
ДВЕ КОМЕДИЈЕ МАРИНА ДРЖИЋА

1. — Новела од Станца

„Мала шала у стиху” која личи на „лакрди-

је средњевековног стила”, — тако карактерише Но-

белу од Странца Виљем Крајценах у својој Исто-

рији новије драме. „У Италији — наставља овај

писац који је читао ваљда све драме Препорођа-

ја што су писали сви песници на језицима свима

—; у Италији овај је драмски род слабије разви-

јен него другде, и ми не знамо да ли је талијан-

ски Јтицај на Дубровник и у овој области имао

свога дејства, или се може бити у овом граду

представљање малих шала преко међународне игре

представљача одомаћило и раније”. Ово је, узгред

буди речено, лепа похвала дубровачкој књижевно-

сти. Овде јој се с компетентне стране признаје

оригиналност према талијанској; познато је да је

сасвим обратно тврђење у обичају.

Новела од Станца представља једну шалу ко-

ју неки млади људи терају с неким1 старцем. Реч

„новела” значи „шала”. „Да му ку поди новелу у-

чинимо”; „Влаху ћу једноме новелу учинит”; „тер

ћемо ку годи новелу заједно орденат”, — каже се

у овом комаду; а то значи: „да учинимо коју шалу

с њим”, „с једним ћу сељаком шалу учинити”, „те



22 Из књижевносхи

ћемо неку шалу заједн-о протерати”. У Дунду Ма-

роју говоре слично Помет и Попива: — „ово но-

веле’” (ево шале); „нетко нам је новеду учинио”

(неко нам је шалу учинио); „реускавши ага ова но-

вела” (пошто ми је успела ова шала); „још да му

отац ку годи новелу учини” (тј. шалу). Тако Игњат

Ђорђић у својим латинским животописима дубро-

вачких књижевника преводи наслов Држићеве ко-

медијице са 1^и.с1Љг1а ЗгппШ,

Шала која се ту тера, она је коју збијају мла-

ди људи — ђаци нпр. — при својем ноћном за-

бављању, и која долази као експансија веселости,

као резултат сувишне енергије младости. Настра-

ни, и нарочито у латинских народа, ђачки и уошнте

весели живот ј ако је развијен; пуно је шале у

њему, од сваке врсте. Свак зна шта је „моном”,

„гушчији ход”, и шта се у њему ради. По сто и

више ђака, каткада две три стотине, иду један за

другим, у реду, па тако улазе, рецимо, у кавану,

али не седну да пију него обилазе око бкљара,

дуго а полако, ритмичним ходом, и играчи за то

време морају да чекају стрпљиво са таковима у

руци. Или зауставе кола на улици у којима седи

неки господин, па онда пролазе сви кроз кола,

један по један, а господпн чека, мање више без

љутње, и чека крај. Кад уђу у који велики хотел,

они, у том истом гушчијем поретку и темпу, про-

ђу кроз све ходнике; не праве ларгму, али узму

ципеле пред вратима на једном спрату и скину

их на доњи спрат и обратно. И тако даље.

У Дубровнику има такође такве шале, која

долази као експансија /младости. Дубровчани су

озбиљни људи, али воле веселост; у њих иЈиа спе-
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циалне неке шале и хумора. Младост њихова на-

рочито је негује. И она практикује мономе и ако

не у оној мери како смо их описали. Неки пут

опет, више младића узму заједно да гуркају но-

гом један камичак, и како почну с Градца, терају

преко Пила, па кроз град, и ван града све до Пор-

пореле где га одгурну у море: то Им је циљ и за-

бава за читав сат. Али младост дубровачка нај-

више воли да. нађе неког особењака, неки ори-

гиналан тип, те да с њим тера спрдњу, — складно

ипак —; да чини „пазар” како они то зову; упра--

во „падзар” како се тамо изговара. Често на Пла-

ци, пред вече, шета се свет глирно и тихо, па се

одједанпут чује нека галама: то ђаци и младићи

иду за ‘неким особењаком („ориђино”), па ритмич-

но и хорски узвикују за њим, подсм!евају му се,

чуде бајаги, итд. Једно лето дошао је неки стра-

нац у Дубровник да проведе неколико дана у ње-

му. Био је старији човек али особењак^ комично,

је изгледао, комично се и носио; младеж га је од-

мах приметила, и почела с њим лудовати. Окру-

же га свц, и он им прича, а они бајаги не разуђ

меју него га једнако прекидају питањима: ко1, кад,

где, како, итд. — само да га једе. Почне оц да

пије, а они сви одмах за чашу, да с њим у исНО

време пију. Пође он из каване, и они за њим. Не-

престано праве примедбе, и сваку примедбу коју

учине, учине је сви заједно, уједанпут, у хору. Та-

ко и певају, и смеју се, а све врло гласно, да

се разлеже кавана од њиховог смеха и веоелости.

Странац је овај и сам волео шалу, и није се ни-

мало љутио на оне који га задиркују; како је и сам

имао духа, он их је и насађивао по неки пут,
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и згодно им враћао мило за драго. Једанпут сам
опет гледао како један од оних типова с којима
младићи „пазарају” игра карте у кавани, а они

гледају и будно прате његову игру, па чим он до-

бије или изгуби, а они захоре: „У сеј вријеме го-
дишта”. Други пут сам гледао ово. Неки Марко
Трива, берберин, мало напит, наилази једну ноћ
на кавану, — „кава испод комуне” — у којој је
седела омладина жељна „пазара”. Чим га виде, ова

удари у шалу с њим, и ствар се сврши тим што

Марку прикачише реп те се око њега ухватише
у коло. То играње кола око неког коме се под-
смеваЈу подсетило ме је на свршетак Новеле од
Станц7 где виле мрче Станца и браду његову стри-
гу, а машкаре „танац воде”, око њега, 'у колу.
Свршетак Држићева комада изгледао ми је у том
тренутку сасвим у нар.авима Дубровника, и пред-

ставио ми се као црта из живота а не књижевна

процедура.

