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„Када je реч о некоме ко je велики као Шекспир, 
вероватно je да никада нбћемо бити у праву; 

и пошто никада нећемо бити у праву, 
добро би било да с времена на време 

променимо начин на који нисмо у праву.”

Т. С. Елиот: Шекспир и Сенекин стоицизам
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МАГБЕТ
ИЛИ ИСТОРИЈА НЕСТВАРНОГ

„Велик je то поремећај у природи кад се у исто време 
и користе благодети сна и изводе поступци бдења.” 

Шекспир: Магбет

Па зар ниси 
привиде кобни, и опипљив ти, 

Ко што си видљив оку?” 
Шекспир: Магбет

Почетна и заврдіна сцена у Шекспировом Магбету 
представљају готово исти простор - пољану - тек не
знатно вариран: пуста пољана, пољана испред замка. 
Уводну сцену „отварају” муње, громови и Три Вештице 
(Weird Sisters), док последњу сцену „затварају” фанфаре 
Малколмове победничке војске. Шта се збива између 
ових двају призора пустоши? Радња Шекспирове траге- 
дије изниче, понајпре, из празнине привида и најзад, из- 
нова, ишчезава у привиду празнине. За нас се ова опера- 
ција подразумева, њено наглашавање je сувишно. Jep, 
наш прелаз у нови миленијум одиграо се на ивици пра
знине: у трпљењу између два ропства, у очајању између 
два терора - на размеђи цивилизација, у кризи (по)етика, 
у релативности знања и збрци филозофија.
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„Колико
У ноћ смо зашли?”

(III, 4)

У есеју „Магбет, или заражени смрћу”, Јан Кот 
каже: „Шта може човек? То ничеовско питање ирви пут 
je поставлено у Магбету.” Али већ je само котовско пи- 
тање - у тренутку када je постављано, на почетку седам- 
десетих - очигледно било непотпуно. Након Гулага, 
Аушвица и Хирошиме, истинско питанье гласи: Постоји 
ли нешто што човек не може (или не сме) да учини? А 
изјава Шекспировог тана од Гламиса

„Смем ja оно
Што доликује човеку; ко сме 
Више од тога, није човек” 

(I, 7)

одавно je изгубила моћ да узбуђује гледаоца као питање 
о идентитету, или проблем моралног избора; за постмо- 
дерног човека то je првенствено пуки идеолошки алиби, 
додавање и одузимање тегова на теразијама насиља и 
властољубља, злочина и терора. За нас Магбет није са
мо драма трагичног (сартровског) избора, нити драма 
(јонесковског) апсурда - нити, у крајњој линији, драма 
убиства. Jep, као што не постоји, како каже Кот, „послед- 
ње убиство, убиство које ће бити крај убистава”, исто та
ко не постоји ни прво убиство. Од Кореје до Конга и Че
ченце, од Лумумбе до Аљендеа, од Пол Пота до Бокасе 
- или од „тупамароса” преко ИРА-е до Ал-каиде: „по- 
следњи рат”, који се вечито изводи као први, поништава- 
јући појам почетка и невиности. Постоје само вечно уби- 
јање и терор, као суштина власти - jep човеку, како по- 
казују и Шекспир и столеће које смо недавно оставили за 
собом - нажалост, баш све доликује. У „мегасмрти крат- 
ког двадесетог века” (Ерик Хобсбаум), стварност je над- 
машила све замисливе класичне привиде:
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„Само ово место je прехладно за пакао.”
(II, 3)

Отуда и вечна актуелност „нестварног света” у Маг- 
бету - вештица, духова убијених, ноћних привиђења. У 
Хамлету постоји Дух, Сновиђењем у ноћ ивањску крста- 
ре виле и вилењаци, кроз Буру промичу Калибан и Ари- 
јел, али ни у једном Шекспировом комаду феномени 
привида - натприродна збивања и бића с ону страну 
стварног - нису у тој мери присутно отелотворење Коби 
као у Магбету. Да би се Магбетов ход ка апсолутном - 
нестварном! - кроз Убиство остварио, неопходно je обр- 
нути позиције „стварног” и „нестварног”. Или, како то 
већ Томас де Квинси маестрално наслућује: „...морамо 
постати свесни да je уобичајени живот одједном зауста- 
вљен, успаван, хипнотисан у језивом примирју; време 
мора бити уништено, односи према спољашњим ствари- 
ма избрисани.” („О куцању на капију у Магбету ’). Оту
да су поменута бића и метафора Магбетовог усуда, али и 
мерило нестварности сваког обзира и закона, непостоја- 
ности и безначајности моралних кодекса, нестварности 
света људског и сваког Другог - наспрам безобзирног, 
насилног, владалачког и властодржачког „Ja”.

„Бити што си
То није ништа; него безбедно
Бити што јеси.”

(Ill, 1)

Немогуће je и нестварно бити апсолутно безбедан, 
изузев по цену смрти свих осталих (сваког Другог), да- 
кле њиховог „превођења у нестварност”. Власт значи ап- 
солутну безбедност, а апсолутна безбедност значи пара- 
ноју; апсолутна параноја, пак, није ништа друго до - оп- 
сесивна загледаност у нестварно. Очигледно je и то j едай 
од разлога због чега je, од свих Шекспирових principal 
tragedies, j едино у Магбету, како каже Јован Христић,
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„главни јунак двострука личност, док они који су око ње- 
га то нису” („О неким Шекспировим прилозима трагич- 
кој уметности”). Ето болне магије Магбета, после Гула
га, Аушвица и Хирошиме, а пре стварања света: драма 
власти и нестварног, сага о вечно обнављајућем чуду Зла 
као сувереној човековој могућности. Магбетовске ве- 
штице и данас, међу нама зазивају:

„Лeno je ружно, ружно лепо. П]эни
У мутљаг магле чађави и црни.

Нису ли, онда, вештице у комаду и метафоричка на- 
јава конкретнијих, тану од Гламиса ближих протагони
ста? „Леди Магбет je блиска ‘трима сестрама’ по славље- 
њу женских моћи”, каже Тери Иглтон, „али у модерном 
начину говора она представља ‘буржујску’ феминистки- 
њу која тежи да надмаши у доминацији и мужевности 
сам мушки систем који je потчињава („Језик: Магбет, 
Ричард II, Хенри ZV”). С обзиром да се у политичкој за- 
вери подсвесно (фантазмагоричност вештица) и амбици- 
ја властољубивости (воља за моћ Леди Магбет) уједињу- 
ју, Шекспиров кључ који указује на метонимијску везу 
између нивоа стварности - између Леди Магбет и трију 
вештица/пророчица - чак и није превише скривен:

„Теби да je
Некога ко што ће да ти, велики
Гламисе мој, довикне: ‘Тако ваља
Да чиниш ако желиш то да имаш’”

Овај уводни коментар Леди Магбет, рашчишћава 
недоумице око једне од основних функција илузиони- 
стичког „преливања”, али исто тако наговештава 
нужност комбиновања свих феномена свакодневице и 
фантазмагорије у кошмарну драмску мрежу магбетов- 
ских опсесија. „Насупрот хроникама”, каже Јан Кот, 
„историја у Магбету није показана као Велики Механи-
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зам. Показана je као кошмар.” Али управо je кошмар - 
суштински механизам историје нашег доба: кошмар Хи- 
рошиме, Аушвица, Гулага, кошмар Голог отока, Вукова
ра, Сарајева, Приштине... Образац кошмара превазилази 
и Котово уважавање Сартрове „ситуације избора”, и Ко
тову наклоност према Бекетовом апсурдном (метафизич- 
ком?) болу. Демонска, природа власти je таква, да се она 
разраста кроз привиде и урушава у кошмарима:

„У обмане се чудне сплићем стога
Што je то за ме први страх, на кога 
Свићи се ваља: млади смо на делу.”

(III, 4)

„Дело” власти као терора и насиља je, међутим, старо 
и вечно, и увек се окончава на исти начин, тако што не- 
стварност, на концу, преплављује и главног носиоца пара- 
ноје. Отуда су пророчанства намешена Магбету двосми- 
слена и самоиспуњавајућа у исто време: Банкови потомци, 
покреташе Бирнамске шуме, Макдафово „неприродно” ро- 
ђење. Насупрот Едипу који трата за спознајом док га та 
иста спознаја истовремено лови, Магбет - пионир новове- 
ковних узурпатора - дела упркос спознаји; и тиме нам 
Шекспир пророчки наговештава (пост)модерну тековину - 
раздвајање Знаша и Истине, или, конкретнее, супротста- 
вљање велике Идеје вредностима „сировог”, идеологијом 
неупрљаног живота. Време се меша у самоуништавајућем 
кругу понављања; Шекспирова амбициозна Леди подстиче 
присвајајући мужевљеву - мушку! - ратничку реторику:

„О, дођите, ви духови, што правац 
Мислима самоубилачким дајете, 
Па мене пола мога лишите
И свирепошћу најстрашнијом сву ме
Од главе до пете испуните... ”

(I, 5)
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Ha крају двадесетог столећа, доскорашњи наш при
мер - пост-социјалистичка Леди Магбет на парадаксалан 
начин испуњава шекспировски налог „unsex me here”, 
певајући језовито, аветињеки бесполно, усред крвавих 
кошмара, о пролећном јутру, мајском цвећу и славујима. 
Виртуелна Хеката - у виду принцезе опраног новца, ле- 
вичарке с маском јапијевског диктатора или медијске си- 
ликонске богиње/киборга - и даље вреба на медијским, 
виртуелним (дакле, нестварним) раскршћима, кљукајући 
под анике привидима и обманама, који и њој и њеном 
изабранику на крају доносе пропаст у тренутку када се 
то најмање очекује.

„Већ сам ja
Заборавио скоро укус страха.”

Jep, у овоме се састоји једноставна и паклена логика 
кошмара која прождире сопственог творца: навикавање 
на страх и заборављање страха. Шта су, у односу на то, 
терор и насиље према жртвама? Само празнина („пуста 
пољана” игре) између два вртлога, поноћна оргија у не- 
стварном, вештичјем забрану Моћи, што he рећи у сада- 
шњости, привремено „отетој” од привида.

„Крупна кап се купи
На Месечевом рогу; пре но тлу
Сручи се, ja ћу ухитити њу:
А кад волшебна мађија у дах
Њу преобрати, она he тај мах 
Привида poj из себе да излучи, 
Те кад на њега варкама се сручи, 
Завртеће се мозак њему...”

(Ill, 5)

Примамљиво опасна обећања Хекате, предводнице 
вештица (или, што je аналогна фигура, отварање брана 
подсвести које иницира његова демонски амбициозна
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супруга) увлаче Магбета све дубље у забран Привида, у 
игру Моћи. Али тајна моћи je у томе што она не постоји, 
што, дакле, представља „празно место”, како каже Жан 
Бодријар, и додаје: „Власт која заузме то место, власт ко- 
ja оваплоћује власт, опсцена je и гнусна...” („<1>аталне 
стратегије’). Одлике такве власти су „бука, помама и 
бес” - дакле, одлике кошмара, као последње фазе приви
да. Вештичје сестре уводе у кошмар, но за узурпаторску 
вол>у, као водич из кошмара може да послужи само јед- 
на врста бића: дух неког умореног Банка, или удављеног, 
искасапљеног детета. Кошмар, та, како каже Дерида, 
„непојмљива видљивост невидљивог” (Марксове авети), 
ипак je осуђен да ишчезне оног тренутка, када досегне 
своју апсолутну границу, као што сведочи и магбетовско 
сазнање, дакле у часу када нестварност на чијем je тала- 
су јахао мења свој смер:

„Ветрино, дуни! Здроби ме и смрви!
Мрећемо с мачем бар. У мору крви.”

(V, 5)

Што je интензитет нестварних збивања у комаду 
снажнији, a број натприродних бића већи, то ће се ефект- 
нијим и свеобухватнијим показати механизам трагичне и 
ироничне демистификације. Развлашћивање Магбета 
разоткрива унапред срачунату победу привида - ишчеза- 
вање Моћи између преваре и обмане:

„Те ничега и нема осим оног 
Што не постоји.”

(I, 3)

Одбијајући реалност (сопствене као и туђе) жртве, 
Магбет узалуд одлаже тренутак спознаје патње; чак и 
пред призором уништене свести Леди Магбет, он сања-
ри о „слатком противо 
томе што она пост

. Међутим, тајна патње je у 
с кошмару, али и упркос
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његовом окончању. Ако je патња могућа - а правда зами- 
слива! - након Гулага и Аушвица, након Ми Лаја и Сре
бренице - онда су, увек изнова, могући игра и разлика, 
представљање и илузија: ето најновије (не и последње) 
магије вештичјег „огледала нестварног” које изводи по
рекло из Магбета. Тада и убијање и насиље постају дру- 
горазредна питања, а смрт, како каже Бењамин, „постаје 
спасење: криза смрти”. Jep, патња je - као и позориште - 
признавање постојања оног Другог, смртоносно и спасо- 
носно одбијање магије: раз-очаравање, рашчињавање на 
пустој пољани, у магновењу између две олује.
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КРАЉ ЛИР
ИЛИ ЧУДО ЉУБАВИ

„Само беда још види чуда.” 
Шекспир: Крал, Лир

„БУД АЛ А: Молим те, стриче, реци ми да ли je лудак 
племић или сељак? 
ЛИР: Краль, краль!” 

Шекспир: Крал, Лир

Суочен са смрћу своје владарске саучеснице, Шек
спиров Магбет доспева до (закаснеле) спознаје у облику 
позоришне метафоре. Али, привид - дакле, метафора - 
кошмара није исто што и кошмар привида:

„Живот je сенка која хода
Кукавни глумац што на позорници,
Сат-два се пући и разбацује.
А потом зуба не обели више.
Бајка je то што je лудак прича
Препуна буке, помаме и беса,
А не значи ништа.”

Да би предочио несталност, варльивост и крхкост 
льудске судбине, Шекспир у Магбетовом очајничком ре- 
зимеу употребльава промишлъено обликован и истакнут 
низ фигура: сенка - глумац - лудак. Реч jeo низу ознака 
које су истовремено и синоними, и ступњеви поређења.
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Управо због тога, овај низ савршено тачно сугерише 
основни распоред ликова у трагедији Краљ Лир, кључне 
фазе кроз које пролази њен главни протагонист, најзад, и 
стратегију Шекспировог баратања илузијом/привидом. 
Ако за тренутак оставимо по страни номиналну (Лирову) 
дворску Луду, откривамо Лирове замкове и пустаре као 
вртоглаву панораму привида: Глостера као „Лирову сен- 
ку”, „глуму за наслеђе” Лирових кћери Регане и Гонери- 
ле и демонску сплетку Глостеровог ванбрачног сина Ед- 
мунда против старијег брата, Кентово служење Лиру под 
маском „доброг Kaja” - док други Глостеров син, непра
ведно оптужени Едгар, глуми дудака и троструку сенку 
(Глостерову, Лирову и сопствену). Трагичном удесу, ме- 
ђутим, не могу да избегну ни сенке, ни лудаци - глумци 
поготово:

„При рођењу плачемо што смо дошли
На ово велико глумиште будала...”

(IV, 6)

У Краљу Лиру готово сви карактери постелено, али 
неумитно почињу да се претварају како су нешто друго, 
то j ест, да глуме - понајпре стога што главни протагонист 
одлучује да промени распоред улога, тачније да поделом 
краљевства изазове подвајање (претпостављене) суштине 
од привида, „биће” од „маске”. Јан Кот, међутим, занема- 
рује описани „сценарио привида” из Магбетовог пред- 
смртног резимеа и у огледу „Краљ Лир или Крај игре” 
усредсређује се искључиво на димензију коју наговешта- 
ва последњи стих: „А не значи ништа” („Signifying not
hing”). Кот, найме, сматра да je Краљ Лир драма апсурда, 
тачније, бекетовска драма, укратко - огледални одраз или 
елизабетанска пра-верзија Краја партије (термин „Крај 
игре” који даје преводилац Котов or огледа додатно зама- 
гљује глумачку димензију Шекспировог комада). На че
му Кот заснива ово екстравагантно - а за шездесете годи
не ипак донекле очекивано - поређење? Jep:
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„Љубав хладни, пријатељство се буни, браћа се 
гложе; у градовима буне, у земљи неслога; на дворовима 
издаја...”

(I, 2)

У нашим деведесетим, ситуација чији je рефлекс на
ведена Глостерова опаска не указује на бесмисао, већ на 
кризу, растакање стварности и привида. Сам Кот долази 
у једном тренутку надомак увиђања оваквог стања: „Те
ма Краља Лира je распаданье и над света.” У Бекетовим 
„трагичним фарсама” - Кот истиче Крај партије, али и 
помиње и Чекајући Годоа - присуствујемо процесу рас- 
падања, труљења и вегетирања света - али Пада нема, он 
се збио давно пре него што je завеса подигнута; Бекето- 
ви Хам и Клов су људи-сенке, олупине и глумци, али 
„после Пада”. Остале битне тачке у којима je Котов став 
о апсурдизму Краља Лира неодржив не треба изнова 
проналазити - њих je маестрално и систематично предо- 
чио Сретен Марић у огледу „О заборављеној Кордели- 
ји”. Утврђујући како je Котово читање Шекспировог ко- 
мада парцијално - ослоњено готово искључиво на сцене 
Лировог лудила и Глостеровог привидног самоубиства - 
Марић (први пут) поентира: за Грке и Шекспира, „човек 
je моћан, диван, силовит, господар природе, а оно што га 
обесмишљава још моћније и силовитије”, док je за Беке
та и Јонеска - „човек ништаван, клошар на овом свету, а 
оно што га обесмишљује - ништавило’.

Ипак, Котова заводљива егзибиција не представља 
потпуни промашај; јep, његова констатација како су „са
мо у Краљу Лиру велике трагичне сцене... приказане кроз 
фарсу” враћа нас, удвострученом снагом, на однос биТш 
и привида. Тек што je (прерас)поделио краљевство - да- 
кле улоге - уверен да je једини редитељ, Шекспиров мо
нарх се суочава са првом опасном последицом: помаља- 
ју се обриси (прве) епохалне пукотине између лица и ма
ске, смисла и функције, пукотине која најзад захвата, и 
његову личност:
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„ЛИР: Ко ми може рећи ко сам?
БУДАЛА: Лирова сенка.”

(I, 4)

Шекспир се у повести о Лировим заблудама не задо- 
вољава уобичајеним контрастним смењивањем трагичних 
призора са (макар и најкраћим) комички интонираним ин- 
терлудијима (карактеристични Бардови double plots). Кра- 
љева Луда/Будала отуда не служи само као иронично-ци- 
нични „разбијач” озбиљне атмосфере, већ, између оста- 
лог, открива Шекспирову тежњу ка жанровском стапању; 
тек развлашћени Лир мора почети да открива како његова 
„експериментална под ел а" делује, одувек, на нижим ниво- 
има стварности, као основни принцип живљења:

„Све што имаш не покажи,
Знаш ли нешто, мање кажи; 
не дај све што зајам тражи;
Све добитке не улажи.”

