ма ове књи ге при па да и став да би 
сва ка лир ска пе сма мо гла да се по сма тра као из раз те пе снич ке са мо све сти, што он да 
отва ра пи та ње ње не за тво ре но сти и не ин тер пре та бил но сти. Овај про блем Бра јо вић 
пред у пре ђу је пре у зи ма ју ћи у ли те ра ту ри по зна ту раз ли ку два ју ви до ва нар ци зма 
из ме ђу ко јих се ко ле ба пе снич ка са мо свест – мо но ло шког, за тво ре ног и аутар хич ног 
са јед не стра не, а са дру ге отво ре ног и ди ја ло шког. Мо гућ ност, али у исто вре ме и 
на чел на огра ни че ност ту ма че ња ли ри ке, за сно ва не су на то ме што сва ка пе сма осци-
ли ра из ме ђу ових ста ња.

По што је ар ти ку ли сао по јам пе снич ке са мо све сти и њен па ра док са лан ста тус, Бра-
јо вић се окре ће јед ном срод ном, не ма ње те шком и сло же ном пој му. Реч је о иден ти-
те ту. У кла сич ној фи ло зоф ској фор му ла ци ји, ко ју је дао још Џон Лок, то је ре ла ци о ни, 
су бјек тив ни и фор мал ни по јам, ко ји се од но си на се ћа ње ин ди ви дуе на прет ход на 



ис ку ства као „сво ја“. На о ко ста би лан, тај по јам се да нас схва та као кон тек сту а лан и 
мо за ич ки, а ње го во фор ми ра ње као усло вље но број ним со ци јал ним и дис кур зив ним 
чи ни о ци ма. Епо ха у ко јој ми сао о иден ти те ту до спе ва у кри зу по ду да ра се са раз до-
бљем књи жев ног ро ман ти зма, и Бра јо вић на сто ји да де тек ту је по ме ра ња у по и ма њу 
овог пој ма ин тер пре ти ра ју ћи срп ско ро ман ти чар ско пе сни штво (Пе тра Пе тро ви ћа 
Ње го ша и Бран ка Ра ди че ви ћа), при че му га по сма тра у ши рем кон тек сту ју жно сло-
вен ског и европ ског пе сни штва (Ма жу ра нић, Пре шерн, Хел дер лин, Ше ли и дру ги). Док 
у Ње го ше вом де лу још увек на ла зи мо ре ла тив но чврст, ко хе рент ни и над ин ди ви ду-
ал ни вид на ра тив ног иден ти те та, код Бран ка је реч о дру га чи јем – ам би ва лент ном и 
ре флек сив ном иден ти те ту (119). Раз ли ка из ме ђу на ра тив ног и ре флек сив ног иден ти-
те та је ана лог на ра зли ци сим бо ли ке Ор фе ја и Нар ци са, са мо на ни жем ни воу. То тре-
ба стал но има ти на уму, јер из ла жу ћи кон крет не ин тер пре та ци је пе снич ких тек сто ва, 
аутор Нар ци со вог па ра док са без упо зо ре ња по кат кад пре ла зи са јед не рав ни ар гу мен-
та ци је на дру гу, прет по ста вља ју ћи да чи та лац пре по зна је та кво по ме ра ње.