Замислите сад ту исту вољу за шалу али у

старом Дубровнику, у веселим временима Препо-
рођаја, а при нарочитим светковинама о карнева-

лу, свадби или иначе, — па ето вам, у суштини и

основи, Новеле од Станца. А те је шале било у
оним временима. У књигама парница и тужаба ду-
бровачких — ствар је позната у литератури (Глас
90) — забележено је како су неки млади племићи
задиркивали Марка, мужа неке Јелуше „товјерна-
нарице”; тај Марко био је познат као човек раз-
дражљив, па су га зато и дирали: то је већ један

пример „пазарања” у старом Дубровнику.
Ово су шале у животу; са нешто интриге, ви-

ше духа и вештине оне су изношене и на сцену^
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У времену Ппрепорођаја нарочито су неговане ко-

медије у којима су обично страдали лаковерни се-

љаци. Познато је да је бар за Италију, средиште

радње на таквој комедији било у Сијени. У на-

шем Препорођају две су такве шале са сељацигма:

Малахна комгдија Антуна Сасина и Новела од

Станца. Две туђе старе комедије опомињу на ову

последњу бар у неколико, овом или оном цртом.

У нидерландској лакрдији Алута из 1535, нека при-

глупа сељанка дође у варош у пазарни >дан да про-

да своју робу; два обешењака јој преваром одузму

све што је донела. У талијанској комедији истога

века Сељак Влахо '(ВЈаДо Соп1асНпо) некакав се-

љак ужасно вара своје муштерије продајући им

смокве. Преварени се договоре да му се освете.

Један се учини ђаво, дође му, страшно га поплаши

и покраде смокве с дрвета из њећова воћњака.

У врсту таквих комедија спада и Држићева

Новела. У њој, три млада Дубровчанина враћају се

ноћу кући, после једне теревенке. Они су свака-

ко племићи; то се нигде не каже, али се види >по

њихову понашању, оделу, и донекле именима: —

Влахо, Михо, Ђиво. Овом последњем — који је

и највећи обешењак међу њима и који и изводи

целу шалу — дато је и празиме или надимак („Ђи-

во Пешица”). Може бити да се ту мислило на неку

реалну личност тадашњег Дубровника, на неког

познатог и популарног комедијаша; у неколиким

новелама Бокача јављају се као личности Бруно

и Буфалмако, а то су била реална лица, оба сли-

кари, познати и популарни шаљивци флорентински

у доба Декамерона. ДруЂзви једаипут именују о-

вога Ђива Пешицу „старим Радатом”; можда је он
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играо познату комичну личност у Држићевој Ти-

рени■

Ђиво је нашао једног сељака — и Михо га је

приметио и спрдао се с њим веп раније —; то је

неки старац, „Влах смијешан”, Станац „с ријеке

ПиБе”. Дошао тај сељак у Дубровник, понео једно

јаре и нешто сира да прода, па се сиромах пот^у-

цао по граду а нико га није хтео примити на стан,

па легао „прид фонтану уз мир”, тј. пред лепи

кладенац уза зид од врата од Плоча, на Плаци.

Ђиво с оно два друга пође к њему, ове остави у

страну, а сам, „обучен на влашку”, тј. прерушен

у сељачку ношњу — ноћ је била кад су маске

ишле по улици — приступи му, с намером да се

нашали с њим. Причајући му ко је и шта је — „с

Гацка сам трговац”, каже он, — одмах задобија

повереше наивног Станца. Чим га задобије, Ђиво

узе да прича којекакве лудорије, да би познао до-

кле иде лаковерје Станца. Ако је разуман, каже

он, није му „ум од Гацка”, него је једанпут, на

Ивањдан, и он тако дошао у град као и Станац, па

није нашао стан него легао и заспао баш ту, код

те исте воде, па га пробудиле виле; оне су му

тад дале разум. Ако је сад млад, био је пре тога

стар, те га те исте виле подмладиле; „свукох се

од тада из коже јак змија”, каже он, и „остах

!млад”. После овог разговора, Ђиво је нарочито

загрејан да „учини новелу” Станцу. Ноему се до-

пала ситуација и хтео би је експлоатисати до кра-

ја. Кад Влахо, коме је доста теревенке за ту ноћ,

предложи да иду кући, Ђиво не да;, он мора сељаку

украсти „козле” (јаре), ма шта било. У то ,,на

пир (свадбу) машкари иду”; таман су добродошли,
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— „прем су на препозит”, како се у комаду каже,

— попгго су обучени као виле и могу одНграти

потребну шалу. Ђиво је већ припремио Станца на

то. „Не мој се припасти — рекао му је он, поред

осталога, — ако би теј (те) виле ноћаска;1.. хтјеле

с тобом танчац (игра) изводит”. Ђиво и другови

договоре се са маскама какву шалу да збијају са

Станцем, па се после изгубе. Шта „виле” учине

по том са Станцем, даје се већ по досадашњем ви-

дети. Обећају му младост, бају бајаги и молитвају

неке чини од младости, а у ствари заповеде му

да ћути, вежу му руке, омрче га неком машћу и

остригу му браду. Како су ту сем вила и „други

машкари на влашку обучени” а такође посвећени

у заверу, то ти „машкари” украду јаре Ст.анцу

што му је у бисагама, и сви утеку. Станац, ви-

девши превару, остаје сам и виче и грди очајно

и узалудно. Утешиће се може бити доцгшје кад

види да су му младићи оставили новада „што та

пратеж ваља”, тј. колико вреди што је умрадено.