(I, 4)

Лудина упозорења су закаснила; остарели владалац 
се већ упутио опасном стазом спознавања разлике, а по
том и парадоксалног сагласја - између господара и роба, 
између целине и делова, на)зад, између „истине”, глуме 
и лудила. Уложио je, дакле, све добитке, пошто, за њега, 
ни врховна власт, ни краљевско поседовање нису довољ- 
ни: Лир понајпре жели потврду, дакле, поседовање спо- 
знаје о поседу, као што показује и (такође, прекасно) 
формулисано питање, упућено Гонерили:

„Јеси ли ти наша кћи?”
(I, 4)

Под ела и распад - породице, државе, света - поја- 
вљују се као исход тежње за сувишним потврђивањем, за 
немогућом целовитошћу. Бен Рос Шнајдер с правом са-
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гледава у том контексту Лира као човека који je читао 
Сенеку; тачније, човека који je постао протагонист и 
уједно предмет огледа „О доброчинству”, у којем Сене
ка поставља питање: „Шта можемо дати особи која посе- 
дује све?” Лиру, на почетку трагедије, није довољна љу- 
бав (или верност): он жуди за признањем љубави, за осо- 
беним емоционалним ритуалом који je само сенка осећа- 
ња - а тиме, у крајњој инстанци, и за глумом. Уосталом, 
не смемо изгубити из вида да Шекспиров комад и почи- 
ње, својеврсним „кварењем” ритуала: формални узроч- 
ник нереда je Корделија (која бив а оптужена да не иска- 
зује „довољну љубав” краљевском оцу), али оно што се 
такође збива у истом призору јесте нимало безначајно 
преображавање ритуала Корделијине просидбе:

„Љубав није љубав
Кад je помешана с обзирима што су 
ван њенога смера.”

(I, 1)

Без обзира на ову опомену краља Француске (који 
се, симптоматично, одмах позива на „чудо” као гаранта 
милости и љубави), Лирово првобитно лудило љубави 
преображава све остале актере у вољне или присилне 
глумце - као што, потом, разнородни облици њихове 
„игре привида” разоткривају „Лира-лудака” као истин- 
ско - истински растрзано и трагично - биће. Разгранава- 
ју се заплети на граници лудила и глуме: Едмундова де- 
монска амбиција, Кентова постојана приврженост, Гло- 
стерови простодушии напори за спас господара, Едгаро- 
ва грозница као спој лудачке промућурности и кловнов- 
ске метафизике. Даље, Едмундова интрига измену Ело- 
стера и Едгара, између Регане и Гонериле, Лирово фан- 
томско суђење кћерима у ноћи „олује лудила”, а погото- 
во Едгарово навођење оца (Глостера) на скок са лажне 
стене - све су то заплети и релације који показују да при- 
вид уобличава фарсичне, чак и гротескне тонове - тај део
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Котове тврдње показује се утемељеним. Али, премда 
„свет трагедије и свет гротеске има сличну структуру”, 
не ради се о истој структуры. Постоји, увиђамо, и дру
га пукотина, она кроз коју „истине” апсурд и нестаје 
привид патње, ремети се и кида - барем у очима рањеног 
и одбаченог господара краљевства - ритам замењивања 
улога:

„Овде смо тројица извештачених; ти си човек у ње- 
говој битности; неопремљени човек није ништа више од 
такве бедне, голе, двоножне животиње као што си ти.”

(III, 4)

Реч je, дабоме, о двосмерној пукотини - привид пат- 
ше (Лир се обраћа просјаку Едгару који je у том часу оте- 
лотворени глумац, poor player), спада можда у свет фар
се, али патгьа због привида припада свету трагедије. 
Антологијска сцена Лировог лудила у пустари, за време 
олује, сједињује међутим, трагичко, фарсично и гротеск
но ца начин који превазилази уобичајене идеалистичке 
тезе интерпретатора о ренесансном култу индивидуално- 
сти и величању „непоновљивог људског”. Парадоксална 
иронија Едгаровог положаја лежи, найме, у чињеници да 
су његова „битност” скитнице, као и његова суманутост, 
које у том часу потресају Лира - првенствено последице 
Едгаровог, додуше изнуђеног, опредељења за игру на 
границы „ бића ” и „ привида ”. Пре него што прогласи Ед- 
гара/Тома „бедном, голом двоножном животињом”, Лир 
запањено констатује: „Зар човек није ништа више но 
то?” (Сетимо се Магбетовог „Смем ja оно/Што доликује 
човеку.”). Међутим, неколико тренутака након поменуте 
изјаве о „човековој битности’ оличеној у суманутом 
скитници Тому, Лир овога ословљава као „ученог Тебан- 
ца” (learned Theban). Логика лудила, или први знаци ин- 
туитивног увида у релативност разлике између маске и 
лица? На почетку свог изгнаничког пута, Едгар овако да- 
je поенту сопственог избора:
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„Просјак je нешто; ja, Едгар, нисам ништа.”
(II, 3)

Управо та резолутност и отвореност исказа „Edgar I 
nothing am” не само што релативизује Лирову примедбу 
о „природном” човеку, већ указује и да се једноставним 
одрицањем од привида (маске, ритуала) ништа не разре- 
шава: ако одбацимо све „дроњке и позајмице”, дакле, све 
улоге - „биће” које преостаје je слично ништавилу. Отуд 
и Едгар, слутећи очеву несрећу, на врхунцу „олујне сце
не” упозорава себе и друге: „Сакриј се, сакриј се.”

Пукотина између Ja (спознатог бића) и Другог (сен- 
ке, привида) била би лако разрешива, да не постоји по- 
нор у самом бићу - понор који се може премостити j еди
но скривањем у чудо или у лудило. Глума je тек путања 
којом доспевамо на ту раскрсницу - глума оних који од- 
бацују људско и оних који стреме божанском.

„Твој je живот
Чудо. Проговори.”

Проговорити се може, не само у Глостеровом случа- 
jy, тек када се, на вишем нивоу, препозна али и искуси 
разлика између чуда и лудила:

„... Одсад ћу сносити
Патњу док сама не викне ‘Доста je,
Доста!’ и не умре.”

(IV, 6)

Глостер увиђа, раније него Лир, да управо патња 
укорењује искуство ове разлике, да je она, заправо, с 
н>им идентична: патња прочишћава биће и сенку, лице и 
маску, спајајући их ираздвајајући истовремено. Ова пат- 
ња не тражи потврду, она не жуди за влашћу, правдом, 
нити присвајањем. „Уопште се не ради о томе”, каже 
Валтер Бењамин, „да се попово успостави ‘морални по-
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редак света’, већ о хтењу моралног човека да се join нем, 
join неартикулисан - као такав се зове јунаком - усправи 
у узбурканости оног света пуног муке” („Трагедија и 
жалосна игра”). Вилсон Најт, на чије се тезе Кот тек де- 
лимично оправдано позива, формулише Лиров парадокс 
у симптоматично сличном тону (али лишеном дословног 
религиозног контекста): „У Магбету доживљавамо Па- 
као; у Антонију и Клеопатры, Рај; али овај комад пред- 
ставља Чистилиште” („Лиров универзум”). На пустара- 
ма и у замковима Лировог Чистилишта, просејава се 
свет, падају у прах дотад освештани ритуали, демонске 
Луде изнова постављају путоказе Разума:

„Где сам био? Где сам? Леи, светао дан?
Грдно сам обманут. Умро бих од туте 
Да видим join и други такав.”

(IV, 7)

Дуго скривен унутар вртлога лудила, Лир се најзад 
усправља, препознајући досадашњи живот као губитак. 
Њега, међутим, нису обманули богови које Глостер са- 
гледава као играче с људским марионетама („Ми смо бо- 
говима ко муве несташним дечацима.”), него сопствена 
божанска амбиција да се поигра са људским ништавилом 
- које вреба подједнако у тмини бића, али и у сјају при- 
вида. А ипак, напослетку су одбачени чак и дроњци по- 
раза, закрпе губитка, сав очајнички прибор несанице, по- 
маме и беса; описан je пун круг, од сенке, преко глуме до 
лудила и натраг. Због чега?

,Десмо ли се ми најзад здружили?” пита Лир најмла- 
ђу кћер, на крају свих ствари и привида. „Заклео сам се 
обема сестрама на љубав”, проглашава Едмунд, надомак 
краха и казне. Да ли се све догодило због љубави? Најт 
примећује да и Гонерила и Регана, попут Едмунда, уми- 
ру због љубави; исто тако, можемо констатовати да су 
љубав-као-оданост (према Лиру) и љубав-као-грижа-са- 
вести (у односу на Едмунда, блудног сина), узроци Гло-
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стеровог страдања и смрти. Љубав према Гонерили je, 
штавише, узрок Олбенијеве заблуде, а, коначно, ид ej а 
љубави пулсира у темељима Корделијиног непопустљи- 
вог поноса. „Очишћена” од чуда, у вртлозима све сумор- 
нијег сјаја лудила, љубав преображава свет Краља Лира 
у плен олује која поткопава или сатире ритуале и разли- 
ке, хијерархије и обзире, у жртву неодољиве силе коју С. 
Л. Барбер назива „свемоћ срца” („Породица у Шекспи- 
ровом опусу”). Али, каква љубав?

„Нисмо први што смо добро хтели сад,
А запали смо у најгори j ад.”

(V, 3)

То нас враћа „заборављеној Корделији”, чији лик, 
према Марићу „развејава опчараност апсурдом”. Најт та- 
кође, коментаришући улогу и значење најмлађе и непра
ведно прогнане Лирове кћери, изјављује како су „љубав 
и Бог последња стварност”. Али, чија љубав?

„Несрећна ли сам! Не могу да дигнем
Срце до уста.” 

а о

Корделијино судбоносно „I cannot heave/My heart into 
my mouth” из уводног призора представља искрено и до- 
стојанствено одбијање да се игра у наметнутом привиду, 
у исквареном ритуалу; исто тако, овај исказ значи и одби- 
јање улоге на позорници Лировог лудила. Али, не значи 
ли тај чин, истовремено, и аутистичну објаву искључиве 
самосвојности сопственог бића, приписивање ништавила 
свему осталом, сваком Другом? Ако се „сувоћа срца” о 
којој говоре поменути коментатори може означити као су- 
штински део Лирове тежње за поседовањем привида, ни- 
je ли и Корделијин понос део образине гордости, она „тро- 
мост срца”, acedia, која, по Бењамину, представља симп
том меланхолије дворанина? Не смемо изгубити из вида
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да се, у иницијалном Лировом поступку, преплићу две 
сфере, породична и државничка: Лир - отац породице до- 
живљава Корделијину „побуну” као ударац својој улози 
Оца Нације. Отуда je веза између двају ритуала - поделе 
краљевства и Корделијине просидбе - и узајамна и дво- 
смислена. Неочекивано опредељење краља Француске (да 
узме Корделију без трећине краљевства као мираза) мно
го je више од уклањања најмлађе кћери изван домета оче- 
вог опроштаја или казне - оно претвара породично из- 
гнанство најмлађе кћери у тотално искључење, нагове- 
штавајући кризу свих веровања, емоција и начела на који- 
ма се темељила „лировска хармонија”. У сучељавању два- 
ју привида, ритуала Воље (поседовати другог до краја) и 
ритуала Гордости (не бити поседован ниједним делићем), 
раскрива се са трагичком неумитношћу понор самодовољ- 
ног бића, проклетство поседничке љубави. „Брига за ис- 
цељење и брига за искључење поново се сједињују”, каже 
Мишел Фуко, „лудаци се затварају у освећени простор чу
да” („Stultifera navis”). Шекспиров а повеет, међутим, раз- 
открива нам непремостиви понор између искључења и ис- 
цељења, немогућност да се, за Лира и Корделију, чудо и 
лудило истовремено остваре - изузев у светлости завршне 
катастрофе „птица у кавезу”; смрт се помаља као врховни 
поседник, због тога што je свако поседовање смртоносно. 
Свет Краља Лира предочава нам се као пустара у којој се 
богови скривају а људи дивљају, у демонску хронику 
страсти што крстаре лишене ослонца, ускраћене за Разли- 
ку између привида и патње, глуме и чуда. Али, Лиров па
радокс лежи управо у непостојаности лудила, у његовој 
укорењености у оно што нам се задаје као разлика:

„Човек може да види како je у свету и без очију.” 
(IV, 6)

Јован Христић дефинише на je дном месту Краља 
Лира као „сценарио који је настао из привида” („О неким 
Шекспировим прилозима трагичкој уметности”). Али
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овај иницијални привид показује се, у Шекспировој не- 
помирљивој оптици, као неопходна (никада само тех
ничка) варка, метод и одређујући амбијент, но никада и 
као коначни Усуд. За Лира и Корделију, али и за Едгара, 
Глостера и остале Шекспирове невине и демонске Луде, 
глумце на размеђи заблуде, преваре и обмане, важи 
друкчија коб: не умире се због љубави, већ од љубави, од 
њене сенке и бића подједнако. У том искупљујућем лу- 
дилу богови ишчезавају заборављени, природа одиграва 
свој равнодушии плес, али чудо Љубави опстаје, с ону 
страну крика и пустоши, у вечно обнављаним дроњцима 
света.
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ХАМЛЕТ
ИЛИ РОЂЕЊЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦА 

ИЗ ДУХА ИЛУЗИЈЕ

„Све ово збиља само изгледа, 
пошло се може глумити; ал’ja 

нешто што изглед превазилази 
носим у души...” 

Шекспир: Хамлет

„О! what a rogue and peasant slave am I: 
Is it not monstrous that this player here, 

But in a fiction, in a dream of passion, 
Could force his soul so to his own conceit 

That from her working all his visage wann’d...” 
Shakespeare: Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark

„Данска je тамница.” Ову језгровиту Хамлетову до- 
бродошлицу Розенкранцу и Гилденстерну, изречену у 
другој сцени другог чина, узима Јан Кот за водиљу свог 
тумачења у огледу „Хамлет половине столећа”. Розен- 
кранчеву напомену о томе да je „читав свет тамница” 
Кот ставља „у заграду” као аксиом, и она се након тога 
више не враћа отворено у средиште његових шекспиро- 
лошких разматрања. Наравно, то je оправдана последица 
зависности сваке ововековне интерпретациие Шекспира 
од „стравичне јасноће” Историје којој никако да умакне- 
мо (како jacHohn, тако и Историји). Инспирација за Ко
тов оглед - као и за свеприсутност тезе о тамници - би-
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ла je краковска представа Хамлета из 1956. године. Реч 
je, подсетимо се, о истој години у којој je лондонски Ро- 
јал Корт доживео премијеру комада Осврни се у гневу 
Џона Озборна - али, исто тако, и о години Брехтове смр- 
ти и Хрушчовљевог „тајног” реферата на XX конгресу 
КПСС:

„Да право кажем, и без дометања
пошли смо ради освојења једног
парчета земље тричавог, што другу 
корист не пружа осим имена...”

(IV, 4)

За објашњење Капетана амбициозне Фортинбрасове 
чете - која маршира према Пољској кроз данску равницу 
- Хамлет нема нимало оправдања, питајући се о смислу 
борбе на простору

„Где ни тла толико
нити гробова има да се мртви
склоне у њих”.

А ипак, Фортинбрасов подухват изазива код данског 
краљевића одређену дозу дивљења, с обзиром да величи
ну слути у способности

„да се уме кавга заметнути 
са величином ради сламчице, 
када на коцки лежи част”.

Част, величина, тле, гробови - ето нам, после чети- 
ри деценије, двосмислене и двосмерне основе за ново 
историјско сагледавање једног од важних слојева Шек- 
спирове трагедије - као пророчког коментара како нетом 
минулих постмодерних националистичких ратова (жанр 
апсурдне фантазме), тако и завођења Светског реда од 
стране једине преостале глобалне силе (жанр параноид-
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не опсесије). Jep - питање које израња скоро пола века од 
краковског извођења Хамлета - какву „корист осим 
имена” пружају сл^чајеви попут „америчке” Гренаде или 
Сомалије, „руског ’ Авганистана? Постоји ли у Уганди, 
Босни, Палестини или на Косову довољно тла и гробова 
да се сви погинули „склоне у њих”? Каква част бејаше на 
коцки када су црвеноармејски тенкови мрвили Праг, а 
аргентинске хунте стрел-але цивиле у бетонским шкољ- 
кама стадиона?

Уосталом, поменути Бертолт Брехт je, join у јеку 
Другог светског рата, протумачио трагедију данског кра- 
љевића у историјско-нолитичком кључу - успостављају- 
ћи и развијајући je из угла односа Хамлет-Фортинбрас, а 
на фону освајачких ратова и „варварских покоља” („Ма
ли органон за позориште”). Исписујући, пак, своју ин- 
терпретацију у ери повишене температуре у друштвима 
европског Истока, температури коју je само подизала 
уметност, тачније незадрживо продирање јонесков- 
ско-бекетовске „трагичне фарсе” на позоришне сцене - 
Јан Кот изражава много више од „налога времена”, када 
указује на то да у Хамлету, зависно од времена и места, 
„улоге увек дели савременост”. У том светлу, метафора 
о тамници поседовала je и стравичну актуелност, али и 
ослобађајући набој; Историја je, изнова, мамила обећа- 
њима. Шта je од тога, са данашњег становишта, било 
стварност, a шта (историјом или тумачењима условље- 
на) обмана, боље речено, авет?

Ha оправданост оваквих дилема указује и сама Ко
това, не мање значајна опаска из поменутог огледа, како 
се „у замку у Елсинору иза сваке завесе неко крије”. 
Плодност таквог полазишта се код Кота своди углавном 
на политичко-идеолошке интонације и асоцијације на 
технологију владања, а у складу са његовом тезом о шек
спировском Великом Механизму (произашлом из анали
зе историјских драма у огледу „Краљеви”). Но чак нас и 
наредне напомене самог Кота, о Шекспировом ремек-де
лу као „великом сценарију у коме св аки лик има да оди-
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гра мање или више трагичну и окрутну улогу”, нужно мо- 
рају одвести много даље од директних политичко-историј- 
ских алузија и асоцијација, анегдотских препознава- 
ша/приписиваша, а подједнако и од класичних жанровских 
разврставања Хамлетове повести (Кот: историјска хро
ника, криминалистички роман, филозофска драма”). Осло- 
бађајући драму о данском краљевићу од наноса романти- 
чарских (идеалистичких) крајности и формалистичких су- 
протстављања „форме” и „суштине”, тако омиљене у кри- 
тици средине столећа, Јан Кот je превео Шекспирову дра- 
матургију и шекспировски театар у раван виталног диало
га са историјским нужностима:

„Из својега се ишчашила зглоба 
времена ова...”