Је дан зна ча јан слој у но вој Бра јо ви ће вој књи зи при па да те ма ти зо ва њу са ме ин-
тер пре та ци је. Овај ауто ре флек сив ни, мо жда би сме ло да се ка же нар ци стич ки аспе кат 
ту ма че ња, ко ји све до чи о по сто ја њу хер ме не у тич ке са мо све сти, прак тич но је стал но 
ак ти ван и ура чу нат, а на ро чи то је ви дљив он да ка да се окре ће на гла ше но по е тич ки 
ре ле вант ним при ме ри ма из ра жа ва ња пе снич ке са мо све сти. Та кав је слу чај са сег мен-
том књи ге ко ји отва ра пи та ња пе снич ке мо ћи – уобра зи ље, за но са, на дах ну ћа, или 
ка ко се већ та моћ ар ти ку ли ше у пе снич ким и по е тич ким тек сто ви ма. Про та го ни сти 
су ту пе сни ци ко ји чи не сам врх мо дер ног срп ског пе сни штва – Сте ри ја, Во ји слав Илић, 
Ла за Ко стић, Ду чић и Дис. Нај ви ше про сто ра (не са мо у овом сег мен ту већ и у књи зи 
као це ли ни) по све ће но је Ла зи Ко сти ћу. Ко сти ће во фи ло зоф ско на че ло укр шта ја Бра-
јо вић ин тер пре ти ра (и) као има нент ни ауто по е тич ки кључ, у сми слу склад ног спо ја 
јед ног све сног, ра ци о нал ног чи ни о ца у кон сти ту ци ји пе сме, и дру гог ира ци о нал ног. 
Свест и за нос, ја ва и сан, два су ко ре на Ко сти ће ве по е зи је, ка ко у пе сни ко вом са мо-
ту ма че њу, та ко и у Бра јо ви ће вој ин тер пре та ци ји. У зна ку „пер ма нент не ам би ва лен-
ци је“ (168) је и ње го во ту ма че ње San ta Ma ria del la Sa lu te, ко јим да је па жње вре дан 
до при нос већ из у зет но обим ној ег зе ге зи Ко сти ће ве ла бу ђе пе сме.

У сле де ћа два сег мен та књи ге, пре за вр шног по гла вља, об у хва ће ни су ме ђу рат ни 
и по сле рат ни пе ри од у раз во ју мо дер ног срп ског пе сни штва. На по чет ку раз ма тра ња 
тих пе ри о да, на лик на оп шту „ло зин ку“ мо дер ни зма, сто је сти хо ви Ал ва ра де Кам пу-
ша (јед ног од псе у до ни ма Фер нан да Пе сое): „Ста ри пе сни ци при зи ва ли су Му зе. / Ми 
при зи ва мо са ми се бе“, и по том још не ко ли ко на во да из де ла овог пор ту гал ског пе-
сни ка, ко ји мо гу да по слу же као све до чан ство по сто ја ња све сти о исто вре ме ној ну-
жно сти и про бле ма тич но сти са мо у те ме ље ња су бјек тив но сти, из че га про из ла зи по-
тре ба за пре ру ша ва њем, тра ве сти јом, ма ском. За ову тен ден ци ју, по Бра јо ви ће вом 
ми шље њу, у срп ском пе сни штву је илу стра тив на „Мо ја пе сма“ Ми ло ша Цр њан ског. У 
дру гим, сиг нал ним тек сто ви ма овог пе сни ка, на ла зи се још мно го ви ше, не са мо пре-
врат нич ки им пулс, већ и но стал гич на че жња за из гу бље ном ко хе рен ци јом тра ди цио-
нал ног на ра тив ног иден ти те та (207).

Зна тан про стор Бра јо вић по све ћу је пе снич ком те ма ти зо ва њу звуч ног ква ли те та 
пе сме, ко ри сте ћи за то озна ку „аку стич ко ‘огле да ло’ пе снич ког нар ци зма“ (215). Крун ски 
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све до ци за ову тен ден ци ју би ће На ста си је вић и Ви на вер (од но сно у ши рем кон тек сту 
Ује вић и Хлеб њи ков), и на њих ће се на до ве за ти ин тер пре та ци ја аван гар ди стич ког за-
хва та ња у те ло и те ле сност, а ка да је о пе сми реч, у ње ну је зич ност и тек сту ал ност. 