Држићева је Новела сасвим проста, једностаз-

на, и сва се своди на „новелу” коју младићи учине

старцу. Она је, наравно, и нешто груба, слобод-

нија; пример: радост Станчева кад 'замишља како

ће му се млада жена обрадовати кад јој се он

врати млад одједанпут. Уз то, радња њена је до-

некле невероватна. Онако натоварити једног се-

љака како су то Ђиво и његови другови са Стан-

цем учинили прелази границу свакодневне ствар-

ности: ко ће тако веровати у виле и подмлађива-

ње као Станац? Само, прво, Дубровчани Препо-

рођаја увек су замишљали сељагое из околине као

глупе и наивне (ни код нашег Глишића они нису
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увек бољкј; и друго, Станац, како је оцртан, изу-

зетно је наиван. „Овај Влах вјерује све што му

се вели”; „није га луђега од Рта до Мљета”, —

тако га у комаду карактерише Ђиво. С претпо-

ставком пак о изузетној лаковерности Станца, све

је изведено тако да ствар изгледа оправдана.

Одиста, доста је вештине употребљено да се

ствар оправда и учини вероватном, и комедија је

вешта, има и нешто духа, као што има и живо-

сти. Ево нпр. како Ђиво успе да му Станац ве-

рује. Он је најпре „обучен на влашку”, представља

се као трговац из Гацка, и Станац нема разлога

да у то сумња. После, он говори нароДски, се-

љачки, и једнако остаје у улози коју је сам себи

наметнуо; пример: кад описује како туче своју же-

ну. Уз то, он све говори у сентенцијама, практичним

афоризмима, који показују искуство, умешност, по-

знавање живота, здраву памет и јаку вољу (в. први

његов говор: „с Гацка сам трговац, говеди тргу-

јем”, итд.) Сиротом Станцу, који, како сам каже,

никад свога века није чуо такве беседе, он оди-

ста мора изгледати „разумник” и човек од повере-

ња. Најзад се Ђиво чини жив, брз, окретан, инте-

ресантан и шаљив (в. нпр. „зовем се Седмимуж,

презиме ДуЦинос”; ово се исто место налази и

у Адону Држићеву), а то све очара Станца. Кад

Станац погреши па га назове Осмимужем, он га

одмах поправља: „нијесам осми муж нег седми,

Дугинос”; то као хоће да утврди аутентичност свог

лажног имена, да покаже како на њ суревњиво па-

зи. Ђиво је и иначе добро оцртан, не само у раз-

говору са Станцем. Кад му после његова разго-

вора другови честитају како је „враг” и врашки
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се поднео са Станцем, он замишљено, и сећајући

се целе одигране сцене, примети као за себе: ,,коз-

ле (јаре) ме делекта (допада ми се) које уза њ

(уз Станца) вечи.” Види се како га примамљује

ситуација коју је створио и како се пријатно у

њој осећа. Не само Ђивов р(азговор него и све

друго у комедији иде на то да оправда и повећа

лаковерност сељакову. Кад нпр. виле наиђу на

Станца, оне му не обећају одмах да ће га под-

младити, него најпре већају шта ће с њим: да ли

да га претворе у магарца, или тицу, некакву па-

клену напаст, буву. Тиме најпре отклоне евенту-

алну сумњу да их је Ђиво наговорио, а после тако

више изгледају праве, моћне, ћудљиве виле него

да су одмах пристале на оно што он жели; уз

то, изазивају и комичан страх у њега. Кад доц-

није помену како ће га претворити у тицу, Ста-

нац има комичну примедбу: „немојте, мољу вас,

нећу моћ бисака летећи носити”. Кад „виле” за-

питају „машкаре на влашку обучене” шта желе да

им учине, ове им — које су такође тобож старе —

одговоре да би се такође хтеле подмладити; то

опет чини лаковерност Станчеву природнијом. Кад

оне даље затраже да прво њима виле даду мла-

дост па после Станцу, овај је комично нестрпљив:

не за Бога, „дош’о сам приђе вас.”

Ово хнто смо досад испричали само је један

део Новеле, и ако главни. Пре сцене са Станцем

има једна друга, уводна, а мала: сцена са Стан-

цем је на Плаци, она^ ранија на сасвим другом

кРаЈУ Дубровника. Пре но што нађу Станца, она

три младића банче негде по Дубровнику — то су
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„нођници” како их сам писац назива, — и то њи-

хово банчење представљено је у овој уводној сце-

ни. Шала са Станцем дошла је тек пошто су они

провели ноћ „на младићску”, и рдсположили се да

терају шалу ако нађу згодан повод. То је оно

рдсположење за које смо раније рекли да из њега

потиче свака воља на шалу и „пазарање”; Држић је

добро учинио што је и то ндсликао, а не само

шалу која из њега извире.

Влахо и Михо сусретну се у мрачним според-

ним улицама дубровачким; не по-знаду се испрва,

и за мало се не посвађају и не потуку мачевима.

Упознавши се, Влахо прича своје ноћашње аван-

турес како је сусрео „фроту (чету) неких млади-

јех” људи и све их расплашио и растерао у мра-

ку. Михо опет прича како се украо, кроз прозор,

од оца који је закључао капију, и како је пошао

да банчи. У то се кроз мрак примети фигура Ђи-

вова; Влахо, не познавши га, хоће да га нацадне,

али га Михо позна и ослови. Ђиво им се онда

придружи. Наговестивши шта је он ту ноћ дожи-

вео — тројица га умало нису убила, но он их је

растерао —, он их позове да одиграју шалу са

Станцем.

То је та сцена. Врло је кратка и у ствари без

радње, али је сва пуна истине и стварности, врло

збијена и начичкана живописним детаљима; ни-

једна црта у њој није излишна. Она нам дандс

изгледа још занимљивија него она са Стандем, јер

нам даје живу и верну слику старога Дубровника.