(I, 5)

С друге стране, Кот je, у великој мери, потиснуо из 
интерпретаторског видокруга не маше значајну, а за чо- 
века данашњице неопходну, чак кључну шекспировску 
димензију: положај (пост)модерног j унака - интелекту- 
алца\ - између делаша и размишљаша, виђеног и имаги- 
нираног - речју, између стварности и илузије. Ишчаше- 
ше зглоба („time is out of joint”) збива се у свету, али и 
унутар модерне, медитацији и контемплацији склоне ин- 
дивидуе - а коначно, то ишчашеше тежи да у забришава- 
јућој мери прожме међусобне односе интелектуалца и 
света који га окружује. Кроз читаву Трагедију Хамлета, 
данског краљевића, нижу се призори, фразе, речи и по- 
ступци, иза којих се најчешће скрива нешто друго, су- 
протно, различито. Наравне, за Хамлета на почетку игре 
Данска представља тамницу; дабоме, за нас je и читав 
свет - пре Есхила и Софокла, а после Шекспира и Чехо
ва, дакле, одувек већ - тамница. Али, шта превасходно 
данас осећамо и схватамо као извор и разлог утамниче- 
ша, ко кога утамничује у овој „ораховој љусци’ судбине?
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Привид шамнице: Елсинорска иодела

„Такве хуље
у цел oj Данској нема - а да није
овej ан нитков.”

(I, 5)

Има више разлога због којих импликације Шекспи- 
ровог вишеструког заплела сежу даље од Котових тума- 
чења, како оних у поменутом огледу, тако и нешто суп- 
тилнијих, изнесених у „Писмима о Хамлету”. Додуше, у 
овом познијем напису Кот увелико напушта тле анегдот- 
ског историцизма, пре света далекосежном изјавом о 
„конфликту између Витемберга и Елсинора”: дакле (ба- 
рем на нрвом ступњу) између новог ерудитског хумани- 
зма (који je плод Хамлетовог боравка на витембершким 
студијама) и крвавог макијавелизма домаћих феудалних 
сплетки. Али, Котова опозиција се претежно задржава у 
области луцидне метафоре; а потом, феномен који она 
тек овлаш дотиче разоткрива сву своју сложеност у ва- 
трометима Хамлетове релативно рано испољене (са- 
мојироније:

„Каква ли je само творевина човек! Како племенит 
разумом! Како неизмерно натучен способностима! Ко- 
лико израза у његовом облику... Колико je сличая анђе- 
лу по поступцима! А ипак, шта je за мене ова квинтесен- 
ција прашине?”

(II, 2)

Заиста, да ли Хамлетова - ренесансна и средњове- 
ковна - али исто тако и наша - постмодерна и виртуелна 
- ид ej а човека подразумевав нешто више од улоге и при- 
видаЕ И колико je оправдана Котова тврдња о хамлетов- 
ском сценарију „који одређује ситуацију”, али „не гово
ри ко су јунаци”? Не заборавимо да je (посредни) зама- 
јац тог сценарија Хамлетов повратак из Витенберга због
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очеве смрти, а непос£>едни - опомињућа појава очевог 
Духа. „Све отпочиње каже Жак Дерида, „са близином 
поновног појављивања („re-apparition ’), найме, првог по- 
јављивања авети у комаду као поновног појављивања' 
(Марксове авети). А то појављивање збива се у часу ка- 
да није доведена у питање само оправданост „трансфера 
моћи ’ (Хамлетов стриц на престолу Данске), него и чи
тав систем вредности друштва у превирању; усред света 
тога, у жижи метафизичких, политичких и приватних вр- 
тлога налази се, како каже Мајнард Мек: „човек у стању 
осујећености, у тмини на бедемима између два света” 
(„Хамлетов свет”). Котов сукоб на релацији Витен- 
берг-Елсинор показуј е се на тај начин као део много ши
ре слике, и то у више равни.

Промотримо најпре Елсинор: ни свет дворских заве- 
ра, найме, као ни свет натприродног, узети одвојено сва- 
ки за себе, не „утамничују ’ Хамлета ни на какав непо- 
средно опипљив начин. Понајпре, Шекспир - ко)и не би 
био велик да посредством радње не подрива реторику 
(али не ретко и обрнуто!) - већ се на нивоу ситуација по- 
бринуо да доведе у сумњу сваку олаку помисао о приси- 
ли и ропству. Данска јесте у одређеном (политичком) 
смислу тамница - али je, што се тиче физичке стране за- 
плета, реч о тамници која неодољиво подсећа на маги- 
стрални пут. Из Данске се одлази и у шу се долази гото
во кад се коме од актера прохте: Хамлет приспева кући 
са витембершких студиј а, Лаерт j езди ка Паризу, млади 
Фортинбрас креће се у ратничком маршу према Пољ- 
ској, затим Розенкранц и Гилденстерн, Рејналдо... нема у 
драмској литератури много прометни]их тамница. Шта 
то показу) е?

Хамлетов модерни - универзитетски, космополит
ски - став, најпре и ал азимо отелотворен у стратегији ра- 
дикалне сумње; те сумње није поштеђен чак ни исказ 
очевог (краљевског) Духа. Уочи самог врхунског теста за 
Клаудија, брижљиво припремљене „драме у драми” о 
краљеубиству коју пред двором изводе путујући глумци,
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Хамлет није ни издалека уверен у истину која му je саоп- 
штена натприродним путем:

„ ... не буде л’ се његов 
подмукли злочин исхајкао сам 
кад говор j едай чује, онда je 
дух онај што га видесмо нечастив...”

(III, 2)

На првом, тематском нивоу, појављивање Духа при- 
пада, у основи, жанровском репертоару „трагедије осве- 
те”, у Шекспирово доба у великој мери сведене на ша
блон. На унутрашњем нивоу, пак, с обзиром да je реч о 
лику који je модеран зато што je проблематичан, постоје 
разлози због којих би образовани и еманциповани кра- 
љевић требало да буде истовремено и надмоћан и рањив 
у односу на таква сведочења; j ер, Дух, према језгровитој 
Деридиној формули, јесте „опипљива неопипљивост те
ла лишеног пути, али и самог тела као тела другое”. 
Шекспирова онострана створења карактерише, штави- 
ше, и упорност („to haunt” je повратни глагол!): очев Дух 
се показује - по други пут у драми а трећи пут пред кра- 
љевићем - у сцени Хамлетовог обрачуна с мајком. Ха- 
млету, који je већ рашчистио многе сумње, Дух касније 
није више потребан као подстрок за деловање против 
Клаудија, али Гертрудина неспособност да в иди приказу 
покојног мужа, представља за Хамлета метафизичку 
(или, ако хоћете, психолошку), коначну потврду њене 
кривице.

„ХАМЛЕТ: Зар не опажате ништа?
КРАЉИЦА: Ништа подбогом, 
а чега овде има, видим све.” 

(III, 4)

Ово поразно „Nothing at all; yet all that is I see ” - чи- 
ja ce језгровита парадоксалност углавном губи у преводу
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- указује нам, између осталог, и на Хамлетову тешкоћу 
да се одупре уједињеним силама натприродног u непри- 
родног. Клаудијев злочин и узурпација престола, као 
иницијални прекршај против Природе - тог врховног ре- 
несансног и шекспировског етичког критеријума - по- 
влаче за собом, поред доласка Духа, и много промишље- 
није игре у које ће Хамлет бити увучен. Издвојмо само 
најзначајније: Полонијев план за прислушкивање током 
којег ће он и Клаудије тестирати узроке краљевићеве 
„болести”; настојања Розенкранца и Гилденстерна, да, 
no краљевом наређењу, испипају Хамлетово расположе- 
ње; Клаудијева завера за погубљење Хамлета no приспе- 
ћу у Енглеску и, коначно, краљева и Лаертова сплетка са 
отрованим мачевима за завршни дуел. „Ту /у Хамлету/, 
прате све, без изузетка, и стално”, напомиње Кот. Завере 
што укључују ухођења, преваре и обмане као дело на из- 
глед „природних” бића, застори који скривају речи и по
ступке: низ појединачних игара које постају елементи 
елсинорске поделе (casting) - сурове, немилосрдне пред- 
ставе ко)а се одвија пред Хамлетом, око њега и, коначно, 
у њему самом'.

„Јер ништа није добро ни рђаво, него га наше ми- 
шљење чини таквим...”

(II, 2)

Шта онда преостаје мислећем протагонист, суоче- 
ном са свеопштим релативизмом дворске свакодневице 
и лавиринтом „природних”, овоземаљских привида? Раз- 
матрајући однос стварности и привида у Шекспировој 
трагедији, Мајнард Мек у већ поменутом огледу указу)е 
на знача), функцију и двосмислену употребу глагола- 
-лајтмотива, попут „assume” (преузети, сматрати, умисли- 
ти) и „put on” (ставити, извести); уз то, он глагол „show” 
означава као „уједињујућу слику у Хамлету \ Биће ипак 
да сложена игра супротности, преплитања и аналоги) е 
између глагола „see” (видети) и „seem” (изгледати, чини-
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ти се) - које Мек такође сажето означава као лајтмотиве 
- најделотворније оцртавају Хамлетову осујећеност у 
оквиру „елсинорске под еле”. Рационалистичка и хума- 
нистичка краљевићева стратегија ће се релативно ефика- 
сно ухватити у коштац са оностраним појавама, са оним 
што се тек при-виђа: отуда се и његова првобитна диле
ма поводом Духа - да ли je у питању кобно „арреагеапсе” 
(изглед, привид), или тек жанровско „apparition” (прика
за, авет) - сузбија, чак и одлаже. Истинска тешкоћа на- 
стаје када се притисци појачају, посредством деловања 
овоземаљских бића која промишљено, уз помоћ замене и 
маске, надзора, ухођења и обмане, поткопавају темеље 
свакодневице, подразумевано виђеног.

„But breathe his faults so
quaintly,
That they may seem the taints of liberty...”

(II, 1)

„Хамлет je драма наметнутих ситуација”, тврди 
Кот. Парадокс елсинорског „шоу”-а се, онда, састоји се у 
следећем: уколико je наметање привида као (последње, 
врхунске) стварности чинилац кризе, утолико je претва- 
рање свакодневне стварности у привид, у игру сенки око 
стожера Mohn - далеко опасније наметање што нагове- 
штава катастрофу. Иако еманципована сумња витенбер- 
шког студента може констатовати и с времена на време 
аналптички расветлити сеновито, интригантско лудило 
данског двора, она му се не може сама успешно супрот- 
ставити - осим посредством сопствене стратегије де- 
конструисања стварности, сопственог сценарија произ- 
вођења привида. Исказ „Данска je тамница” стога не 
означава никакву телесну тескобу, нити констатацију на 
нивоу чињеница заплета - њиме се обзнањује тренутак у 
којем Хамлет дефинитивно и свесно, прихвата улогу у 
игри привида: утамничујући самог себе у клопку мета
физике, у кланицу свакодневице, у кошмар нагона'.
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„Morao бих бити уклештен у луску од ораха, а да се 
ипак сматрам краљем бескрайних простора, само кад не 
бих имао рђавих снова.”

(II, 2)

Помал>а се и овде, премда са друкчијег аспекта - и 
са друкчијим улозима - илузионистички низ који смо већ 
назрели у Магбету и искусили у Краљу Лиру, сенка - 
глумац - лудак. С тим што je у овој, принчевској верзи- 
ји, реч о кобној, двострукој и двосмерној путањи инте- 
лектуалца: авет (приказа) - улога - дух (ум). Да би праг
матична и крвава „елсинорска под ел а” превазишла међе 
уобичајене „трагедије освете”, неопходно je да у своје 
токове укључи хамлетовско хуманистичко и метафизич
но искуство Витенберга.

Тамница привида: Витенбершка подела

„Но, збиља, шта вас догна 
из Витенберга?” 

(I, 2)

Глумци не умеју да ћуте...” 
(ПІ, 2)

Од тренутка када га његова луцидна сумњичавост 
доведе до открића да га Клаудијеви дворани надзиру и 
уходе, Хамлет настоји да импровизује сопствена контр а- 
-ухођења и контра-завере. Довер-Вилсон чак тврди, на 
основу (помало натегнуте) мизансценске анализе друге 
сцене II чина (постављање Полонијеве „замке прислу- 
шкивања” Офелије и Хамлета), да таква Хамлетова те- 
жња „твори главни подстицај збивањима која следе у 
другом и трећем чину” („Шта се догађа уХамлету). Ха
млетова против игра у лавиринтима данског двора отпо- 
чиње глумљењем лудила, што ће рећи једним одбрамбе-
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ним методом; а потом се, почев од завршнице другог чи
на, оснажује и употпуњује лудилом глуме - дакле, мето
дом уз помоћ кота краљевић прелази у офанзиву. Ово 
двоструко и двосмерно скривање зачиње се као игра Зна- 
ња: Хамлет je интелигентан, еманципован, ерудита. А 
ипак:

„Чега има све,
Хорацио, на небу и на земл-и,
То и не слути умовање лудско.”

(I, 5)

Хамлетови поступци у првој од назначених етапа 
делују као импровизација, но та импровизација je (само) 
наметнута, а њени циљеви су колико освета, толико и 
раскринкавање јалових, опсенарских ритуала Клаудије- 
вог двора (свеобухватно излечење Данске). Своју амби- 
цију Шекспиров j унак прокламује са пупом самоувере- 
ношћу - довршимо само назначени исказ о „искакању из 
зглоба”:

„Из својега се ишчашила зглоба 
времена ова; каква гнусна злоба 
да ja баш рођен бех да ово доба 
учашим."

У складу са изреченом намером, хамлетовска против- 
игра тежи да постане свеобухватна, то j ест да пред-виђа - 
„урођена болеет” интелектуалца, до данашњих дана. 
Отуда се, као њен други, дубљи и свеобухватнији циљ, 
постепено оцртава и Хамлетова тежња да досегне крајњи 
смисао својих поступака, темељну инстанцу сопстве- 
ног Ja. Но, ући у игру сенки само као „poor player” (глу
мити лудило, као што Хамлет из почетка чини), није 
исто што и стварати нове сенке, конструисати привиде. 
За позориште „профаног друштва”, а шекспировско по- 
зориште израіьа на том рубу између профаног и светог
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(средњовековља и ренесансе), Валтер Бењамин каже да 
„инстанца спасења и искупљења пребива увек у једној 
парадоксној рефлексији о игри и привиду” („Жалосна 
игра и трагедија”). Замке рефлексије (reflexion - проми- 
шљање) су већ назначене током Хамлетове прве играри- 
је са Розенкранцем и Гилденстерном:

„Па и сан није ништа друго до сенка.”

Убрзо се, међутим, пред Хамлетом разоткрива дру
го, не мање двосмислено значење „рефлексије” (одраз) и 
то у часу доласка трупе глумаца, способних

„било за трагедију, било за комедију, било за исто- 
ријску игру, или пастирску игру, или пастирско-шаљиву, 
или историјско-пастирску, трагично-историјску, трагич- 
но-комично-историјско-пастирску.

(II, 2)

Jep ако и стварност, свакодневица Клаудијевог дво
ра, има онолико лица, колика позориште има жанрова, 
на који начин Хамлет може досегнути спасење и иску- 
пљење кроз „игру и привид”? У настојању да раскринка 
привид - оправданост Клаудијеве владавине - Хамлет 
одлучује да се ослони управа на привид, о чему сведоче 
његова последња упутства Хорацију уочи „драме у дра- 
ми” („сцене мишоловке”):

„Свом пажњом
на њега мотри; jep ћу очи ja
за његов лик приковати, а потом 
ускладићемо суд свој ти и ja 
оцењујући његов израз.”

(III, 2)

Тако противречно „censure of his seeming” потврђује 
да je Хамлет свевремена и противречна метафора „не-
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срећне неправилности када je реч о питању сазнања”, као 
што тврди Алан Л. Акерман. „Сам недостатак чврстог 
ослонца je управо оно што поткопава Хамлетово повере- 
ње у сопствено расуђивање” („Предочавање Хамлетовог 
Духа: дух модерне субјективности”). Да je одлука о про- 
суђивању на основу изгледа („seeming”), дакле привида, 
плодоносна али рискантна, потврђује и краљевићев по- 
грешан утисак (да се Клаудије моли, за опрост грехова) 
у чувеној „prayer scene” (III, 3).

Хамлетова игра Знања наилази на највеће искушење 
током призора „драме у драми” („сцене мишоловке”), 
као и у призорима који joj претходе. Несумњиво je да je 
„mousetrap scene”, како каже Френсис Фергасон, „Ха
млетова најамбициознија импровизација”, а уверљива je 
и напомена истог аутора како je „функција Краља-Глум- 
ца... да искаже што je могуће непосредније оно мрачно и 
фаталистичко осећање људске радње које je предмет дра
ме” („Хамлет, краљевић Данске: Аналогија радње”). 
Али, на ком нивоу - и из којих разлога - се paha помену- 
ти „фатализам”? Витенбершки студент се одлучује да 
употреби позоришну представу као оруђе раскринкава- 
ња Клаудијевог злочина („болести Данске”); поврх тога, 
у складу са оним другим, свеобухватнијим циљевима, он 
посеже за позориштем као оруђем универзалне спознаје, 
медијем саопштавања врхунске истине, фамозним 
Огледалом Природе, које je у стању

„да покаже врлини њене сопствене црте, норузи ње- 
ну сопствену слйку, а самом веку и слици и прилици вре
мена њихов облик и отисак”.

(III, 2)

Bohen овом намером, Хамлет, међутим, чини ради- 
кални скок, прелазећи, у метафоричком али и дословном 
смислу, са глуме на режију. Први корак у овој операци- 
ји Шекспир подастире са детаљношћу која искључује 
сваки случај: тек што je окончао добродошлицу путују-
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ћој трупи из града, краљевић са Првим Глумцем импро- 
визује „оштру пробу чак, једну врсту илузионистичког 
work-shop-a:

„ХАМЛЕТ: Продужи, дај оно о Хекаби.
ПРВИ ГЛУМАЦ: „Ал’ забрађену краљицу ко виде
ХАМЛЕТ: „Забрађену краљицу”?
ПОЛОНИЈЕ: To je добро; „забрађена краљица” je 

добро.”
(П, 2)

Eta тај начин нам се унапред сугерише да ће се Ха- 
млетово „огледало природе”, које, нама као и гледаоци- 
ма на данском двору, бива предочено извођењем комада 
Убиство Гонзага, дакле та највиша (миметичка) истина 
позоришне илузије - бити уобличено као нови кон
структ, нова инстанца у трансферу привида.