По се бан по ло жај пе сни штва над ре а ли зма се огле да, у спо ља шњим ре ла ци ја ма 
по сма тра но, у то ме што за у зи ма по след ње де о ни це ме ђу рат ног и по чет не де о ни це 
по сле рат ног пе ри о да. Из ви зу ре Нар ци со вог па ра док са, ње гов зна чај је у то ме што је 
до крај но сти до вео па ра док сал ну по зи ци ју мо дер не пе снич ке са мо све сти (283). Опи-
ру ћи се све сном и ра ци о нал ном, над ре а ли зам се мо рао су о чи ти са њи хо вим су прот-
но сти ма, не све сним и ира ци о нал ним, али и са јед ним дру га чи јим, еман ци па тор ским 
„ра ци о на ли змом“, ко ји би тре ба ло да бу де кру ни сан „ул тра-све сним“ – што је из раз 
ко ји Бра јо вић ци ти ра из На цр та за јед ну фе но ме но ло ги ју ира ци о нал ног Ко че По по ви-
ћа и Мар ка Ри сти ћа („из ме ње ном, мо дер ни зо ва ном, по пра вље ном све шћу, тим ул-
тра-све сним ко је се не су прот ста вља под све сти већ об у хва та ње ну уви ђе ну суб вер-
зив ност, хра ни се ње ном енер ги јом“). Над ре а ли стич ко „пре ко ра че ње су бјек тив но сти“ 
у по сле рат ном пе ри о ду се пре о бра зи ло у лир ску ауто ре флек си ју код Ду ша на Ма ти ћа, 
од но сно „еруп тив но“ пе ва ње (296) Оска ра Да ви ча, ко је ви ше ни је су прот ста вље но 
ра ци о нал ном као та квој, већ са мо „здра во ра зум ској све сти“ (303/4).

Ме ђу пе сни ци ма по сле рат ног мо дер ни зма, у Бра јо ви ће вом фо ку су су, пре све га, 
Ми о драг Па вло вић, Јо ван Хри стић, Вас ко По па, Бран ко Миљ ко вић и Иван В. Ла лић. 
Овај пе ри од од ли ку је се по нов ним отва ра њем пи та ња од но са из ме ђу ре флек сив ног 
и на ра тив ног иден ти те та. Об но ву ста но ви шта на ра тив ног иден ти те та ни је те шко пре-
по зна ти у основ ним по е тич ким по гле ди ма ових пе сни ка, од Па вло ви ће ве лир ско-ан-
тро по ло шке си сте ма ти ке до Ла ли ће ве ре тро спек тив не сми сло твор не кон со ли да ци је 
(365–367). Раз у ме се, ви со ка са мо свест об но вље ног тра ди ци о на ли зма по зна је и свој 
ли ми ти ра ју ћи, на кнад ни ка рак тер: пе сни ци су са да схва ће ни као чи та о ци бес ко нач ног 
све та-пи сма и ње го ви ну жно ре пе ти тив ни ту ма чи.

По след ња реч по ет ске са мо све сти мо дер ног срп ског пе сни штва, по Бра јо ви ћу је, 
да кле, об но ва. Па ра док сал но, та об но ва је ујед но и гра ни ца, ис цр пљи ва ње мо гућ но-
сти. По сле об но ве сле ди или по на вља ње или пре ба ци ва ње ак цен та са по зи ци је аутор-
ске са мо све сти на про сто ре ус по ста вља ња сми сла ко ји се гра на ју и умно жа ва ју из ме-
ђу ауто ра и тек ста, тек ста и ње го вог чи та о ца. У не ку ру ку при пре мље на схва та њем 
све та као пи сма, ова пост мо дер на по зи ци ја раз вла шћу је ауто ра (Пе сни ка) и уме сто 
об но ве по у зда но сти на ра тив ног, по но во по ста је спрем на за отво ре ност ре флек сив ног 
иден ти те та и ње го ву про ви зор ност. Тре ба ли то да зна чи да се ди на ми ка иден ти те та 
од ви ја на лик на кре та ње клат на, при че му се по зи ци је стал но по на вља ју, мо жда са мо 
све бр же – што за на ше до ба оста вља са мо уло гу по зор ја тех нич ки ис тан ча них си му-
ла ци ја? Или, уко ли ко још јед ном укљу чи мо у игру вр то гла во, по нор но са мо о гле да ње, 
сме мо да сма тра мо ле ги тим ном и по зи ци ју ко ја то за пра во и ни је, јер је не ста бил на, 
про мен љи ва, не у те ме ље на и про ла зна, али ко ја зна да је та ква и ко ја се бе при хва та 
не за то да би се учвр сти ла и по ста ла трај на, не го за то што осим тог леб де ћег, увек 
са мо кон тек сту ал ног соп ства, не ма ни шта дру го као осло нац, ни ти би мо гла да га има?

Ти хо мир Бра јо вић нам, по сле од лич ног Нар ци со вог па ра док са, та ко ре ћи ду гу је још 
јед ну књи гу – о пе снич кој са мо све сти пост мо дер ног до ба.
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