Одиста, данас кад смо после тешких архивских сту-

дија почели да назиремо какав је био живот у

Дубровнику Држићева времена, ова нам сцена до-
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лази као врло тачна илустрација тога живота и

нарави. Архивске књиге дубровачке пуне су де-

таљних извештаја как-о су млади племићи ваљада

сваку ноћ ишли по малим и уским а неосветљеним

улицама дубровачким, певали, свирали, шалили се,

задиркивали пролазнике, међу собом се свађали и

тукли, борили мачевима; знамо још, из тих истих

књига и из комедија Николе Наљешковића како

су се искрадали из куће тајно само да би бан-

чили: — ето, за све то имамо потврду и слику у

овој сдени. Сцена је још изведена доста живо и

с нешто духа и вепггине. У Држића се ови ноћ-

ници не бију озбиљно, него само хоће да ое бију;

хвалишу се мачевима и оружјем, али не лију крв,

као што је често било у стварном Дубровнику;

то је и добро учињено, пошто је сцена комедиј©

не трагедије. Добар је и диалог, каткад. Михо

једнако пита Влаха где је био и с ким, а овај

једнако и безимено говори шта је радио и не

одговара на питање. То је тачно и према стању

у којем је Влахо; он се заценуо од смеха, прича-

јући шта му се ту ноћ десило, па не пази на дру-

го. У том диалогу има каткад и згодних реплика,

паралелне конструкције: „смијешан ти си”, каже

Михо Влаху; „чудан ти си”, одговара одмах Вла-

хо Миху. Диалог је наравно и врло слободан, што

је разумљиво за оно доба; оно што Михо каже о

„хасасима” тј. о ноћној стражи дубровачкој, то је,

наравно, грубост тадашње популарне литературе.

Има једна црта у овој сцени која није до са-

да била примећенаа она знатно диже њену вредност,

стварност сликања у њој.

Кад се при првом сусрету Михо и Влахо пре-
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гоне чије је оружје боље и ко је већи јунак, Ми-

хо се подсмехне Влахову мачу: „што је тај (та)

брокјерина?” А Влахо, који је јамачно старији и

јачи, одговори му: „чинит скакат умије с двичи-

нијех скалина гамадију како с ти”. Читалац је и

досад могао приметити да у Новели има пуно рет-

ких и локалних израза који потребују објашњеша;

„скалине” су степенице, али шта значи „двичин”?

У академиском речнику ова се реч објашњава о-

вако: „нејасна ријеч на једном мјесту XVI вијека”,

и наводи се ово место из Држића као пример; и

то је све.

Међутим, ми смо по архивским студијама на-

шли објашњења, и реч нам није нејасна. У старом

Дубровнику једна се улица звала „Двичић улица”

или „улица Двичина” (можда: Дуичина). Она се

помиње у једном старом попису продаја дубровач-

ких кућа, који је делимично публикован и прика-

зан. Али у књигама парница у архиву дубровачком

на њу се често наилази. Ево једне прегршти што

сам ја нашао. У једној парници из 1540 помиње

се шта се десило једну ноћ „у Двичиној улици”.

У другој парници, 22 фебруара 1554 прича се ка-

ко је Саво Бобаљевић — наш песник — тукао не-

ког берберина Николу, мачем пљоштимице, у не-

дељу око 6 сати ноћу, „у Двичић улици”. У свом

тестаменту од 22 фебруара 1566, Иван Лила (СЛ-

§ЦаШ) помиње своја '„два дућана под кућом у Дви-

чиној улици”. Децембра 15, 1587, Климент Влаха

Гучетић тужи „комшилук у Двичиној улици” који

му је упропастио шест кућа што је у њој имао.

Двичине улице данас нема, али се по архивским

књигама да ближе определити где је била; ево и
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за то примера. „На Пелинама на углу Двичић у-

лице” — тако гласе искази у једној парници из

1558 и другој из 1559. У мало час поменутом по-

пису једна белешка каже: „улица Двичина је над

и под Пријеким од Пелкна до Плаце, а тако су и

улица св. Фраше и улица од Сигурата”. У једној

парници од 16 нов. 1549 прича један сведок, неки

Миотошевић: „...и одосмо на Пријеки, и попесмо

се улицом св. Сигурата, ...и пређосмо у улицу Дви-

чић.” Као што је познато, Пелине су под Минче-

том и највиша су улица на левој страни града кад

се улази с Пила; Пријеки је најдоња на тој стра-

ни, прва лево паралелна с Плацом; улица од Си-

гурата и улица св. Фраше иду од Пелина до При-

Јекога, пресецају вертикално све улице између ове

две и излазе на Плацу: — тако је, види се, пре било,

а тако је и данас. Двичина улица према томе, ишла

је такође у истом правцу као и ове две последње,

тј. од Пелина до Плаце, одозго до доле, и испадала

вертикално на Плацу. Све те улице које верти-

кално падају на Плацу врло су стрме и сасвим су

у степеницама (скалине); тако је и Двичина морала

бити. Зато Влахо и каже: „Двичине скалине” у

место: „Двичина улица”. То је дакле значење ре-

чи „двичин”. Додајмо да је Двичина улица од при-

лике према Гаришту, које такође Влахо помиње

а које и данас постоји.

То што се јунаци Новеле налазе у Двичиној

улици има свог смисла. „Ми... ноћно ловимо како

и јеји (јејине)”, каже Влахо; лов је тај на жене.

Михо помиње неку „пријатељицу која пенга (маже)

лице”; Влахо помиње иеку „стареж (баба) с Га-

ришта”: и у једне и у друге, види се, скупљали су

3
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се млади „ловци”. Влахо после пита: „имаш што?”

а Михо одговара: „бо-^гме имам”: и ту је реч о

женама. Рад таквог лова они су дошли у Двичину

улицу и тај крај тамо; архивске књиге нам пока-

зују да су у томе имали право.

Места у којима су живеле жене ситне и неси-

гурне врлине било је више у старом Дубровнику.