И не само то: наредни Хамлетов корак у оквиру исте 
сцене показуј е да се игра Знања неминовно мора прео
бразити у игру Моћи:

„Ви бисте, за невољу, могли, зар не, да научите јед- 
но дванаест или шеснаест стихова које бих ja саставио и 
уметнуо у текст?”

Фергасонов „врхунски аналогон” се предочава не 
само као феномен који се конструише, већ и као опера- 
ција која, посредством Хамлетове ауторске интервенци- 
је (тумачења!), показује свој хетерогени и интенционал- 
ни карактер. Драматургија и режија се, дакле, промови- 
шу као комплементарии поступци помоћу којих се пот- 
копава ослободитељска истина позоришног мимезиса у 
самом часу њеног настајања. Доводећи у питање исто- 
времено и рецепцију (censure of his seeming) и продукци- 
jy, игра са „драмом у драми” сумњичи и подрива могућ- 
ност било какве коначне, универзалне истине - а тиме и 
могућност Хамлетове личне спознаје смисла сопственог
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постојања (бића). Јер, игра с привидом показује се као 
упражњавање Моћи - праведничке, интелектуално уте- 
мељене, али ипак Моћи:

„Зар није чудовишно неизмерно 
да глумац тај у пукој замислици, 
у пуком сну од страсти може тако 
сопственој машти дух да подреди...” 

(П, 2)

Тежећи да умакне „чудовишном”, Хамлет прибегава 
супротној операцији - подређује машту духу. Али шта je 
„дух”, ако не игра непоузданих инстанци, сим^лтано де- 
ловање сенке, глумца и лудака? „У Хамлету je напоми- 
н>е Френсис Баркер, „пионирска модерност обликована 
кроз заокупљеност средишњег лика (карактера) теле- 
сним и метафоричким одсуством, променом, неодређе- 
ношћу и несигурношћу...” („Колебљиво приватно тело”). 
А у поменутом огледу о „аналогији радње” у Хамлету, 
Фергасон предочава Шекспирову трагедију као целину 
састављену од „ритуала и импровизације”. Дански краље- 
вић доноси из сумњичавог Витемберга у осумњичени Ел- 
синор првенствено то непристајање на ритуал, на устаље- 
ни систем вредности и улога. Суочен, међутим, са много 
сложенијим „позорјем радње”, Шекспиров протагонист 
бира, трип и дела, прерастајући наметнуту улогу - али се 
управо то прерастање показује као његов стварносни 
слом. У игри спознаје, чији je главни залог сам Хамлет, 
парадигма интелектуалца увек усмереног на Друго и 
Друкчије - свака импровизација се преображава у ритуал, 
свака авет (specter) преобраћа се у фигуру приказања 
(spectacle): номера се показу]е као илузија, а патња као je- 
дино сазнање.
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Размена иривида: Хамлешовска подела

„Stay, illusion!” 
Shakespeare: Hamlet

С друге стране, и пут сазнања - ерудитског, поли- 
тичког, позоришног - за интелектуално биће се потврђу- 
је као пут најдубље, неподношљиве патње. Хамлет, на
йме, не успева да се приближи истини сопственог бића 
нити кроз трагично делање, нити кроз ироничну импро- 
визацију. Ритуали (завере и интриге) Клаудијевог двора 
- као једна врста иривида стварности - представљају ко
шмар ропске коначности; у односу на њих, Хамлетова 
претпостављена индивидуалност oceha себе као вишак, 
ослободитељску енергију. Импровизације и илузиони- 
стичке игре које зачиње сам Хамлет - као стварност при- 
вида - претварају се, пак, у екстазу јалове бесконачно- 
сти, у односу на коју се краљевићева сумњичава свеет - 
тачније, узор нововековне самосвести, на нуту од Декар
та до Хегела - непрестано конституише као мањак. Про- 
изводња и реконструкции а иривида, трујући поредак ре
чи као и поредак делања, на кошмаран начин сједињују 
Витенберг и Елсинор. Знање о злу, према Бењамину, на- 
стаје тек „с жељом за знањем. Знање о добру и злу je, да- 
кле, супротност према свем стварном знању. Односећи 
се на дубину субјективности, оно je у основи само знање 
о злу.”

Положај у фокусу (конструисане) илузије, место „го- 
сподара марионета”, за Хамлета je подједнако опсцено као 
и владарско (Клаудијево, Очево) место Моћи: оно семоже 
освојити, ала не и предочити (спознати): j едино што недо- 
стаје Интелектуалцу да би остварио своје циљеве јесте 
Моћ - али управо je Моћ оно, што cee те цнљеве до краја 
компромитује. Али, опсцено и je и оно надљудско, оно- 
страно, дакле појављивање Духа: краљевићеву сумњича- 
вост потхрањује чињеница да га чак и сам (очев) Дух опо- 
миње на двосмислености сазнања чији je преносилац:
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„But that I am 
forbid
To tell the secrets of my prison-house...”

(I, 4)

Онај свет, баш као и овај, представља потенцијалну 
тамницу, не због могуће метафизичке казне, него стога 
што су поменуте „тајне” муке Хамлета-Оца, понајпре, 
само снови у сновима, нови и још неутешнији илузиони- 
стички вртлог:

„... Умрети, уснути.
уснути: можда, сањати; ex, ту je 
невоља цела; ј ep, за сна у смрти, 
какви нам снови могу долазити... 
кад смо већ с овог смртног калема 
сасукали се - ми ту немимо.”

(III, 1)

Ако je, као што he и Хамлет научити, стварност глу
ме аветињска и неделотворна, онда je и (Очева) Авет - 
само jotaj една међу многим улогама. Тако и парадоксал- 
на аналогија сна и смрти разоткрива начин на који про
шлост - оно ишчезло, као и оно наслеђено - непрестано 
спречава мислећу особу, интелектуалца, да умакне из 
отровне ентропије привида. Да ли се то дешава само за
то што je дански краљевић, како каже Тери Иглтон, „су- 
вишни човек, чисти празни вишак датости, створење не- 
самерљиво са иједним другим, и тиме, такође, развалина 
свих метафора и размена” („Ништавило: Отело, Ха
млет, Кориолан’)?

Хамлет je истовремено и неразрешиви троп мањка и 
одсуства'. обманљиви отров спознаје, рана у бивствова- 
њу. Зачињући једну, до данас веома разгранату стратеги- 
ју тумачења реторичких фигура у Хамлету, X. Д. Ф. Ки
то у својој анализи говори о „метафоричком отрову који 
цури кроз читав комад’ („Форма и значење у драми”).
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Ако се размотри, међутим, Шекспирова драматуршка 
разрада отрова као конкретног оруђа у комаду - од при- 
че о тровању Оца, до Клаудијеве превише добро сми- 
шљене завере са мачевима и пехарима - склапа се изне- 
иађујућа слика: (лајт)мотив отрова/тровања, својом пре- 
комерном присутношћу у завршници трагедије подрыва 
сваку метафоричност:

„КРАЉ (за себе): То je онај 
затрован пехар; сад je прекасно.

ЛАЕРТ: ... у руци твојој 
оруђе издајничко налази се 
незатупљена врха, отровано.

ХАМЛЕТ: Тад чини своје, отрове. (Прободе краља)”

Трагичка иронија постаје само-поистовећујућа, пре- 
лазећи у нагомилавање блиско пастишу. Извориште про
пасти свих Хамлетових стратегија не треба, због тога, да 
тражимо у слици болести (отрова), већ, превасходно, у 
болести слика, у рђавој бесконачности илузионизма. 
Унутар ове бесконачности неповратно се одлаже, сум- 
њичи и подрива могућност спознаје „изван добра и зла”. 
Истовремено, бива суптилно компромитован самодо- 
вољни склад „истине Огледала”, то j ест mimesis-a модер- 
ног театра заснованог на култу Индивидуе: авет Про- 
шлости (specter), пролази кроз игре подражавања-као 
скривања (spectacle), да би се досегло трагичко станови- 
ште јаловог мислиоца (speculator). Шекспиров комад нас 
суочава, с обеју страна илузионистичког расцепа, како 
то примећује и Хју Греди, „са метафорама чије коначно 
значење бива бесконачно одлагано у игри без уочљивог 
свршетка”. Управо ово одлагање јесте друго име помену- 
те кобне - и кружне! - путање пре-виђања, посредством 
које се мислилац износа преображава у авет. Утварни, 
аветињски положај данског краљевића, без обзира на за-
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страњивања својих психоаналитичких „дијаграма”, Жак 
Лакан ефектно сажима кроз тврдњу да се „Хамлет увек 
налази у времену Другог” („Жеља и тумачење жеље у 
Хамлету ”). Штавише, постмодерни хамлетовски инте- 
лектуалац, прешавши путању од Малроа и Сартра, до 
Маркузеа и Ека, Анри-Левија и Чомског, номера се на 
„оси ироније” према трагикомичном: премда не успева 
да (у дискурсу) спозна/досегне Другог, он увек већ бива 
осуђен да (у стварности) буде/чини/тражи Друго - увек 
изнова нихилист међу стаљинистима, левичар међу ка- 
питалистима, из да) ник међу родољубима, еколошки ге- 
рилац Mehy билбордима...

У ко)им се оквирима, онда, може утемељити жуђена 
срж индивидуалности, где пронаћи празно (невино?) ме
сто Хамлетове дилеме? Такво место не постоји ни у је- 
зику („Речи, речи, речи...”), нити у делању. Чак и дана- 
шње, постмодерно позориште, на размеђи миленијума 
доказује Шекепирову неокрњену универзалност и акту- 
елност управо кроз низ аутентичних разматрања назна- 
ченог илузионистичког парадокса у Хамлету - самог по 
себи, али и као кључа Шекспировог театрализма. Три ан- 
тологијске представе деведесетих година протеклог века 
- Qui Est La / Ко je тамо Питера Брука (Париз), Elsinore 
Робера Лепажа (Монтреал) и Hamlet: a monologue Робер
та Вилсона (X)устои), све три настале 1995. године - на- 
глашавају, како то језгровито сажима Енди Лавендер, 
као битне сегменте Шекспирове трагедије „повратак мр- 
твог оца, слом љубави, место смрти и вештину претвара- 
ња” („Хамлет у комадима”). Што ће рећи да и данас, на- 
кон четири столећа, j едина могућа, преостала Хамлетова 
сцена остаје унутрашњи театар спекулације/контем- 
плације као размене; или, раз-меравања између жеље- 
ног/сањаног и остварљивог, између праведне чистоте 
Идеје и несамерљиве нечистоте Патње (сировог живота). 
Будући вишак у односу на стварност и истовремено, ма- 
њак у односу на илузију, мислећа индивидуа, Интелекту- 
алац je, дакле, у исто време и сувишан и недокучив:
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„Некакав бој, господине, у срцу 
био се мом, од ког сна бех лишен...”

(Ѵ,2)

Стратегија самоспознаје, а потом и њен логични на- 
ставак, операција самопредстављања окончавају заједно 
у лудачком, глумачком и сеновитом антитеатру, у изну- 
ђеној и незаустављивој анти-илузионистичкој игри изме- 
ђу сцене и опсценог. Огледала у тој игри су непрозирна, 
ал и je и Лик (Играна) који се испред њих налази неви- 
дљив. Испоставља се да „хамлетовско питање” није ни- 
шта друго, него бескрајно понављани и на неуспех осу- 
ђени покушај Интелектуалца да се ова Игра фиксира у 
коначни тренутак искупљујуће разлике. И премда Хора- 
цијев ерудитски и еманциповани усклик - „Привиде, 
стој!” - наставља да прогања и нас, одзвањајући и језо- 
вито се умножавајући кроз елсинорске лавиринте савре- 
мених берзи и виртембершке слушаонице Интернета - 
ова игра илузија се никада не прекида, чак ни у сцени 
Фортинбрасовог простосрдачног, невиног тријумфа.
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СНОВИЂЕЊЕ УНОЋ ИВАЊСКУ 
ИЛИ УДАЉЕНО ОГЛЕДАЛО

„Људско око тога није чуло, људско уво тога није 
видело, нити je људска рука кадра да то окуси, нити 

језик кадар да то себи улије у главу, ни срце кадро 
да исприча оно што сам снио.”

Шекспир: Сновиђење у ноћ ивањску

„Му Oberon! what visions have I seen!” 
Shakespeare: A Midsummer Night’s Dream

Сунце на Ивањдан три нута заигра на небу - но, пре 
тога, у попок уочи Ивањдана, небо се три пута отвара; 
цветови неких биљака - рецимо, папрати - добијају ма- 
гичну мок, а „скривена, закопана блага почињу да горе 
плавичастим пламеном”; пале се ватре као заштита од 
злих бића, одсуство сенке наговештава смрт. Све у све- 
му, noh летње равнодневице, Ивањска ноћ, представља, 
у фолклору и веровањима европских народа од Естоније 
до Шкотске, краљевство магије. У оквире ове атмосфере 
Шекспир поставља свој Сан летње ноћи, тачније, Снови- 
ђење у Hoh ивањску (A Midsummer Night’s Dream), најс- 
ложенију, најсуптилнију и вртлозима заноса и илузија 
најбогатију комедију европске литературе. Сновиђење у 
Hoh ивањску je више од четири столећа предмет најра- 
зличитијих тумачења, тако да нимало не изненађује чи- 
њеница да и Јан Кот посвећује овој комедији - поред Бу
ре - најобимнији сегмент својих шекспиролошких чита-
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ња: студије „Титанија и магарчева глава” и „Слепи Купи
дон и Златни магарац”.

Прва од наведених студија написана je претежно уз 
помоћ једне врете (класичног, фројдовског) психоанали- 
тичког кључа: основна тема joj je променљива „метафори
ка еротике, љубави и секса”, а Кот наглашава тезу о про
ласку краљице вила Титаније и квартета атинских љубав- 
ника, кроз „тамну сферу секса”, тачније, „животињство”; 
као demonstratio користи се, посредно и имресионистички 
ефектно, поређење са Гојиним Капричосима. Чулности и 
механици еротике супротстављена je, додуше, тек „љубав 
као лудило’; тумачење je у извесној мери једнострано, али 
у односу на одабрано становиште доследно. У познијем и 
далеко разуђенијем есеју, мрачна и поједноставл>ена сли- 
ка „животињске еротике” нестаје из средишта анализе 
(као и неутемељено поређење Пука са Аријелом из Буре). 
Уместо тога, Котова анализа се темељи на три тематска 
тока: архетипско-митолошке асоцијације из књижевне ан
тике (Платон, Овидијеве Метаморфозе, Апулејев Златни 
магарац), библијски извори и средњовековне филозофске 
тезе, тек уснут споменуте у првом огледу (Прва послани- 
ца Коринћанима, фирентински неоплатонисти Фићино и 
Мирандола), и најзад, богата традиција карневалске књи- 
жевности, тј. Бахтинове менипске сатире или serio ludere 
(од римских сатурналија и Сатирикона до средњовеков- 
них комично-пародијских титуала и Раблеа). Уз помоћ 
овако „широко” постављене основе, Кот настоји да предо
чи Сновиђењеу ноћ ивањску као драмски простор чије об
лике и значења одређују два „интерпретациона система”: 
неоплатонски (херметични) и карневалска традиција 
„озбиљног смеха”. Исход je, у много чему противречан, 
али не можемо порећи да нас Бард на такву могућност ни- 
je већ упозорио:

ПУК: „Наслада je за ме права
Кад се нешто запетљава.’

(Ill, 2)
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У чему се састоје Котова аналитичка „запетљава- 
ња”? Његова несумњива ерудиција, крећући се непреста- 
но кроз бројне слојеве митолошких асоцијација, књи- 
жевних поређења и филозофских теза, зачиње a понегде 
до извесне мере и развија различите тезе, осветљавајући 
Сновиђење у потенцијално плодним оквирима: рецимо, 
лик Титаније, краљице вила, као фигуре ^нутар које се 
збива „медијација између Венере и Дијане ' (чулног ужи- 
вања и божанске, љубави); или слепи Купидон (Амор), 
као двоструки актер ове медијације, и протагонист чији 
лук дела претежно на страни Венере (телесности, љубав- 
ног лудила), и на)зад, као фигура ко)а се, по Коту, код 
Шекспира отелотворује у лику вилењака Пука. Но када 
Кот, на трагу Св. Павла, Фројда и Леви-Строса, ствара 
начелне закључке (у складу с назначеним интерпретаци- 
оним кодовима) о „сусрету метафизике и физике’, о „до- 
мишљању митова”, речју, о „синкретизму” у коме су 
„знаци ‘доле’ истовремено знакови ‘горе’” - онда се не- 
поновљиви илузионизам Сновиђења у ной ивањску, губи 
у недогледним реторичким пермутацијама, а често и рас- 
твара у свеопштем културолошком „кодирању”.

На другој страни, опет, Котова склоност према при
мени а priori одабраних, „затворених” реторичких фигура 
и архетипских релација (из иконологије, филологи) е или 
митологије) омогућава му понекад ефектне поенте. Исти 
поступак чешће изазива супротно дејство - ограничава 
увид у афективна богатства и значењске нивое, што изра- 
стају из жанровских, реторичких, психолошких, стили- 
стичких карактеристика конкретных ситуација и ликова 
Сновиђења - у смислу конкретности ко) а их везује за на
шу, виртуелностима загађену свакодневицу. Карактери- 
стичан пример: обузет античким књижевним поређењи- 
ма и неоплатонистичким опозицијама на тему Купидона, 
Кот пропушта да уочи какви учинци произилазе из суче- 
љавања реторичких слика (онога што се о „слепом стрел- 
цу” говори) и самог комичког заплета (онога што Пук и 
шегов господар Оберон чине). Да бисмо барем делимич-
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но рашчистили „минско поље” Котовог инспиративног 
али ерудицијом презасићеног тумачења, приближикемо 
се обрисима саме Шекспирове вишеслојне драматуршке 
стратегије, на којој се заснива аутентични театрализам 
ове комедије. Можда тим путем нећемо доспети до неког 
завидног метафизичког нивоа, али ако „трагедије имају 
не само своју метафизику, него и своју механику”(Хри- 
стић), то у join већој мери важи за комедије.

Лунарни шрои: Краљичино лудило

but О, methinks, how slow 
This old moon wanes!” 