Ја имам Један архивски податак да је такво било

место „више Иконе’” — често се у архивским књи-

гама помиње као локалитет: више Иконе”, „под

Иконом”, итд. — која је била близу улице Ауча-

рице, а то је ту до св. Влаха. У једној парници

од 8 јан. 1577 један прича: „у прошлу среду у

вече, ја сам ишао са Луком и Стијепом обућарима

у саза с1а /етепе која стоји више Иконе”. Али

имам два живописнија податка по којима се види

да су нарочито у Двичиној улици становале жене

о коЈима Је реч. Једну ноћ био Је рањен Јерко

Наљешковић, стонски писар (парница од 16. нов.

1549). Он Је ишао са Миотошевићем, — кога смо

раниЈе поменули — у Двичину улицу ка Барбари

ДрагићевоЈ која Је ту становала. Они су закуцали

на врата њена; то је било око три и по сата ноћи.

Она се пробуди, сиђе до врата — како сама каже —

„у кошуљи” и позна Наљешковића, али га не пу-

сти унутра. „Он Је тражио — прича она — да му

отворим, а ја сам му рекла да Је у мене Један

приЈатељ, и Јерко је онда отишао а Ја сам се вра-

тила у постељу”. Десет година доцниЈе (парница

од 12 нов. 1559) ми налазимо ову исту Барбару

у истоЈ ситуациЈи у коЈоЈ Је била с Наљешковићем.

„Те вечери — прича она — био Је у мене Вице

Грљеновић...; у то дође на врата моЈа Иван бер-
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берин и поче куцати... ја му из кревета викнух:

пођи с Богом, где си вечерао тамо и спавај; он

онда оде..., а Вице ми рече да хоће да иде, и оде...,

а ја остадох у кући, затворих капију и вратих се

у кревет”.

Такав је био живот у Двичиној улици, кажу

архивске књиге, и дају ненадан коментар Држи-

ћевој Новели. Барбара, најзад, сигурно није била

сама у тој улици од те врсте жена. У осталом,

можда се баш на њу односи оно што Михо говори

о пријатељици „која пенга лице”.

Новела од Станца штампана је, мисли се, 1551,

а свакак'0 1607. „Приказана је у Мартолице Видова

на пиру”, каже један запис на њој. Има у архив-

ским књигама Мартолица Видов Замањић који је

рођен 1530 а умро 1578; може бити да је то тај.

Ја имам више података о њему, али не знам дан

његоврг венчања. Кад бисмо то знали, може бити

да бисмо могли одредити и датум кад је комедија

приказана.*)

(Српски Књижевни Гласник, Нова Серија XVI, 1925, број од I сеп-

тембра).

!!. — Плакир и вила

Плакир и вила — тако можемо назвати једну

пасторалу Марина Држића која је остала без и-

*) Ово наше питање добило је убрзо свој одговор.

Поводом овог нашега казивања, Г. Петар Колендић, у свом

чланку „Кад је постала Држићева Новела од Станца" (Југо-

славенска њива, X, 1,1926, број од 1 јануара), нашао је 1) да

је Мартолица Видов Замањић једини Мартолица Видов тога

доба; и 2) да је његова свадба била у априлу или мају 1550

год. Према томе, закључио је он, да је Држићева Новела те

године први пут играна.

3*
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мена*) — врло је пријатна ствар, са нечим игго је

нарочито симпатично, што даје особиту драж и

примамљивост. Она је боља него икоја друуа па-

сторала Држићева. Н>ена је лепота била и раније

запажена. Виљем Крајценах истакао је ово наше

дело више но многа друЈга страна, и похвалио га

веома. „Ово је свакако једно од најпримамљивијих

дела фантастично-реалистичне мешовите врсте ко-

ја је доцније нашла непостижан узор у Шекспирову

Снд летње ноћи,” рекао је он, и та је реч његова

постала популарна код нас, пошто су је наши уџ-

беници прихватили и разнели. Доиста Плакир и

вила у многом је погледу добра ствар. Нарочито у

композицији; то ћемо најпре да покажемо...

Ова Држићева пасторала била је „приказана

на пиру Влаха Саркочевића”. Који је тај Влахо

Саркочевић — управо Соркочевић — и кад је био

„пир” његов? У архивским књигама дубровачким

има пет личности тога имена у XVI веку у Ду-

бровнику: који је од њих наш Влахо? Држим да

ће то најпре бити Влахо син Валентина Сорко-

чевића. Он је рођен 1530, ушао у Велико вијеће

1 децембра 1550; био је кнез републике два пута,

у јуну 1589 и октобру 1591; умро 1593. Он се

оженио јамачно иза 1550, тј. после навршене два-

десете године. По једној белешци, која се по свој

прилици тиче њега, он је још крајем 1548 „склопио

венчани уговор” са својом будућом женом, тада још

врло младом девојчицом, са обавезом „да ће је

повести кући кроз осам година”, што значи тек

*) У издањима дела Марина Држића (5(ап рјзс!, VII)
она је обележена као „IV комедија' (издање од 1875)илнкао

„Грижула" (издање од 1930).
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1556. Жена му се звала Ката, и била је такође

из породице Соркочевића, управо кћи неког но-

вог Валентина Соркочевића. Имао је сина Вален-

тина, кога је у тестаменту, писаном 11 јануара 1593,

оставио за универсалног наследника. То ће дакле

бити тај Влахо Соркочевић на чидем је „пиру”

представл>ен Плакир и вила. Пир његов — тј.

прослава венчања и весеље о том дану — могао

је бити 1556 а можда и раније, свакако не пре

1550. Узгред буди речено, према овоме можемо од-

редити кад }е постала Држићева драма; хроноло-

гија ових, као што је познато, представља још у-

век једно отворено питање. Постала је, наиме, у

то исто време, тј. 1556, или од 1550—1556, да се

обазривије изразимо.