(I, 1)

У „Титанији и магарчевој глави” Кот износи тврдњу 
да je Сновиђење „најеротскији од свих Шекспирових ко- 
мада”. Шекспировски Ерос произилази, међутим/не са
мо из тематских оквира ове „романтичне комедије”, век 
у истој мери, ако не и више, из вьене комичке игривости, 
у чијем темељу je префињена и свеобухватна структу- 
рална двосмисленост. Истина, еротика као тематски 
оквир повезује повести о љубавним размирицама и нок- 
ним заменама парова Хермија-Лисандер и Хелена-Де- 
метар; смицалице које на рачун краљице вила, Титаније, 
предузима њен супруг Оберон, уз помок необузданог 
Пука; у карикатур ал ној представи Пирама и Тизбе коју 
уприличује занатлијска дружина Петра Дуње пред атин- 
ским краљевским паром; најзад, чак и у квазиритуалним 
тоновима призора између краља Тезеја и његове будуке 
невесте, амазонске краљице Хиполите. Заједничка осо- 
бина свих тих повести je, међутим, следека: Шекспиро- 
ви полумитски краљеви, (грађански) љубавници, при- 
просте занатлије/глумци и вилинска створења ноки - сви 
они, вођени двоструком логиком имагинације и страсти,

50



опстојавају у различитим световима, и, што je још 
важније, на њиховим границами. Та логика оностраног 
заснива комичку, а самим тим и еротску магију Сновиђе- 
ња. Кот тачно запажа да je реч о логици метаморфоза - 
али те метаморфозе укључују, пре света осталог, „прево- 
ђење” сукцесивних, статичних слика („дискурс о еросу”) 
у простор симултаних ритмова комичке радње. Иници- 
јални пример ове темељне динамике, као и Шекспировог 
мајсторства при претварању тропа у радњу, представља 
лајтмотив Месеца/месечине.

Координате лунарног тропа постављају већ у првим 
репликама комада атински крал- Тезеј и његова будућа 
невеста, Амазонка Хиполита, исказући љубавну чежњу - 
али и „одмеравајући” рок који их дели од свадбене цере- 
моније сједињења:

„ТЕЗЕJ: За четир’ срећна дана месец млади 
доћи ће; али, авај! одвећ споро 
j еде се овај стари...
ХИПОЛИТА: ... А очас четир’ ноћи сном нам то 
Време однети; па ће месец млад,
К’о сребри лук на небу тек извучен...”

Упоређивање младог месеца са сребрним луком не 
уводи само ефектно тему Купидоновог љубавног стре- 
љаштва, него, посредно - на шта указује и Кот - облику- 
je двоструку везу/пренос: Хиполита je, найме, у овом 
тренутку join краљица девичанских Амазонки (чије je 
главно оружје - лук). Стога, ако je, према Коту, „лук, 
оружје Амора и оружје девичанских Амазонки... медија- 
ција између Венере и Дијане”, онда овај уводни месечев 
троп - као друга, аналогна медијација - изнова подцрта- 
ва, унутар Хиполитине изјаве, супротност између боги- 
ње љубави (Купидонове митске мајке) и девичанске бо- 
гиње лова/месечине, такође оборужане луком. Постоји у 
наведеним репликама и трећа, суптилнија Шекспирова 
двосмислица, тешко ухватљиво преливан>е (на које ћемо
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се вратити касније): је£>, ако je „месец млад” симбол Ку- 
пидоновог „silver bow шта онда представља други, не- 
стајући полумесец, део „старог који се једе”?

Још важнији чинилац, који Кот у обе своје студије 
пропушта да уочи, јесте управо Шекспирова брза тран- 
слација, превођење реторичког репертоара на конкретну 
раван радње у истој, првој сцени. Егеј, отац Хермије - 
атинске девојке у коју je заљубљен Деметар, a која воли 
Лисандра - оптужује овог последњег пред краљем:

„ ... ти си
Ha месечини њој о љубави
Притворним гласом песме притворне
Певао испод прозора...”

Чулна, Венерина магија месеца оснажује своје при- 
суство унутар саме радње да би, у наставку исте сцене, 
смер те магије попово доживео нови обрт. Ha Хермији- 
но питање краљу какве последице може да очекује ако 
одбије да се уда за Деметра (којег joj и отац намеће), Те- 
зеј одвраћа да je, тада, од смртне казне може спасти j еди
но одлазак у манастир, где ће

„... неплодно ко сестра век провести, 
Невољно млаке химне певајући 
Неплодном, хладном месецу.”

„Cold fruitless moon” из Тезејевог упозорења - мета
фора девичанске Дијане - ипак не представља последњи 
акорд у основној поставци месечевих метаморфоза током 
првог чина. Обавештавајући Хелену, заљубљену у Деме
тра, о свом и Хермијином плану за бекство из Атине у шу
му, Лисандер - очигледно у складу са већ назначеном 
функцијом „заступника” чулности, телесног Ероса - по- 
ново уводи у игру паралелно значење месечине, назначи- 
виши да ће се његов и Хермијин сусрет збити у часу:
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„Кад сутра обноћ бисер-росу снесе
На травке Феба и када наднесе
Свој сребри лик над воде да ужива
Огледајућ се...”

(I, 1)

Тиме je направљен још један корак од метафоре пре- 
ма ситуацији. А да би нас, најзад, сасвим приближио 
сновитој сценографији Ивањске ноћи, Шекспир норед 
мл ад от љубавничког квартета и оних који их прогоне 
(очева, краљевске свите), у круг лунарних асоцијација 
уводи и занатлијску дружину Петра Дуње: спремајући 
комад Пирам и Тизба за предстојеће краљево венчање, 
неуки атински мајстори намеравају да шуму претворе у 
полигон својих дилетантских проба:

„ДУЊА: ... а онда ћемо се наћи у дворској шуми на 
черек сата од града, при месечини...”

Преласком протагониста у ново симболичко окру- 
жен-е, тачније, у „зелени свет” (Нортроп Фрај), реторика 
месечевих мена успоставља делотворније везе са запле- 
том, усредсређујући се, понајпре, око фигуре вилинске 
краљице Титаније (Fairy Queen) и њених доживљаја. Ти- 
танију сусрећемо у тренутку поодмаклог спора са супру
гом, вилинским краљем Обероном: након што je од бил a 
да уступи Оберону свог „индијског дечака”, Титанија се 
предаје уживањима са новим љубимцем, настављајући 
да га „кити цвећем, све му чини”. Ускоро вилинска кра- 
љица постаје жртва Оберонове љубавничке освете: опи- 
јена соком од љубавне траве, Титанија се заљубљује у пр- 
вог створа којег угледа кад се пробуди, у занатлију-глу- 
мачког дилетанта коме je Пук подарио магарећу главу. 
Због тога вилинску краљицу можемо посматрати као 
оличење телесне страсти, или, како Кот каже, Venus vul
garis. На супротној страни, Кот прецизно уочава како je 
„у Овидијевим Метаморфозама Титанија... једно од Ди-
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јаниних имена”; уз то, њена вилинска свита „извија кола 
на месечини” (Дијанин атрибут).

Титанијин двоструки идентитет (супротност Венере 
и Дијане) очигледан je, али тај идентитет морамо сагле- 
дати као чинилац који се развија, и то у контексту цело- 
купне радње. Jep, шта се у шумској ноћи догодило изме- 
hy Титанијиног својевољног уживања са „индијским де- 
чаком” и њене потпуне љубавне помаме коју изазива 
Оберонов чаробни сок? Шекспир je задивљујуће конкре- 
тан: пошто joj због неуступања љубимца Оберон узвраћа 
пребацивањима и разноврсним сметњама, краљица je 
принуђена на следећи, нимало безазлен корак:

„ТИТАНИЈА: ... ja сам се 
заклела да га ни у постељу 
Не пуштам...”

(П, 1)

Тек нова, ситуацијом обликована Титанијина поде- 
љеност (љубавна страст на једној страни, уздржавање на 
другој) потпуно преводи симболичке могућности лика у 
ткиво комичког заплета, чинећи вилинску краљицу ра- 
њивом и пријемчивом за Оберонову смицалицу. Отуда 
Котов закључак како „лук и месечев лук међусобно оро- 
ђују Хиполиту и Титанију”, као и констатација да je „Ти- 
танија... ноћни и шумски двојник Хиполите” показују 
ограничено и оскудно сагледаван>е месечевих (еротских) 
мена. Хиполитин уводни говор предочава ове мене ис- 
кључиво на општем вербалном нивоу (реторичке пред- 
ставе). Титанијини доживљаји, међутим, показују како 
се предоџбе исткане од асоцијација претварају у чинио- 
це мотива и амбијента: Титанија није тек пуки двојник 
Хиполите, већ много више: развијена фигура луиарног 
тропа, у новој етапи процеса чију прву фазу je 
обележила Хиполитина изјава/појава.
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Ерошски шрои: Месечари

„Брза к’о сенка, тренутна к’о звук, 
Кратка к’о сан...”

(і"і)

Удвајање je, найме, за Шекспира процес који се не 
може зауставити. Дотадашња, како-тако одржавана 
равнотежа лунарног тропа се мења преласком у сферу 
(Оберонове) нарације: износећи пред Пуком предисто- 
рију onoj нот сока који намерава да употреби против Ти- 
таније, Оберон казује како^е Купидон гађао својом стре- 
лом „весталку j едну дивну ’ (то j ест, Дијану), али:

„В атрена стрела утрну на чедним
Зрацима влажног месеца док мирно
Краљевска мину свештеница даље,
Љубављу и не окрзнута...
... стрела паде баш
на j ед ан цветак према западу,
Што млечно бео дотле, сад од ране
Љубавне поцрвене сав.”
(П, 1)

Пошто се из Купидонове митске акције - „љубавне 
битке” лука и месечевог лука! - paha љубавна трава, сим- 
боличне слике прелазе из стања склада (допуњујућих) 
супротности у стање несклада привидних идентичности. 
Током магијске ноћи, жртве месечевих преображаја - 
процеса удвајања - постају и млади атински бегунци, два 
залутала љубавна пара. Вратимо се корак унатраг, до Те- 
зејеве слике старот „ месеца који се једе”. У свом социо- 
лошко-историјски оријентисаном али виспреном огледу, 
упоређујући овај „старији женски месец” са богатом 
удовицом што живи изван Атине, Лисандровом тетком 
код које он и Хермија желе наћи уточиште, Венди Вол 
изјављује како je реч о „две женске фигуре које опседају
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читав комад и аристократску заједницу” („Зашто Пук 
мете: Вилинско знаіье, Веселе жене и социјални су- 
коб”). Премда се бави социјалним условностима Снови- 
ђења (виле, дворани, занатлије као друштвене трупе), 
Волова ипак наслућује начин на који овај вид „варљиво- 
сти Луне” открива нове видове поменуте структуралне 
двосмислености радње.

Лисандерово и Хермијино прокламовано бекство 
кроз шуму према кући богате тетке указу) е се као огле- 
дална вари) анта љубавничког одмеравања рока/одброја- 
вања које смо уочили код Тезеја и Хиполите - времена 
потребног да се „изједе” стари месец. Али са уласком у 
простор шуме и ивањске чаролије, испоставља се да су 
односи сложенији и на небу и на земљи. Наспрам „ста- 
рог”, нестајућег месеца имамо, ето, и млади, сребрни ме
сец сродан Купидоновом луку (и Венери) - али и њего- 
вог хладног, девичанског близанца (Дијана); Шекспир на 
та) начин употребљава лунарни троп и као „окидач” и 
као „кочницу” за развијање еротског тропа - нона)пре 
заплета око атинских љубавника. А ту, на земљи, Херми- 
)а воли Лисандра (и он њу), док je Деметар заљубљен у 
Хермију (премда je раније жудео за Хеленом), а Хелена 
и даље воли Деметра: удвајање je већ на почетку неста- 
билно (ситуација je код Шекспира у век сложенија од ре- 
торичке с лике):

„Може не знам кол’ко
Да буде зла и ниска нека ствар,
А љубав да joj вредност да и чар.” 

а 2)

Отуда се све прокламоване брачне церемоније и ре- 
гуларни (љубавнички) путев и морају разићи, укрстити, 
разложити, пролазећи кроз нове етапе, обликујући нове 
спојеве. Месечеви преображаји су шифра овог обликова- 
ша на нивоу реторике, али Титанијин двоструки иденти- 
тет je већ модел, укорењен у саму радњу - то j ест, неоп-
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ходни средњи члан, карика између свакодневног и чуде- 
сног. Полазећи од те карике, Шекспирова комедиограф- 
ска машина ствара нове двојничке парове. Најпре, „Дија- 
нина страна”: Титанијина такмичарска себичност (пово
дом индијског дечака) налази свој „земаљски”, аналогии 
одраз у Деметровој сурово) одбојности према Хелени ко- 
ja га следи кроз шуму - док се охола уздржаност вилин- 
ске краљице према Оберону (одбијање од „постеље”) на 
својеврстан начин отеловљује у девичанској строгости 
што je Хермија испољава у друштву вољеног Лисандра:

„Љубазан буди, љубави ти моје,
Подаље лези...”

(П, 2)

Титанијини љубавни заноси - „Венерина страна”, 
представљају образац за друкчији пар двојника. Свесни 
љубавнички избор вилинске краљице (уживање у индиј- 
ском дечаку) Шекспир варира кроз Хеленину упорну љу- 
бавну хајку за Деметром, док се њена чаролијом изазва- 
на опијеност преображеним атинским занатлијом удваја, 
и метафорички и конкретно, кроз наглу Лисандерову 
(Луковом грешком изазвану) опсесију Хеленом:

„О, прозрачна Хелена! Ти си сва
Као од чини, па ти видим ja
Срце у груд’ма...”

(II, 2)

Титанија јесте, како каже Кот, „ноћна, шумска пара
дигма”, али њени доживљаји су тек једна димензија илу- 
зионистичке потке; без осталих љубавничких интрига - 
међу њима и заплета између младих Атињана - ова по
тка би била тек низ отмених метафора, једна од уобича- 
јених ренесансних пасторала. Из чега онда, у крајњој ин- 
станци, произилази чудесност Шекспировог комичког 
лавиринта? „Зелени je свијет аналоган”, каже Фрај, „не
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само плодном свијету из ритуала, него и свијету сна што 
га стварамо из властитих жеља”(„Мит прољећа: комеди- 
ја”). Жеља није, међутим идентична са сном, она настаје 
на границы сна и j аве, на размеђи чини и чињења - стога 
су и вилинска краљица и атински бегунци подложни вар- 
кама и обманама:

„Јер срцем љубав посматра, не оком”,

изјављује програмски самоуверено Хелена уочи поласка 
у шуму. Међутим, после проласка свих актера кроз коло- 
плет ноћних збивања, Деметар обележава свој повратак 
Хелени изјавом која одражава сложенной однос снага:

„Врлина сва мог срца, једини
Предмет и радост мојих очију.”

(IV, 1)

Ерос je, дакле, и „virtue of my heart”, али и „pleasure 
of mine eye”: док je духовна димензија љубави плод вр- 
лине, жеља je производ али u предуслов фантазме, 
истовремено последица и покретач логике оностраног. 
Ивањска атмосфера другог и трећег чина указује нам се 
тако као нешто више и мање од сна: простор/време изме- 
ђу разумског и ирационалног, пукотина између сна и ja- 
ве настала отварањем небеса - дакле, сновиђење.

Или можда, треба да кажемо месечарење? У Шек- 
спировској динамичној формули „месец/жеља/илузи- 
ја”, симптоматично je да, како то и Кот запажа, j ед ан од 
назива за љубавну траву јесте „lunary”. Далеко важније 
светло на шумски љубавни неред баца Тезејева изјава у 
завршници; поредећи „заљубљенике и лудаке” („lovers 
and madmen”) као браћу по фантазији, Тезеј потом до- 
даје:
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„Умоболник,
Љубавник, песник - то су ти створења...”

(V, 1)

Исказ, међутим, у оригиналу гласи: „The lunatic, the 
lover, and the poet...” Лудак je једнако - месечар! И мла- 
ди Атињани и Титанија (као и глумац-занатлија о коме 
ћемо касније), сви они ходају ивањском шумом обузети 
љубавним лудилом, попут месечара - снатрећи отворе- 
них очију, вођени обманљивом Луном и/ли логиком же- 
ље, преко граница сна u јаве. Погледајмо, онда, ко их по- 
креће, подстиче и (за)води на том путовању.

Драматуршки троп: Заводници

„Друкчи смо ми пак духови no кову...”
(III, 2)

Овим речима се вилењачки краљ Оберон обраћа Пу
ку, у часу када je ивањска ноћ поодмакла и када се нити 
интриге почињу распетљавати. Али, о каквој разлици го
вори Оберон, и у односу на кога? Очигледно je да Обе
рон и Пук нису сачињени од истоветног карактерног ко- 
мичког импулса, премда формално следе заједничку 
стратегију - замена, обмана, зачаравање:

„Што приметит кад се пренеш,
Дутом свом за тим да венет, 
Да ти не да жуд да тренеш...”

Пошто му je Пук донео траву заражену Купидоно- 
вом стрелом, Оберон кажњава (бацајући Титанију помо- 
ћу onoj ног сока у немогућ љубавни занос), али и лечи - 
j ер посредством исте чаролије обнавља у Деметру љубав 
према Хелени. Пук представља ирационалнију страну 
игре, силу нереда: након што je погрешном употребом
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onoj ног сока побудио код Лисандра (уместо код Деме
тра) љубав према Хелени, принуђен je да успава Хелени- 
не удвараче и потом, користећи сок супротног дејства 
(„Дијанин пупољак”), врати Лисандера у „природно ста- 
ње” љубави према Хермији.

Механизму „романтичне”, дакле и шекспировске ко- 
медије, са н>еним проласком кроз „зелени свет” - на путу 
до испуњења јунакових жеља - понајбоље одговара поде- 
ла характера коју je формулисао Нортроп Фрај, на основу 
средњовековне расправе Tractatus Coislianus и одломка из 
Аристотелове Етике. Реч je о четири трупе ликова, тј. че- 
тири типа „комичких карактера”: еігоп или самопотцењи- 
вач (често главни j унак, или особа која покреће радњу), 
alazon или хвалисавац (лик-препрека, најчешће шкрти 
старац или надо будни војник), bomolochos или лакрдијаш, 
то j ест Луда, и, најзад, agroikos - неотесанко, или тупан. У 
већ поменутом фамозном огледу о комедији, Фрајева 
кратка анализа Сновиђења исправно дефинише Оберона и 
Пука - али само ако их посматрамо искључиво у контек
сту „ноћног заплета”. По њему, Пук спада у „простоду- 
шну” подврсту еігоп-а звану слуга-сплеткарош, или По
рок, који „уз минимум мотивације може покренути ко- 
мичку радњу”. Оберон je пак, каже Фрај, ближи другој 
еиронској подврсти, типу „старијег човека који радњу ко- 
мада покреће тако што се из њега повлачи”, те je, стога, он 
- будући да Пук поступа по његовим упутствима - истин- 
ски „architectus комичке радње”.

Код Фраја, међутим, склоност према симетрији не 
ретко ремети продорност анализе. Замешательство са 
onoj ним љубавним соком сведочи у којој мери Пук сле
ди Оберонове заповести, али чак ни самом вилин-краљу 
нису увек јасни разлози Пуковог „запетљавања”:

„Е шепртља си: к’о без главе срљаш
И увек све запетљаш и забрљаш;
Сем ако навлаш ствараш смицалице.”

(III, 2)
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Крећући се скоковито између екстрема, од крајње де- 
тињасте заумности (насађивање магареће главе ткачу) до 
несхватљиве луцидности (завршни монолог „чишћења 
метлом”), Пук често преузима образину трећег типа, по- 
моћног лакрдијаша/Луде - ако се мисли на „стварање 
расположења” и „неумесне упадице”; но, исто тако, поне- 
кад, без обзира на сва добијена упутства, делује као само
волии еиронски „architectus”. У стварању његовог изу- 
зетног „клизајућег профила” Шекспир je смело комбино- 
вао класично митолошко наслеђе и енглеску фолклорну 
баштину. Због тога, лик по имену Пук (Puck, од pucca, ро- 
uk - дакле баук, плашило), назван овде и ђаволак, или Ро
бин Другар (Robin Goodfellow) ј есте и „превод Купидона, 
Сатира и Меркура на карневалске ликове” (Кот), али не и 
вид Maj стора нереда (Lord of Misrule) из трагедије, како 
то Кот сугерише. Далеко важније je што Пук, по свом 
фолклорном профилу, најпре представља, како каже Ке- 
трин Бригс, „потомка земљорадничких божанстава, поне- 
кад повезиваних са демонским” („Анатомија Пука”). У 
Шекспировој епохи, Пук увелико губи злоћудне каракте- 
ристике „баука” (hobgoblin) и бива уклопљен у вилински 
свет као дух-спадало који „цуре по селима пуди”, дома- 
ћицама „скоруп смиче”, и „путнике ноћне заводи”; чак, 
j ед ан памфлет из 1628. године означава Пука као плод 
Оберонове љубавне везе са сеоском слушкињом! Уобли- 
чен кроз низ посредовања и сажимања оваквих чинилаца, 
Шекспиров Пук никако не може поступати као безгре- 
шни и доследни „извођач радова”.

Ни Оберон, међутим, није имун на грешке, пошто и 
њега воде жеља и освета. Штавише, Оберонова „визија” о 
настанку „љубавног сока” представља причу о Купидоно- 
вом промашају - дакле грешки, заблуди. Реч je, обратимо 
пажњу, о грешки вида, коју нешто касније понавља и Пук, 
зачаравајући Лисандра уместо Деметра - а Оберон je по- 
средничка фигура која овај пренос подстиче. Заблуде се 
удвајају, обликујући магијску формулу сновиђења: прома- 
шај рађа жељу, a жеља, онда, проузрокује нови промашај:
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„Све у круг, све у круг, 
Водаћу их све у круг;
Боје ме се град и луг...”

(Ш, 2)

Удвајајући улоге, али и грешке, Оберон и Пук тако- 
ђе постају посебан двојнички пар', образује се нови склад 
привидних идентичности. Заводници бивају и сами де- 
лимично заведени, посредници постају посредовани, а 
лечење се показује као наличје болести. Стога се вилин- 
ски крал, и његов несташни слуга могу назвати ликовима 
медијације. Поврх тога, та медијација ноћне чаролије от- 
крива нам се и као нови слој илузионистичке игре - 
представа коју вилењачки пар предочава себи и другима: 
Оберон je редитељ, Пук ћудљиви асистент. А ко je, у ве- 
ћој мери него Титанија и атински љубавнички квартет, 
главни глумац, то j ест главна жртва? С обзиром да код 
Шекспира удвајању, као ни заменљивости сна и јаве, не
ма краја, j едини могућ одговор гласи: најгласнији међу 
атинским занатлијама-дилетантима, изненадни предмет 
Титанијиног љубавног лудила - ткач по имену Bottom. С 
друге стране, потто, поред несвесне, изнуђене улоге у 
ноћној магијској предстали Bottom одиграва и другу, 
свесно изабрану улогу - у дилетантској представи Пира
ма и Тизбе а у част крал, ев скот венчања - поставља се 
питање: постоји ли неко, ко контролише и надзире овај 
вртоглави илузионистички низ, постоји ли господ ар 
Игре - главни редитељ, или барем коначни оцењивач? 
Тако изнова стижемо, кружним и заобилазним путем, до 
дилетантске представе и Тезејевих коментара.
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Илузионисшички шроп: Moh u Игра

„Ето нас засигурно, а тамо можемо здраво 
скаредно да пробамо. Запните добро...”

(I, 2)

Атински ткач Nick Bottom, одређен за улогу Пирама 
у дилетантској представи, показује се већ при првом по- 
јављивању као особа која вапије за улогама. Ова жеља ће 
му се, неочекивано, у ноћи љубавних чудеса испунити 
изнад свих очекивања. Постаће главно оруђе Оберонове 
освете, а захваљујући Пуковој маштовитости, поприми- 
ће, с магарчевом главом, изглед чудовишта: шекспиров- 
ска метафора телесне жудње, тоталне сексуалне похоте - 
али и метафора која се најпотпуније укорењује у ситуа- 
цију. Ткач Вратило - немаштовити израз наших прево- 
дилаца за Bottom - у Котовом огледу се виспрено разма- 
тра као књижевни одјек Апулеја и карневалских мотива 
(животињска чулност) али и као еванђеоски „симбол 
упокорења”. У том контексту Кот наравно не превиђа да 
ткачево презиме - a bottom значи „дно” - симболизира 
како његову очигледну приглупост, тако и сложеност и 
дубину Ероса: од отменог заноса до животињске похоте 
дели нас само један корак, j ед ан привид:

„Bless thee, Bottom, bless thee!
Thou art translated!”
(„Прекрсти се, Вратило! Прекрсти се!
Ти си се преобразио.”)

Кот, дабоме, назначава да последња фраза има и зна- 
чење „Ти си преведен”, али, из сасвим непознатих разло
га, његова анализа пропушта да уочи нешто друго. Шта 
недостаје? Једноставно, bottom, пор ед значења „дно” и 
„најнижи”, поседује још једно, веома видљиво: задњица. 
Ево Шекспировог бриљантно безобразног и парадоксал- 
ног илузионистичког „кључа”: найме, животиња чију
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главу ткач Bottom у ивањској ноћи добија, јесте магарац, 
ass, a исти израз има, поред тога, такође још једно значе- 
ње - задњица\

магарац би био ко би се подухватио да изложи 
тај сан...”

(IV, 2)

Због чега je ова мајсторија нешто више од игре ре
чи? Најпре, она подцртава чињеницу да je ткач Bottom 
преведен/преображен из себе у себе, тачније у сопстве- 
но друга Ja. А потом, не заборавимо да овај ткач Дно/За- 
дњица глуми у двема представама - шумској и дворској, 
„сањаној” и „конструисаној”. Везе између двеју нивоа 
илузије ниједног тренутка се не прекидају, о чему све- 
дочи и прва ткачева реплика након буђења из ноћне 
опијености:

„Зовите ме кад дође мој шлагворт, па ћу одговорити...”

Управо стога што бива потпуно несвесно увучен у 
вртлоге вилинске представе, Bottom, заједно са својом 
занатлијском дружином, током извођења „досадно крат- 
ке, страшно жално смешне” представе Пирама и Тизбе - 
а пред Тезејем, Хиполитом и оставим срећним љубавни- 
цима - непрестано руши позоришну илузију, наглашава- 
јући разлику између „измишљотине” и „стварности”, 
подсећајући, тобож неуко, на „права имена” глумаца-ди- 
летаната. Скоро савршено уклапање Bottoma у позицију 
agroikos-а, тупана, то j ест сељачине из Фрајеве поделе, 
представља врхунац Шекепирове илузионистичке игре: 
ткач je предмет ироније, али и њен битни преносилац. 
Не заборавимо, он je прешао пут од „љубавника” (пробе 
за улогу Пирама) до магарца и натраг; где нас уистину 
од води овај преображај/превођење?

Као прво, анти-илузионистички призори Пирама и 
Тизбе не пародирају само тонове сентименталности и па-
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тетике из ноћних доживљаја атинске мл ад ежи, већ суге- 
ришу и да су, без интервенције вилинских бића, помену- 
ти доживљаји такође могли окончати трагично (за оба 
млада пара). А друго, може ли, након Обероновог и Пуко- 
вог магијског позоришта, било каква „позоришна игра” 
представљати непгго више од незграпног, неуког покушаја 
немаштовитих смртника да се досегне божански Ерос 
сновиђења? Крунско испољавање ове дилеме нал азимо у 
поменутом Тезејевом говору о лудацима и песницима, као и 
о моћи маште, која

оваплоћује
Видове ствари невиђених join...”

(V, 1)

Премда, према атинском владару, песници произво
ле тек заблуде, „име дајући ваздушном ничем”, он сам 
тек који тренутак касније жели да увелича своје венчање 
неким примером таквог „ништавила”. Ако се, штавише, 
вратимо на почетак комада, можемо и самог Тезеја озна
чити каоjедног од иницијатора читаве ноћне чаролије и 
љубавног переда који следи. Jep, након вајкања о „изје- 
дајућем месецу”, он, присетимо се, изјављује:

„Хајд, Филострате, пођи и подстакни
Атинску младеж на уживања, 
Дух веселости обесни и лаки 
пробуди...”

(I, 1)

Тумачења према којима, због сличних нагласака, Те
зе) а треба сматрати за неку врсту Обероновог двојника, 
не разоткривају целину механизма илузије (или њеног 
подвајања, чак расцепа). Ткач Bottom/Дно/Задњица 
представља Тезе)ев коначни огледални одраз, двојника с 
о ну страну чаролије и чудеса: као што join напола ома- 
ђијани ткач, на граници сна и j аве, „чује оком и види
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ухом”, тако и Тезеј у завршници ипак открива своју су- 
штинску зависност од дејства и привида. Моћ Игре која 
меље Bottom-а представља друго - истинско? - лице 
игре Моћи којом се атински монарх брани од ноћне ма- 
гије театра. Судећи и према подсмешљивим примедбама 
током извођења Пирама и Тизбе, за Тезејаје позоришна 
илузија превасходно, како каже Жизел Вене, „безазлена 
доколица и похвала владару”. Али након окончања урне- 
бесног занатлијског „перформанса”, док „челични језик 
поноћи избија”, Тезејеве недоумице добијају нову ди- 
мензију:

„...Та опипљиво
Незграпна глума нама je помогла
Да преваримо ноћи тромп ход...”

(V, 2)

За разлику од Оберона и Пука, Тезеј и Bottom пред- 
стављају ликове транслације (превођења), пар који од- 
мерава путању што почиње са (стварним) дном Илузи- 
је а окончавау (привидној) суверености Mohu. Титанија 
и атински љубавници, пак, опстојавају у жаришту ко- 
мичке игре Ероса, између две струје преображаја - по- 
средовања и превођења. И сама транслација јесте чудо - 
у смислу на који указује Жак Ле Гоф, изналазећи релаци- 
ју између огледала (mirror, miroire) и чудесног (mirabilis): 
Ивањска магија као друга страна свакодневног, друштве- 
ног, историјског. Структурална двосмисленост Сновиђе- 
ња у noh иваѣску показује се као бесконачна игра изме- 
ђу јаве и сна, али и између Mohu и Илузије', Тезеј може да 
процењује ту игру, али ни он није у стању да умакне из- 
ван њених чудесних оквира.

Шекспир ову ситуацију још једанпут потцртава у за- 
вршници са две епохалне (анти)илузионистичке опера
ции. Прва je стилски наизглед недоследна одлука да се, 
у представи Пирама и Тизбе, ј сдан од занатлија појави 
као конкретно отелотворење Месечине: тако се, нимало
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случајно, кључна метафора комедије истовремено нагла- 
шава u демистификује. За другу операцију je, наравно, 
задужен Пук. Након коначног одласка дворана и зана- 
тлија са сцене, превејани вилењак се појављује оборужан 
метлом, али не да би избрисао ефекте чаролије, већ да би 
обезбедио трајност њиховог утицаја на „ дневни свет ” 
(коначно, он je породични дух). Међутим, само неколико 
тренутака касније, после заједничког завршног дефилеа 
Оберонове и Титанијине свите - дакле, у часу када ноћ- 
на, ивањска магија ишчезава сама од себе - Пук изнова 
обрће илузионистичко огледало:

„Замислите да сте снили,
Зал уд пину слабу ту,
По користи равну сну...”

(V, 2)

Тако се Пуковим последњим потезом све, попово, 
доводи у питање, чак и сама Игра: време Представе се - 
у Борхесовом маниру - оцртава као Врт супротставље- 
них, преплетених и паралелних индивидуалних осећања 
и фантазија - колоплет који сугерише како и сама могућ- 
ност илузије представља ништа друго до Илузију. И то 
je нова - барем у овом комаду последња - шекспировска 
дефиниција позоришта: конкретност Тела поткопава 
Моћ, испод високопарне митолошке (филозофске, идео- 
лошке) хијерархије извирује гола задњица. Чак и у часу 
ишчезавања те ивањске чаролије, док се небеса затвара- 
ју, оно што нам једино преостаје јесте заблуда или 
Ерос - та неупоредива врхунска моћ смртника.
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KAKO ВАМ ДРАГО
ИЛИ СЛАБЛО ЛУДОСТИ

„Љубав je само лудост...” 
Шекспир: Како вам драга

„Нагонски, већ се беше извежбао у навици да 
се претвара да je неко, како 

се не би открило 
да није нико.” 

Borges: Everything and Nothing

Изгнани из Града - изгнани из Љубави, или, пак, из 
(игре) Моћи? Теме Шекспирове „сунчане комедије” Како 
вам драго - израстајући из димензије љубавне пустоловине 
Розалинде, кћери свргнутог и протераног војводе и њеног 
„суђеног”, разбаштињеног племића Орланда - одражавају, 
понављају, предсказују или парафразирају преокупације и 
фасцинације Буре и Сновиђења у noh ивањску, али и Краља 
Лира и Хамлета. Игралачко-филозофски, горко раскала- 
шни низ превасходно сценских асоцијација и појмова „сен- 
ка - глумац - лудак”, иако у овој „комедији зеленог света” 
(Нортроп Фрај) конкретно усредсређен на магију преруша- 
вања и замене (пола), свеобухватно и заводљиво „отвара” 
основне стратеги) е ведро-песимистичке фазе у Шекспиро- 
вим тумачењима модерне индивидуалности.

A све почиње, без обзира на Фрајеве класификације, 
далеко од било какве наивности, импулсом (Орландове) 
еманципације и побуне, против старијег брата Оливера:

69



„Поред овог ничег, које ми он тако обилно даје, ње- 
гова власт изгледа да ми одузима и оно што ми je сама 
природа даровала: тера ме да j едем са слугама, лишава 
ме братског места, и не дајући ми никакво образована, 
поткопава колико може моју племенитост...”

а u
Образована као темељ племенитости - не последња 

од жанровских j ереси ове „сунчане” и наизглед пасто- 
ралном атмосфером прожете комедије. Импозантан je 
лук између ових хуманистичких излив а и сентименталне 
бујице којој Орландо подлеже у бујном окриљу Арден- 
ске шуме:

„Опис бледи, сјај умине, 
Пред чарима Розалине...”

(III, 2)

Оно што, међутим, непосредно следи након Орлан- 
довог уводног протеста, показује да и у Оливеровом до
му, као и на двору војводе Фредерика (који je свргнуо 
старијer брата, законитог владара) царују завере, насиље 
и ћудљивост моћи која прераста у параноју. Оливер, на
следник очевог племићког имања и титуле, наговара рва
ча актуелног војводе да му убије мл ah er брата током тур- 
нирске борбе; сам војвода Фредерик убрзо након турни
ра панично протерује с двора синовицу Розалинду, упр- 
кос противљењу његове сопствене кћери, Селије. „Дво- 
јац” војводских кћери, не желећи да се раздвоји, отиску- 
je се из удобности Града/Двора путањом авантуре у 
правду Арденске шуме, авантуре чије почетне акорде 
Іан Кот прецизно дефинише називом свог првог есеја о 
Розалинди: „Горка Аркадија”.
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Ганимед у Pajy

Најатрактивнија Котова теза из првог есеја гласи: 
„Најопасније прерушавање јесте промена пола.” Заљу- 
бивши се, найме, у Орланда већ за време дворског тур
нира у рвању, Розалинда, у часу када je стриц одстрању- 
je са свог двора, полази прерушена у младића Ганимеда, 
не само у сусрет опасности, већ и „зеленом свету” испу- 
њења љубавних чежњи, пасторалном миљеу Арденске 
шуме. А Орландо, који ће следити Розалиндин траг, по- 
стаје послушни актер - штавише, објект - њених љубав- 
них играрија:

„ОРЛАНДО: Не бих желео да се излечим, младићу.
РОЗАЛИНДА: Излечио бих вас кад бисте само хте- 

ли да ме зовете Розалиндом и да сваког дана долазите 
мојој колиби да ми се удварате.”

(ПІ, 3)

Премда већ у овом читању Како вам драго поступно 
разматра механизам прерушавања као мотор љубавне 
игре („Силвије воли пастирицу Фебу, Феба воли Ганиме
да, Ганимед воли Орланда, Орландо воли Розалинду”) и 
тако долази до констатације о „љубави слободној од 
ограничена пола”, Јан Кот се у закључцима претежно 
усредсређује на шири - митски, а потом филозофски 
контекст Розалиндиних доживљаја. Успоставља се веза 
између тема андрогине (сједињење мушких и женских 
елемената у Розалинди, „дечку-девојци”) и „ аркадијског 
мита” (Арденска шума у којој су и Розалинда, и Орлан
до и свргнути Војвода - као изгубљени Рај, „златно до- 
ба”). Лук прерушавања служи као доказни поступак тезе 
о савршеном (а изгубљеном) тоталитету индивидуе, 
златном Рају људскости. И, наравно, Котов егзистенција- 
листички импулс претежно води, занемарујући 
жанровску „копчу”, ка сумњи у апсолутну чистоту про- 
кламоване Аркадије, ка демистификацији „пасторалне
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конвенције” љубавних заплета. С друге стране, у огледу 
„Розалиндин пол”, написаном након три деценије, Кото
ва анализа се усмерава искључиво на пермутације сексу- 
алних ознака и варке (Розалиндиног) пола. Али:

„Рухо шарено дајте ми, и дајте
Право да зборим како мислим, na ћу
Taj заражени свет да прочистим...”