Ми немамо много извешћа о дубровачким пи-

ровима у времену Препорођаја; што имамо то је

ово. Стари Филип де Диверсис, који је дуго бо-

равио у Дубровнику и написао 1440 књигу о њему,

огшсује нам како је било венчање и пир око те

године. По његову опису видимо да су свадбе у

Дубровнику текле као и све друте: оглашење у

■цркви, испит који врши нотар, прстеновање, сва-

тови, музика, венчање у цркви, гозба која се на-

ставља и сутра дан. С друге стране ми имамо та-

кође вести о свадбама у Дубровнику. У фебруару

1503 и јуну 1515 донесени су закони против лук-

суза о свадбама; раније их је било такође; први

већ 1235, и врло строг. Ти су закони ограничавали

трошкове око свадбених свечаности у мкогом по-

гледу: смањени су поклони, пазило се да кухиња

буде проста, итд. Музика и играње нису били за-

брањени; забрањено је било само свирање на у-
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лици кад се млада води младожењиној кући. По

једној белешци из 1524 видимо да је о свадбама

било и играша под маскама. Ја, уз то, имам — ово

су до сад биле све раније познате ствари — једну

белешку од 8 октобра 1539, где Сенат дубровачки

дозвољава младожењи „који хоће да води младу

на дан венчања к себи у дом са фењерима или

дублијерима”, да то „може некажњиво учинити”.

Имам и један исказ у књигама парница од 4 фе-

бруара 1577, где се узгредно дају неколике жи-

вописне појединости о једној свадби. Марин Јаков

Ђорђић, осумњичен да је ранио неког Франа Ба-

бу, правда се како је целу ту ноћ, кад је овај ра-

њен, провео у својих сродника Гучетића на свадби;

тако нам даје у свом исказу на суду донекле опис

свадбе. Он каже како је на свадби „остао дуго”

јер је имао да чека „новице” да с њима „учинн

неку церемонију која је њему падала у део”. За-

тим прича како је била „велика граја с једне стра-

не од гостију а с друге од свира!ча тј. пифара”.

Хтео је да зна колико је сати (није од граје чуо

кад сат избија) али домаћи, „да би задржали го-

сте да што дуже остану”, никад неће да одговоре

кад их ко за то пита. Он је остао после вечере

још мало међу сватовима и помагао да се расћреме

столови, бојећи се да млађи „не преврну столове

према госгпођама које су ту седеле”. После је изи-

шао с друштвом на улицу. Ту га је срео Јеро Лу-

циан Бунић и рекао му: „ви долазите са свадбе,

дајте ми мало конфета”, и овај извади из својб

кесе „три четири зрна” и даде му; у Италији на

свадбама изгледа да је и данас обичај да се доби-

јају конфети тј. врста бонбона, шећерлема. Кон-
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фете му је тражио доцније и Влахо Гундулић, с

којим се тавође шетао. За доказ да не.ма никакве

везе са злочином за који га сумњиче, Ђорђић још

обраћа пажњу на своје сватовско одело. „Ја сам

био на свадби, каже он, како ме видите обучена,

у дугој хаљини, са окрутлом капом, без мача и

огртача, и само са ножем позади, који увев но-

сим уза се”.

Извесне вести о свадбама и свадбеним при-

ликама оставио нам је и Марин Држић у својим

делима. У Аркулину (V чин) представљено је вен-

чање Аркулина Аркулиновића (управо негроманта

који је на себе узео лик овога) ра Анчицом с Ло-

пуда. Ту „канђилијер” (нотар, писар), ка улици,

пред светом, најпре објављује да ће се они вен-

чати; потом пита и њу и њега јесу ли вољни сту-

пити у брак, тражи најзад од заручника да плати

тисућу пер!пера као „контрадоту” тј. као мираз од

своје стране, и овај пристаје на то. Младожења,

опет, наређује да се у кући бправи што је потребно

за гозбу, „ер (јер) с невјестом идемо дома”, па

онда прстенује младу, пољуби је и најзад с њом

улази у своју кућу. Слушкиња је чу поздравља

добродошлицом као домаћицу: „госпо, добра до-

шла, уљези у твоју кућу”. У Пјерину (I чин),

два оца жале се на изопачено време и пореде га

са старим добрим 'временом; тада критикују исвадбе

како су данас бесне а како су некад биле скромне.

„Јеси ли видио која се чуда хоће кад невЈесту

имаду повестит (повести)? У наше доба дјевојчи-

ца (девојка) би кућу помела и сто посал (ћослова)

учинила, и кад би бријеме (време) било, рекли би

јој: сватови иду, обуци се, и ото (ето) т’она на-
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ређена (при(црављена за свадбу)”. Ово о скром-

ностк некадашњих ааручннца и нескромности да-

наш&их има и Плаки\р и вила. Стара Вукосава с

презрењем узвикује: „Нута (нуто) дјевојака садаш-

њијех!” „У наше младе дни (дане)”, наставља она,

„нијесам смјела вјереника у очи погледат, и, како

од туђега, од њега сам бјежала; нег кад би ми

мајка рекла: Сједи ту, тако бих зацрљенивши се

и сјела; од срама не бих знала али (или) уз мај-

ку сједим али уз вјереника”. Несумњиво је да ове

Држићеве вести, нека су може бити и претеране,

садрже ипак доста верну слику ондашње свадбе

и свадбених обичаја и прилика.

У време кад је Држић писао своје комаде,

свадбе су биле по свој прилици богате и сјајне.

Већ по овом што смо до сада изнели, види се да

је, у пркос свим строгим законима против луксу-

за, на пировима било пифарских свирања да уши

заглуну; игара, обичних и под маскама; фењера и

дублијера кад се млада водила кући; конфета, го-

збе, свечаности. Види се и да су се девојке биле

отеле од некадашње строге патриархалне дисци-

плине, и да су нагињале већој слободи и раско-

ши. Али имамо и један — иначе познат — пода-

так који још боље говори у том смислу. На пи-

ру Влаха Држића 1548, баш кад се давала Држи-

ћева Тирена, свечаности су трајале читав месец

дана; једна стара и позната белешка то нам ка-

же. То потврђује — ово је једанћут примећено —

Вукодлак, сељак позван на ту свадбу, који се у

уводу Венере и Адона весели .„да ће пјан и сит

бити за вас мјесец ови”. Како је раскошна и ра-
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сипна та свадба морала бити кад је трајала десет

пута дуже него Ивкова слава!

У то је време јопх једна сјајиа црта красила

свечаности венчан>а. Дубровник је био не само бо-

гат него и књижевно и уметнички настројен. Ушло

је у обичај да имућни људи поруче и нарочиту по-

зорипшу представу као једну тачку у програму

свадбених свечаности; песници су имали да напишу

нов комад за ту прилику. То је чинио и Држић.

Његови комади Венера и Адоњ, Иовела од Станца,

Тирена, Скуп, Ђухо КрЏета писани су за пирове

кад су се женили млади људи из кућа Држића,

Замањића, Гучетића и других. Тако је за пир Вла-

ха Соркочевића имао да напише нов комад, добио

наруџбину за то.

Добивши наруџбину, Држић се морао о!збиљ-

но замислити како да изради свој нови свадбени,

„пирни”, комад. Он их је и иначе писао за пирове,

али су они обично били неутрални у погледу на

ове, нису имали никакве везе са даном свадбе. По-

некад, ипак су имали нешто везе, ако не по самој

радњи комада, а оно по прологу или уводу. У

Прологу другом Обрад помиње младожењу (Влаха

Држића) и невесту његову (Синчићевићева) и при-

ча о тој свадби на дуго и на широко. У уводној

сцени Венере и Адона Вукодлаи то исто прича.

Али је нашем песнику изгледало потребно да сад,

при овом пиру Влаха Соркочевића, састави једну

драму која би била 'више свадбена по карактеру не-

го ове две сцене које поменусмо. Он је хтео дра-

му која би у самој радњи истицала значај венча-

ња поводом кога се пирује. Таквих је драма било

на страии. Шекспиров Сфг летње ноћи писан је,
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кажу, за венчаше неког високог племића (Есекс,

или Дерби, или Саутхемптон), али Држић није знао

за енглеског песника. Било је, међутим, талијан-

ских комада те врсте, и Држић }е вероватно знао

за њих, гледао их или читао док је био у Сијени и

Италији. Кад се удавала — ове податке узимам

из Крајценаха — Лукреција од Есте за Анибала

Бентивољо 1487, песник Доменико Фуско саставио

је један комад у коме се поред Јуноне, Венере,

Диане и Купидона на позорници јављају и млада

и младожења лично. Кад се годину дана доцније

удавала Јелисавета Гонзага, принцеза од Мантуе,

Рафаилов отац Ђовани Санти из Урбина саставио

је комад који је имао да представи преимућства

брака: Јунона и Диана препиру се шта је боље

брак или живот ван њега, а Јупитер пресуди ствар

у корист брака. Кад се удавала наполитанска поин-

цеза Констанца од Авалоса, Санацаро је саставио

један комад где је, грациозно и духовито, пустио

да богиње и алегоричне личности једна по једна

предају невести своје дарове, а само богиња лепо-

те прилази јој празних руку. Сви су ови комади,

као што се види, били директно везани за при-

лику за коју су писани. Сви су већ својом садржи-

ном указивали на њу, сви су по самој радњи били

глорификација или алегорија венчања поводом ко-

јег су постали. уДа ли се таква драма може написати

и за венчање Влаха Соркочевића? То јест, дра-

ма са радњом која би алегорички приказивала ово

само венчање?

Тако је мислио наш песник, и ево шта је из-

мислио, ево коју је радњу ставио у свој комад.
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Два су непријатељска табора на позорници,

која представља планину, вилинску; јединство ме-

ста је одржано, као по свој прилици и јединство

времена. У једном је Диана, богиња невиности, чи-

стоте и чедности, царица и заштитница вила и де-

војака. Уз њу су четири врлине („крипости”). 'Гу

су још Мудрост и Правда. Прва има своју наро-

читу помоћницу међу вилама која се зове О)по-

словница, тј. она која хитро и умешно свршава

послове. Уз то, ту је пуно вила. У' друтом табору

је Купидон, који се у комаду зове и Жуђење, не

само Љубав, како бисмо очекивали и како је то

тад било у обичају. Он је патрон свих заљубљених.

Уз њега је, по једној нама непознатој митологији,

и његов син Плакир или Плако, „малахни (мали)

ма сиони (силни) син.ак његов”. Та су два табора

стално у међуообном рату. „С ову страну стоји

чиста Диана са свијем дивицами, а тамо стоји Жу-

ђење (које) бој бије с Чистоћом”, каже се у проло-

гу. Видевши једну вилу, Купидон, — љут на њу

што „не сцијени (цени) огњене моје стрил (стре-

ле), ни мој плам огњени”, — енергично наређује

Плакиру нека је ухвати у замку, а овај радосно

одговара да ће то одмах учинити. Мудрост одмах

дозна за то, и јави Диани. Ова нареди вилама

нека одмах гађају стрелама Плакира чим се по-

јави; виле, дооетљивије, предлажу да и оне ње-

му сплету замку, и Диана то одобри. „Цвиће, раз-

лико цвиће, и ви травице зелене, вам придавам

тврде узе (везе) од замчица које сам овди запео”,

говори поетично Плакир мећући замке, и разјашња*

ва план како ће их у ове намамити. Али су и виле

мудре. Мудрост саветује Диани, а ова најреди ви-
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лама, да не излазе из свога „тврдога стана”, не