(П, 7)

Ове речи меланхоличног племића Жака из пратње 
старог Војводе, релативно брзо намећу питање које Кот 
занема^ује у крајњем свођењу, гоњен жељом да буде „у 
тренду деведесетих (феминистичка револуција, сексу- 
ална еманципација, постмодерно инсистирање на „игри 
означитеља”). Јер, да ли се поменута прерушавања - за
мене, маскирања, промене „предзнака” - збивају искљу- 
чиво на нивоу љубавничких парова (Розалинда/Ганимед 
и Орландо, Силвије и Феба) и њихових шармантних, 
двосмислених заноса и ругалица? Какав знача) има у том 
процесу амбијент (Арденске) шуме? И какво/чије време 
меримо под њеним крошњама?

Променимо, за тренутак, ниво питања: ко, дакле, од- 
лази (из Града/Двора) под идилично окриље Арденске 
шуме? Одговор гласи: после прогнаног В oj воде, потом 
Розалинде и Селије (праћене лудом Кременом) а потом и 
Орланда, стижу и Оливер, на крају и узурпаторски војво- 
дин брат Фредерик са св oj ом свитом. Речју, сви:

„Али, као што je све у природи смртно, тако je и све 
у природи, кад воли, смртно лудо.”

(II, 5)

У „Ганимедовом pajy” , а све захваљујући „смртном 
лудилу” чији je Розалинда/Ганимед главни покретач, не 
збива се само љубавничко сједињење (разоткривене) Ро
залинде и Орланда - него и поновни сусрет измирене
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браће (Орланда и преображеног Оливера), сједињење 
Розалинде са прогнаним оцем, В oj вод ом, као и измирење 
вл ад ареке браће: читава оргија препознавања, али без 
судбинске перипетије (обрта). Наиме, сама Игра - при- 
видно произвољни низ љубавничких шетњи, филозоф- 
ских сусрета и ловачких јурњава - јесте перипетија, ма- 
скирање и демаскирање не-идеалног Града у двосмисле- 
ној, ганимедској Шуми, Шуми-Чистилишту. Лудило 
прерушавања, које се у концентричним круговима шири 
из средишта „Розалиндине интриге”, јесте истовремено 
и прерушавање Лудила. Изађимо из себе да бисмо виде
ли шта (ни)смо - ето Шекспирове блиставо узнемирују- 
ће, увек савремене „анти-митологије”. Стратешки прав- 
ци те анти-митологије се разрађују у Калдероновим бли- 
ставим алегрима, добијају прорачунато мрачне тонове 
код Молијера, искрсавају, „трипут рафинисани” у Клај- 
стовом Принцу од Хомбурга и оргија сценама двадесетог 
столећа - од Пиранделовог Хинкфуса до Кинг Конгових 
кРери Терезе Валзер.

Раскалашна Пустиња

Да ли je, онда, реч - не само у случају Розалинде 
(прерушене у Ганимеда) - о одласку из љубави, или о 
љубави према Одласку? Кот je у једној темељној инстан- 
ци у праву - први „кључ” свих дилема и супротности је- 
сте Розалиндина игра претварања. Прерушена у пусто- 
ловног младића, Ганимеда, она започиње своју игру за
носа и изазова, прагматичног и страсног, кроз сусрет са 
стиховима које joj заљубљени Орландо урезује у стабла 
Арденске шуме, а доводи je до врхунца фингираним об- 
редом венчања. Учествујући у маскаради Розалинде/Га- 
нимеда, Селија ову венчава са излуделим од чежње Ор
ландом - коме je привремено, довољан и привид Роза
линде (без обзира што je та маска-Ганимед, у ствари, са
мо лице):
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„РОЗАЛИНДА: Опчинио ме тај ваш ласкави језик. 
Ево још једне напуштене јаднице, и зато - ох, смрти, до- 
ђи! - Дакле у два?”

(IV, 2)

Розалиндина ефебска маска je исто тако стабло лу- 
дости - али чије су све црте урезане на том стаблу? Пре 
него што ће се одиграти сусрет главних протагониста 
„ироничне пасторале”, суочавамо се са основном шек
спировском - просперовском! - операцијом „проширења 
обима и значења” привидно утопијске природе шуме:

„Пространа ова позорница, свет, 
Призора тужних пружа више него 
Глума у којој ми наступамо.”

(II, 7)

Опомена старог, прогнаног Војводе, Розалиндиног оца, 
припрема нас за низ аналогних, паралелних низова Лудила 
- маскирања, преображаја, сједињавања. Сама Розалинда 
стиче, с једне стране, највиши ниво самоконтроле, извлаче- 
ћи из маске Ганимеда двоструку корнет, како то језгровито 
указује Ијен Џонстон: „Ово joj даје прилику да виђа Орлан
да и удвара му се (у своје сопствено име) и тако слави соп- 
ствена љубавна осећања, а исто тако joj омогућава да одучи 
Орланда од сентименталне позе коју је усвојио” („Варијаци- 
је на тему љубави”). А опет, темељитост с којом Розалинда 
преузима улогу мушкарца и жестина коју у тој улози испо- 
љава - нису ништа друго до врхунски симптоми „љубавног 
лудила”. У крајњој инстанци, пак, јунакиња Како вам драго 
представља - према прецизној подели Ричарда Лоуса - нај- 
свеснији примерак „самовољне нећаке”, једног од двају 
кл-учних образаца Шекспирових жена (насупрот „послу- 
шној кћерки ’). Без обзира на све то, због чега би се Розалин
да уопште прерушавала, ако се налази у спокојном окриљу 
шуме, слободна од дворских церемонија, близу вољеног Ор
ланда који je, такође, у њу заљубљен?
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jep најистинитија поезија je најизмишљенија, a 
љубавници су одани песништву; и све оно чиме се у пе- 
сми заклињу може се рећи да су то, као љубавници, из- 
мислили.”

(III, 3)

Арденска шума Розалинде-Ганимеда je, најпре, како 
би рекао Кот, и „феудална утопија и изругивање тој уто- 
пији”. Но она je и нешто далеко важније: покретни меха- 
низам прерушавања, огледало које само себе подвостру- 
чује и у чијој променљивој, несталној жижи искрсавају 
готово сви дворани. Прерушава се Љубав (Розалинда), 
прерушава се Моћ (стари Војвода, Оливер, касније Фре
дерик), прерушава се Жакова раскалашност у меланхо- 
лију - чак и само институционално лудило у лику Кре- 
мена, дворске Луде, преображава се захвачено структу- 
ралном лудошћу, то j ест, љубављу. Додуше, Розалиндин 
(Орландов, Фебин, Силвијев) љубавни занос je и утопија 
и дивљина - док je занос луде Кремена (Touchstone) за- 
чињен импулсом ругања и сентиментално-пасторалном 
заносу (Феба, Силвије), али и његовој прерушеној верзи- 
ји коју заступа Розалинда:

„КОРИН: Па како вам се свиђа овај пастирски 
живот, господине Кремене?

КРЕМЕН: Заиста, пастиру, посматран као такав, тај 
живот je добар; али с обзиром да je пастирски, он не ва- 
л>а. С погледом на то да je усамљен, веома ми се допада; 
али с погледом на то да je тих, то je веома бедан живот...” 

(III, 2)

Жак Ле Гоф нам у својој студији о средњовековним 
просторима указује да je шума (silva) истовремено и „ди- 
вља” (silvatica), закључујући: „Између асиметричних 
улога, дивљине и културе, дивљи ловац и лудак су сум- 
њиви посредники, а то je, на свој начин, и пустињак.” 
(„Средњовековно имагинарно”). Но Шекспирови двора-
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ни - Војводина свита, Орландо и Розалинда са пратњом 
- током боравка у Арденској шуми не постају ни ловци, 
нити пустињаци: изузев Розалинде, сви они се понашају 
на исти начин и баве се истом врстом делатности, која их 
je заокупљала и на Двору - али ослобођени одговорно- 
сти. А ако то посматрач не може да докучи на основу 
произвољне игривости (Розалиндина интрига преруша- 
вања), епизодично необавезног смењивања филозофира- 
ња и лова (Војводина свита) или женидбених вратоломи- 
ја и кловновских коментара Кремена, Шекспир ће 
пружити неопходну сугестију управо посредством фило- 
зофирања меланхоличног Жака:

„ЖАК: ... Ако вам je по вољи да седнемо па да оспе- 
мо грдњама своју господарицу - свет, и сву нашу беду?

ОРЛАНДО: Нећу да грдим никога жива до себе, у 
кога знам највише недостатака.

ЖАК: Haj гори недостатак вам je тај што сте заљу- 
бљени.”

(III, 2)

Није, дакле, реч тек о полу као жаришту размењива- 
ња/привидности, нити се Како вам драго може свести на 
причу о лицу и наличју актера „Розалиндине интриге”. 
Пред парадоксом обманљивог индивидуализма, нестају 
разлике између Двора и Шуме, осумњичене свакодневице 
и недовршене пасторалне утопије: док у Сновиђењу у ноћ 
иваѣску свака позорница (вилинска, аристократска, зана- 
тлијска) представља Свет, овде, како je већ напоменуо 
стари, свргнути Војвода, свет представ/ьа Позорницу.

Сама шума, то j ест, Природа, поседује „ганимедска” 
својства: цивилизација je дивља, дивљина je конструиса- 
на - измишљена од стране љубавника или владара-лова- 
ца, as you like it. Једина могућа изворност пребива у „не- 
чистоти”, у преображају који одсликава Светску Позор
ницу - раскалашну Пустињу драгоцених слабости и лу- 
дорија. Током тог преображаја губе свој апсолутни зна-
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чај и фабуларно корисне, а потом и жанровски оријенти- 
шуће разлике између замене (Розалинда као Ганимед, за 
заљубљену Фебу), обмане (Ганимед као Розалинда, за 
Орланда) и преваре (луда Кремен, за сељанчицу Одри).

Овоме се тешко може нешто додати, изузев Фра- 
јове мало уочаване опаске поводом односа јунака и „про- 
извољног заплета” у комедији. „Такво шта”, каже он, 
„као што je неизбежна комедија, j едва да може постоја- 
ти.” Као што тешко може постојати пасторално стабло 
без конвенционално урезаног стиха у кори (чији je аутор 
увек неки Орландо, то јест, Луда), иронична Маска без 
занесеног Лица. Да ли je човек Двора - данас потпуно 
сведен на човека Града - способан да прибегне прочи- 
шћењу у савременој Арденској шуми (периферијској ви- 
кендици, планинарешу, морским плажама, путовању по 
све peh им „пустишама” туристичке егзотике) како би по- 
тврдио/освежио сопствени урбани, машински, виртуел- 
ни, речју, цивилизацијом загађени идентитет? Или je, 
пак, оно Розалиндом инспирисано „зрно игре”, оно ско
ро неприступачно стабло Лудости - још увек шетов 
истински Лик-урезан-у-Наличје, спасоносна неправил- 
ност која спречава подвргавање било каквом норматив
ном идеалу (Шуме или Града, свеједно)?

Говорећи о идеалном Граду, теолог Гијом из Овер- 
н-а каже да je, у односу на њега, „сав остали свет као ди- 
вља шума” (Summae). Ако се унапред одрекнемо игре 
трагања дуж путања те дивљине, j едина улога која нам 
преостаје јесте Одисејев Нико. Али да бисмо уопште и 
наслутили идеални Град - што je само друго име за По- 
ругу, Занос, Лудост - морамо, према Шекспиру, изаћи, 
гоњени љубављу или војводским декретом, изван зидина 
сопственог Ja, а онда - како вам драго.
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ЛОГОС И ЛОГИСТИКА:
МЕРА ЗА МЕРУ

„Haist still pays haist, and leisure answers leisure 
Like doth quite like, and measure for measure.” 

Shakespeare: Measure for Measure

.Војвода наш je одавде отишо 
На врло чудан начин...” 
Шекспир: Мера за меру

Гледалац полази на представу, постављену према 
Шекспировој „мрачној комедији” Мера за меру (Measure 
for Measure) са свешћу - предзнањем, предубеђењем - да у 
основи драмског обрасца лежи трострука игра: сличности, 
разлике, потирања. Наравно, између Тела и Закона; чулног 
и моралног, апстрактне схеме етике и конкретно осећајно- 
сти Индивидуе (ослобођеног ренесансног Јунака). Јан Кот 
би, дабоме, увек отишао корак унапред, постављајући тезу 
о сусрету „корумпиране власти и корумпираног секса”. 
Отуда je повеет о „војводи тамних углова”, на видљивим 
„линијама тумачења” пре света идеална повеет постмодер
не глобалне корупције, сирове „транзиције”, древно-савре- 
мени коментар на брендирану етику Историје која се пре
творила у Маркетинг.

Да ли je, међутим, супротност (релационална, кон
трастна, поредбена) између Правде и Закона - или пак, 
она између Пути/Тела и Нужности, чак, између Индиви- 
дуалног и Поретка - довољна подлога за суморне и врто-
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главе контексте које досеже Шекспирова играрија са 
људским надама, начелима и гресима, у комаду који Гу
став Рене Хоке назива анаморфичким делом „што се ти- 
че дисоцијација и дезинтеграција, готово на рубу нихи- 
лизма” („Маниристичко казалиште”)? Мало вероватно. 
Jep, јунаци (и гледаоци) Мере за меру се у први мах кре- 
ћу (и међусобно обмањују) у понорном, премда наизглед 
једноставном и умирујућем Добу Сличности; то јесте 
„ренесанса”, али и раздобље када самосвест Хуманизма 
почињу да нагризају релативистичке сумње.

„Jep ако наше не зраче врлине
И изван нас, тад као да их нема.” 

а u

У кључној књизи (пост)модерне културологије Речи 
и ствари, а у епохалном поглављу названом „Проза све
та”, Мишел Фуко разматра четири темељна вида слично
сти, на основу којих je Свет разумеван и туманен (а ве
ликим делом и „одиграван”) у епохи којој join увек из- 
ворно припадају и Шекспирови драмски обрасци: сопѵе- 
nientia, aemulatio, аналогија и (нгра)симпатија/антипатн- 
ја. Последшн од наведених вндова може се у великој ме
ри употребити као једна врста водича кроз густиш пара- 
лелних и изукрштаних, мотив ацнјскпх и значењских 
(не)равнотежа комада о великој интриги бечког сувере
на, војводе Винћенција: интриги преузимања божанских 
ингеренција и демонског искушавања (свију актера). Jep, 
како ефектно потцртава Фуко, „симпатија се у слобод- 
ном стању поиграва у дубинама света”.

Kao што учинак симпатије коригује антипатија, тако 
се и Шекспирови паралелизми, отворени и скривени за
плети, као и „лажна дна” већине протагониста у Мери за 
меру тек на првим, рецимо угрубо „техничким” нивоима 
исказују као парови издвојених, довршених и једнознач- 
них супротности. У Котовој интерпретации, доследно 
образложеној студијом „Глава за девичанство и девичан-
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ство за главу” (И даље Шекспир, 1994), инсистира се, у 
великој мери (!) с правом, на иронично осветљеном и ци
нично реализованом заплету који изједначује фигуре 
Двора и Бордела, Закона и Секса (као преступа), Казне и 
Уживања..., а све то сажима ефектна Котова теза о опо- 
зицији као трансакции - на ко)у Анђела, трагичног „за
ступника” Војводине неделатне Моћи, подстиче управо 
сама могућност преноса/заступања'.

„АНЂЕЛО: Па чујте отворено: волим вас.
ИЗАБЕЛА: Moj брат je Ђулијету волео,
Што смрт му носи, рекосте.
АНЂЕЛО: Узвратиш ли ми љубав, Изабело,
Умрети неће.”

(П, 4)

У коначном свођењу ове мрачне операције трговања 
- и још мрачнијег пресуђивања над истом трговином - 
нема мртвих (чак се и бестијалном Бернардину удељује у 
завршници милост), нема трагичних узлета, те дакле ни 
падова, а начело Казне се преображава у свођење рачуна 
Велике Манипулације.

Али, поменути поступак, нужно, подразумева и Ве
лико г Манипулатора. Кот, разумљиво, наслућује битне 
обрисе Војводине позиције унутар комада: „манипула- 
тор... јесте Војвода преобучен у монаха”. Котова се ана
лиза, међутим, углавном задржава на детаљном, досе- 
тљивом, драматуршки корисном, али ипак значењски 
ограниченом разматрању језичких и психолошких зач- 
кољица у сфери поменутих „отровних размена”. Војво- 
дина улога се тек декларативно констатује, што има не- 
колико последица (за комплетност и далекосежност ана
лизе комада).

Ирва од тих последица je свакако непотпуност при- 
видно атрактивне Котове дефиниције: „Мера замеру, ка- 
ко je више пута утврђено, независно или упркос подели 
на чинове и сцене, такође се распада на два дела: први
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део који стреми ка трагичном, и други - ка комедијском 
завршетку.' Ову сугестивну поставку можемо веома бр- 
зо релативизовати, само ако - класично, денотативно - 
прочитамо садржај Вићенциове „програмске изјаве” ко- 
јом се окончава трећа сцена првог чина:

„Још само то; господар Анђело
Тврд je ко град, од пакости се чува;
Признаје ретко да њим тече крв,
Ил’ да je већма пожудан но камен:
Да л с влашћу смер се мења, шта су ти
Што глуме нас, докучићемо ми.”

(I, 4)

Од овог часа, све илузионистичке фигуре и операци- 
је улазе у Игру начел а и чулности: лажни, фактички и 
скривени заплети, замене (између остављене Маријане и 
угрожене/уцењене Изабеле; између Лућија и Клаудија; 
између Помп ej а, Џелата и Тамничара). В oj вода не ини- 
цира опозицију, то j ест компарацију Закона и Пути, са- 
свим супротно, он припрема позорницу („прозу Света”) 
за истовремену игру са, с једне стране, „начелима и по- 
роцима/преступима”, и с друге стране, са самим, (соп- 
ственим) празним местом Моћи: „Закон није једностав- 
но забрањивање, негативно одређење као препрека оно- 
ме што се жели; оно што je жељено јесте управо оно што 
je у највећој мери забрањено, и та забрана на изопачен 
начин само појачава жудњу”, тврди Тери Иглтон у сво- 
ј ем огледу о „анархизму и ауторитарности ” овог комада 
(„Закон: Млетачки трговац, Мера за меру, Троил и Кре- 
сида”).

Највећа изопаченост Ме^е за меру јесте, међутим, 
Војводино „активно уживање ' у тестирању марионета на 
размеђима кривице и казне, греха и невиности; све бива 
релативизовано, а у име Војводине тежње да без одго- 
ворности (очигледно омиљен лајтмотив Шекспирове 
зреле фазе) упражњава „кориговање Моћи”:
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„Лукавством нек се порок сад притегне:
Она с Анђелом ноћас ће да легне
Коју он вери, па je свара тад:
Притворног нек притворство казни сад...”

(П, 2 )

Тек у комбинации са овим истицањем непостојања 
одговорности код Вићенција, добија на дубини оно што 
Брајан Холовеј назива „основном структурой искушења 
која прожима Беч” („Граница и хаос, уздржавање и орги- 
ја у Мери за меру”). С друге стране, највећи и никада до 
краја раскривени табу бечких интрига представља упра- 
во та недосежност празног места Моћи, његова оп-сце- 
ност, дакле j едина „порнограф иј а” до које je Шекспиру 
стало (Шекспиру који je у том часу оставио за собом Ха- 
млета, а „чекао” raje Краљ Лир).

Котово уравнотежавање/изједначавање Двора и 
Борд ел а (Џелата и Макроа) јесте, дакле, функционал но, 
али домет те операције je тек тактички. Наиме, изјава 
„Место сводника je сада слободно” може да послужи 
превасходно као коментар Војводине „програмске изја- 
ве” о намери да се заигра Игра Моћи. Одсад па до цинич- 
ног краја, и котовска „медијација” и Иглтонова дијалек- 
тика „перверзне жеље и забране”, фигурирају искључиво 
као елементи изопачене детекције, током које се Логос 
(Ум, Ерос, Етика) преображала у логистику Моћи:

„Војвода je био потуљенко; И ja верујем да знам шта 
je разлог што je стругнуо.”

За разлику од кошмара празнине Моћи у Магбету, 
овде je на делу трагикомичко урушавање. Свеопшти 
Бордел - Шекспир маестрално антиципира Женеове вр- 
тоглаве трансакции у Балконуі - то j ест, тотална релати- 
визација Закона и Ероса (дабоме, и ероса Закона!), све- 
прожимајућа рас ирод ај а идеала и одбацивање индивиду- 
алне етике као одговорности, све то произилази из Ви-
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ћенцијеве метафизичке спрдачине: да би Моћ уопште 
функционисала - како видимо, и у доба Шекспировог 
хуманизма, а подједнако убедљиво у доба постсоцијали- 
стичког глобализма - њено место мора ее преобразити у 
празно место „потуљене” трговине. А могући предме
ти те трговине - морал, љубав, племенитост, правда - 
иако привидно у нашем поседу, увек су спремни да по- 
стану део Вићенцијеве весело-мрачне логистике.
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КОРИОЛАН
ИЛИ БЕЗИМЕНИ

„Ако нас не поједу ратови, они ће; то je сва 
њихова љубав према нама.” 

Шекспир: Кориолан

„We hope to find you our friend, and 
therefore give you our voices heartily.”

Shakespeare: Coriolanus

Кориолан je луђи и мрачнији од Магбета - то се од- 
носи како на насловне јунаке двеју трагедија, тако и на 
ове комаде у целини. Премда креће трагом овог увида, 
Јан Кот остаје у оквиру идеолошког тумачења; реч je о 
последњој пораженој идеологији минулог миленијума, 
идеологији егзистенцијалистичког марксизма:

„ ... И моћ,
Сама по себи веома похвална, 
Неминовнијега не познаје гроба 
Од говорничког подијума с ког се 
Хвале њена дела.”

(IV, 7)

Размењивања, урушавања, искривљавања, злоупо- 
требе и болесна потврђивања Моћи - истинске и кључне 
теме Кориолана - далеко превазилазе Котове опаске о 
„класној борби”, па и о „гротескној и трагичној истори-
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ји” (Кориолан или о Шекспировим супротностима”). 
Уосталом, зар о Котовом идеолошком видокругу не све- 
дочи за почетак довольно једна „ситна” чињеница: упр- 
кос указивању на Брехта, увођењу теме јакобинаца, фа
тума Историје, у његовом поменутом есеју нема ни речи 
о чињеници да Шекспирова трагедија, изведена 1608. го
дине, садржи незаобилазне тематске, психолошке и сим- 
боличке асоцијације на побуну изгладнелих сељака, која 
je годину раније потресала средњу Енглеску?

Рука и уста

Супротности између гладних и ситих, манипулатора 
и обманутих, противречности законитог и безакоња, ро- 
дољубља и издајства - то су - у историјској димензији - 
основа крвавог и растрзаног драмског ткива Кориолана. 
Питање Моћи, рекли смо, непрестано je у средишту - 
или на опомињућој маргини - ових противречности. 
Али, најпре, моћи одрицања која чини основу неустра- 
шивости војсковође Kaja Марција названог Кориолан:

„...Да имам дванаест синова и да их све подједнако 
волим, више бих волела да једанаест њих славно погину 
за своју отаџбину него да ми j ед ан пирује у распусности 
и неславном нераду.”

(I. 3)

Ово je тек први ступай, у апологији крви, јуначења и 
отменог насиља коју боље но главни лик изражава н>его- 
ва мајка Волумнија, особа наспрам које Брехтов а Мајка 
Храброст делује као распусна и лакомислено-наивна ло- 
горска субрета. Следећи ступавъ у тој чудовишној аполо
гии следи убрзо:

„Хекубина прса, када je дојила
Хектора, нису изгледала лепше
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Од Хекторовог чела кад je лило
Крв презирући грчке мачеве.”

(I, 3)

Значајну димензију Кориолановог лика - с обзиром 
на Волумнијин утицај, и на читаву „едипалну побуну” 
која лежи у основи његове неустрашивости - захвата 
Џенет Аделман у студији „Гнев je обед мој: Храњење, за- 
висност и агресија у Кориолану". Разматрајући васпита- 
ње Каја Марција, које детиња „уста што се хране” мета- 
форички претвара у „рану што крвари”, Аделманова за- 
кључује: „...хранити се, значи бити рањен: уста постају 
рана, дојка се претвара у мач.” Отуда, међутим, у Корио- 
лановом случају, храброст и неустрашивост постају, 
истовремено, нешто генетски (психопатолошки) изопаче- 
но, али и нешто дубински културно, историјски савреме- 
но - кодирано. У завршној Волумнијиној стратегији (ори
гинал je недостижан) назире се у свој својој ширини овај 
„црни сјај” Шекспирове „надисторијске” патологије:

„Anger’s my meat; I sup upon myself, 
And so shall starve with feeding...”

(IV, 2)

Одрицање од „храњења”, од животодавног, људског, 
има, међутим, још једну, за нас такође кључну димензи- 
ју. Млеко се преображава у крв, али „тачка претварања”, 
уста, откривају и додатну, нимало споредну функцију: 
језик, тачније, говор. Моћ реторике окрвављује и сече 
главе, с о ну страну метафора патриција Мененија Агри- 
пе о стомаку и побуњеним удовима, изван корена Мар- 
цијеве страсти према рату, дакле, насиљу:

„Гле те кукавице што цене часове
По пребијеним драхмама.”

(I, 6)
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„Ишчупајте једном језик гомиле
Да не лиже сласт ту, тај отров за њу.”

(IH, 1)

„Спор око тога како изгледа стварни свет” који Кот 
помиње, не одвија се само у свету, већ првенствено у је- 
зику. Подсвесно и концептуално, Kaj Марције Кориолан 
не може да се прилагоди политичким играма (задобија- 
њу наклоности плебејаца), јер он једини доследно иде 
стазом (аристократског, милитаристичког) рата, који je 
пре свега - јуче на заставама, сада на билбордима и CNN 
„breaking news” - Језик. За Кориолана, као и за Волумни- 
ју, римски плебс je иста врста ђубрета као и било који не- 
пријатељски в oj ник Волшчана - само што Волумнија не 
успева да извуче из тог става екстремне (наопако логич- 
не) закључке. А као што доказује нимало случајна Шек- 
спирова стратегија Кориоланове несуздржаности („гне
ва”, „неразборитог срљања”), у мрачној трагикомедији 
Марција, насилног идола на трону и у клопци парадок- 
салног јунаштва, језик није ништа друго него тотални 
рат.

„Ви плебејски пси,
Мрзим дах ваш као пару баруштина.”

(ПІ, 3)

Празнина Имена

„Дах” je, наравно, шекспировска уобичајена мета
фора jезика. У том контексту, није важно што je Kaj Мар- 
ције Кориолан „господар рата”, већ што je, у много коб- 
нијој мери, слуга и сужањ реторике. А та реторика не 
крвари само органски, симболйчки (у неком психоанали- 
тичком тумачењу) или „класно”, већ у равни једне кон- 
кретне апсолутности:
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ТРЕЋИ ГРАЂАНИН: ... но ипак нам реците 
шта вас je довело ту.

КОРИОЛАН: Moje заслуге сопстве.
ДРУГИ ГРАЂАНИН: Ваше сопствене заслуге!
КОРИОЛАН: Да, али не и моја жеља.”

(II, 3)

Кориолан не може добити - па чак ни затражити - 
„гласове” плебејаца, j ер он њихов језик не само што не 
говори, већ га пориче до границе уништења. Ето те ду- 
бинске и концептуалне свести о Моћи, која може опста- 
ти само као у крви прочишћавана, неименована, у себи 
затворена енергија Рата/Насиља. Овој димензији се до- 
некле приближала Тери Иглтон са тезом о Кориолану 
као „чистој таутологији”, лику који не представља „ни- 
шта осим сопствених акција”. Ипак, ни Иглтон, као ни 
Џенет Аделман (која разматра Кориоланову, психоапа- 
литички утемељену, „самодовољност”) не трагају до 
краја у смеру који Шекспир назначала чак сувише отво
рено. Moh, Рат, Име, то je кључни низ, на чијој се 
оштрици Kaj Марције уздиже и слама:

„Твоја храброст беше
И моја, од мене си посисо je ти,
Ал твоја oxo л ост j едино je твоја.”

(Ш, 3)

Jep, чак ни Волумнија се не усуђује на тај крајњи по- 
тез, који обрубљује живот њеног јединца: ношен славом 
и обожавањем, он остаје без (обичног) презимена, да би 
добио (тријумфално, ратничко) Име. Али, Кориолану ни 
то јединствено и надмоћно име славе није довољно. Уз- 
дижући сопствени „его” изнад издаје и родољубља, а ко- 
начно и изнад славе и живота, он тежи да освоји су- 
штински атрибут божанства: Безименост:
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рече да он није ништа, 
Да je без титуле све док ев oje име 
на огњу спаљеног Рима не искује.”

(V, 1)

Отуда Кориолан, у крајњем свођењу, није ништа'. ни 
бранилац, ни издајник, ни ослободилац, ни тирании гра
да. Сасвим изван онога што Кот, тек слутећи, назива Ко- 
риолановим „лудим и апсолутним системом вредности”, 
постоје Народ и Слобода, Дете, Милост, па чак и обично, 
Марцију непознато Јунаштво. Jep, како Шекспир, лукаво 
„успутно”, упорно, а све до наших дана без одговора 
подсећа, „шта je народ него град”?



БУРА\
ИЛИ ПРОГРАМ

These our actors, 
As I foretold you, were all spirits...” 

Shakespeare: Бура

„Па у елементе, у слободу!”
Шекспир: Бура

Изузетност Шекспирове Буре није понајмање у њеном 
парадоксалном карактеру: у њој се, са реалистичке, то j ест 
натуралистичке тачке гледишта, ништа не догађа. Тачније, 
догађа се Ништа: видимо и илузорност радње, али, исто- 
времено, и саму суштинску радњу илузорности, механи- 
зам обликовања и раскринкаван>а Илузије. На пустом 
острву „свих митова”, прогнани милански војвода и чароб- 
њак Просперо ре-креира, исправља и осмишљава сце- 
не/чинове сопствене прошлости, али истовремено и дефи
нише будућност својих партнера - кћери, будућег зета, 
свог брата-узурпатора, својих потчињених - доброг духа 
Аријела и дивљака Калибана... Шта се збивау том магиј- 
ском ништавилу - шта се поништава у том збивању?

Јан Кот je свој есеј о Бури назвао „Просперова пали
ца”. Пре би се могло устврдити да je реч о Просперовој 
кнопки - а та трагикомична, „мрачно комедијска” кноп
ка представља уједно Шекспиров двоструки програм: 
зачаравање и оспобађање, искушење Моћи и откривање 
Света.
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Оба назначена програма предочавају болна искуства 
- пре свега за онога ко их изриче, за Демијурга, Мага, 
Носиоца Моћи. Први програм се односи на оно што се, 
данас, означава као „питање театрализма”, на природу 
позоришне илузије. Jep, све je у овом комаду „намеште- 
но”: од Просперове инсценације непогоде која му изру- 
чује на обалу острва буљук непријатеља из бившег све- 
товног/феудалног живота, до noj аве љубави између ње- 
гове кћери Миранде и напуљског краљевића Фердинан
да, па чак и привидно неочекивана Калибанова завера:

„И моје ми знање будућности каже
Да je моја звезда на врхунцу свом.”

(I, 2)

Није никако реч о једноставном изједначавању фи
гуре Проспера са ликом самог Аутора, нити о релативно 
површној „аутобиографској” тези: тестаментарно Шек- 
спирово драмско исказивање, одлагање „чаробњачких 
ору ha" и с лично. Али, није данас ни изблиза довољна, 
убедљива нити откривалачка Котова тобож антироман- 
тичарска напомена о „драми изгубљених илузија, горке 
мудрости и крхке, иако упорне наде". У овој тврдњи се 
нигде не назире управо опасна, огледално-вртложна кон- 
струкција Просперових лавирината. У Бури се сваки лик 
- укључујући и Проспера! - поставља у ситуацију, „ап- 
страктну као формула” (Кот), која ће му измамити жеље- 
не, или очекиване реакције. Али смисао ових демонстра
цій а није ни фаталистичка слика Историје, ни носталгич- 
но (ауторско) свођење „магијских” рачуна. Шекспир 
нам, као међукорак, ре-креира и изнова дефинише при
роду драмских жанрова: други чин смењује комедију ха
рактера са гротеском, трећи подастире ткиво историј- 
ске трагедије и романсе, док се у четвртом разраста 
фарса. Наредни корак je елаборирање саме виталне везе 
илузије и онога који je „трпи”, позоришне идентифика- 
ције, гледаочевог доживљаја:
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„Кад ти, што си ваздух само, 
Показујеш, ето, сажаљење, бол 
За њихове патње, зар да ja, који сам 
Њиховог рода и осећам све, 
па и патње, исто тако као они 
Не будем дубље ганут него ти?”

(V, 1)

Најшири обрис програма се указује, потом, као тврд- 
ња о свеобухватности и истовременој крхкости, суштин- 
ској пролазности (позоришне) Илузије. „Ми смо грађа од 
које се праве снови”, то je исказ обухватнији, дубљи и 
двосмисленији и од Котовог „леонардовског кључа” 
(крах ренесансних нада), али и од плитких теорија „игри
вости”. Наиме, Шекспир нам промишљено и доследно, 
све оно што се „стварно десило” - преврате, интриге, вен- 
чања - подастире као прошло, то j ест као одсутно. 
Тежина те одсутности јесте један од кључних знакова ко- 
мада: чаролија Театра - и имагинације уопште - почив 
управо на опасности ишчезнућа, тачније, сама та пароли- 
ja je кнопка времена, Одсутност. Отуда Просперова ча- 
робњачка палица нестаје на хоризонтима будущности, на 
исти начин на који je изронила из магле прошлости:

Ко несуштаствено
Ткиво те визије, тако ће и куле,
Високе, и дивни дворци и свечани
Храмови, и сама лопта земљина
И све на њој, нестати ко ова
Ишчезла, нестварна поворка, и неће 
за собом никакав оставити траг.” 

(IV, 1)

Нестаће, дакле, оно што je већ, по дефиницији, оо- 
сутно: тако долазимо до обриса другог Шекспировог 
програма унутар Буре, програма двоструке игре Mohu. 
Нестаће „дивни дворци и свечани храмови” - наличја
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ропских служења, превртљивих чаробњачких, краљев- 
ских и свештеничких пактова са демоном Mohu. Jep, део 
„игре” у суштини сваке магије, па и оне просперовске, 
литерарне уопште - дакле, идеолошке, пропагандне, ма- 
смедијске - јесте да она маскира деловање Mohu.

„Ти ћеш бити Слободан 
као планински ветрови, ал прво 
Изврши све тачке моје заповести.”

(I, 2)

Колико je времена, међутим, потребно да би се извр- 
шиле „све тачке” заповести једног носиоца моћи, што je 
истовремено еуфемизам за диктатора?

Насиље, пљачка, силовање, убиство - то je, такође, 
димензија редоследа збивања у Бури, привидно невини 
репертоар Просперових илузионистичких намештаљки. 
A насиље и диктатура трају све док се не исцрпи магиј- 
ски ореол Речи која их иницира, оправдава и осмишљава:

„Ал ово je игра у којој скривено,
Све више добија своју величину.”

(Ill, 2)

Премда ова алузија долази из Мирандиних уста, реч 
je о истини намењеној Просперу - оном „другом магу” 
унутар шекспировске фигуре, тамном осветнику, ре- 
пресивном оцу, нимало благородном господару вазду- 
шних духова и пећинских дивљака. Реч je о истини Мо
йи и Диктатуре, тамној страни Магије: Мой се не окон- 
чава сломом, она се кроз слом зачиње (слом етике, вред
ности, уважавања слободе Другог). Моћ je онај феномен 
који у самом Господару/Магу узалуд призива одсутно, 
док у робовима лагано, али неумитно провоцира вирус 
стварности: отуд суштинска истоветност Аријелових и 
Калибанових тежњи - освободити се из удобног али смр- 
тоносног окриља магије.
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Одл азак свих протагониста Буре са магијског острва 
указује у исто време и на страхоту која очекује засићеног 
Проспера у судару са стварношћу; сама воља за Моћ 
прелама, на концу владавине, магијски штап који joj je 
служио. Шекспир je, наравне, наш саговорник не зато 
што je видео будуће, већ зато што je суверене прозирао и 
раскринкавао оно прошло, мртво, j олово и одсутно. 
Шекспировски „Theatrum mundi” није оцртан на сцени 
позоришта „Глоб”, него у моћним и префињеним, узбур- 
каним и прочишћујућим сценским ударима Буре. Хоће- 
мо ли ми, до ових дана последње робље Европе, а ових 
дана учесници у ослобађању од последње диктатуре ста- 
рог континента, добро разумети по(р)уку другог програ
ма Бурс, магија je извор настанка Моћи, али магијаје од- 
сутност, претварање сваког човека у изоловано, сирен- 
ско острво. Наравно, логична шекспировска консеквен- 
ца гласи, исто тако: сваки програм није ништа друго не
го програмска магија. Откуд би, онда, Јан Кот са својих 
олимпијских калифорнијских висина данас и било када, 
могао знати шта нама - нама пониженима и испљувани- 
ма, шверцованима и прогнанима, нама затупљиванима и 
обманутима, нама пребијанима и презиранима, купова- 
нима и препродаванима - како би он могао знати, шта 
нама значи Просперова палица?
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