би ли се сачувале од опасности коју им је Плакир

на пољу спремио. Тако, кад их Плакир, дошавши

пред њихов стан позива да изиђу (позив је нешто

поетичан и живописан), оне га гађају јабукама,

„старим оружјем” својим, и он оде не свршивши

својега посла. Доцније, једна вила, — која се, не

зна се зашто, огрешила о наредбе Дианине и и-

зашла у поље, — упадне у замку случајно, и Пла-

кир је ухвати и одведе свом оцу. Очајање међу еи-

лама; препирка између Диане и Мудрости. Ова по-

следња признаје да је њен грех што је вила ухва-

ћена. „И Мудрост има свога непријатеља, а то

је Сан”, каже она, и објашњава како је у једном

тренутку заспала, те није могла сачувати вилу од

опасности Ипак, она се брзо прене: „запните, ако

игда, сада Плакиру замчицу; осветите се”, сзетује

она, и виле, по наредби Диане, разапну мрежу у

коју ће сигурно упасти Плакир, сав охол због сво-

је победе. Доиста, Плакир, понет славом, постаје

несмотрен, и упадне у мрежу. Виле га заробе, о-

дузму шегов лук и стрелу, вежу за дуб (у овој

с-цени диалог је добар и има духа). Диана и Му-

рост ликују, обраћају се Правди да она одреди

казну Плакиру. Ова одреди: „да Плакира бијеле

виле омрче” — „нека остане груб (ружан), да се

у њ веће нитко не вара”, објашшава она, — „и

да га у свој двор ставе у тамницу”. Казна је одмах

и извршена. Тако је сад бој виле и Плакира до-

вршен. Најпре је Плакир заробио вилу, а после

су оне њега; „мило за драго”.

Овако како је досада шпла, драма се своди

на просту пасторалну акцију; ту још нема ничега
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игго би указивало на венчање Влаха Соркочевића

и његове заручнице. Све је неутралан митолошко-

пасторални мотив, нимало алегорија, венчања. Ме-

ђутим, драма треба да буде алегорична. Она то и

јесте. Ево где сужањ Плакир сам даје кључ њен.

„Сужанство Плакирово, каже он, хоће још велик

мир учинит међу чистом Дианом и међу горуштом

(ватреном) Љубави; а то је ер (јер) Љубав вече-

рас хоће здружит Влаха Саркочевића својом вје-

реницом, а то се не може учинит без чисте Диа-

не; уврћу се (потрудићу се) да мир међу њими у-

чиним, и да Чистоћа и Љубав од сада један без

другога нигда не стоји”. А то ево шта значи. Вла-

хо Соркочевић, као младожења, представља Љу-

бав; он је дакле под влашћу Купидона и Плакира.

Његова „вјереница”, као девојка, представља не-

виност; она је дакле под влашћу Диане и њезиних

вила. Невиност и Љубав вазда су у боју, у непри-

јатељству, у супротности код Диане и Купидона;

код Влаха и његове заручнице, међутим, оне тре-

ба да су у слози: како ће се извести да то буде

ако не помирењем завађених богова? Ваља дакле

да се Купидон и Диана помире да би се вен*чање

Влаха и веренице остварило. То је главно. За то

је била потребна цела досадашња борба Плакира

и виле, двају непомирљивих табора њихових. За

то је потребно помирење њихово. Сужанство Пла-

кирово је залога за то помирење. То је алегориски

смисао интриге у комаду. Сва је радша до сада

ишла на то да се илуструје венчаше Влаха и за-

ручнице; то венчаше је центар и символ комада.

Алегорија се каставља и у даљој радњи. Му-

дрост, по жељи Диане, шаље Опословницу Купи-
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дону. „Пођ — наређује она — реци богу од Љу-

бави, ако ће Плака (тј. ако хоће да добије Пла-

кира натраг), да он нам врати чисту вилу”; то је

размена робља у циљу мира. И наставља: „Реци

му: мир ти називамо а и бријеме је од мира, бу-

дући (си.) ти, Лзубави, звана на пир Влаха Сор-

кочевића а и Диана је звана: није га с немиром

на така весеља доходит”; то је предлог за мир

и мотивација његова. На пиру ће доиста судело-

вати и Купидон и Диана, као заштитници љубави

и чистоте; тога ради су и звати. Али, наравно,

ваља да дођу измирени, ради младенаца. Ја, у

осталом, држим да се позив овај не мора буквал-

но схватити. Купидон и Диаца може бити доћи

ће лично на свадбу, а може бити биће само оли-

чени у младожењи и млади; љубав Влахова зна-

чиће Купидона; чедност веренице, Диану.

Драма се овде прекида. Она нам није очувана у

целини, па не видимо баш сами крај њен. Акција

Опословнице, размена Плакира и виле, помирење

Купидона и Диане, њихово евентуално присуство

при акту венчаша, и сам тај акт — ти нам мо-

менти нису представљени, али је сигурно да су

били у комаду, чијег свршетка данас немамо*). Сва-

како, алегорија је јасна и без тога свршетка, и

јасно је да цела радња иде на то да ту алегорију

*) Има још по нешто што, не знамо због чега, недо-

стаје у комаду а требало би да буде. У прологу се нпр. каже

како се сатири око ремете купе и играју; те сцене међутим
нема. Нигде сатири не излазе на позорницу, само Омакала

пред крај прича како „неки дивји човјек дође на мене“, кад

је била у шуми. У прологу се даље каже да има „чегири
виле“ у комаду, и то су, каже: „Правда, Хитрост, Јакост, Ти-
хоћа". Правда је донста ту, а где су друге три? Је ли Хи-

трост Мудрост или је Опословница?
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представи. Комад је доиста илустрација Еенчања

ради којег је и хшсан. Он је као они талијански

комади за које смо рекли да су писани за прин-

цезе наполитанске, мантованске, ферарске, о њи-

хову венчању...

Овако посматрана, како је лепа ова Држићева

пасторала! Ми смо рекли да њена лепота лежи на-

рочито у композицији; ево, ствар је сад показана.

Композиција је доиста изванредна; то је просто

архитектура, колико је све лепо склопљено; ми-

сао је грациозно изведена кроз цео склоп. ја не

знам је ли Плакир и вила самостално дело на-

шега песника, или је може бити превод и пре-

рада које талијанске драме, али, ако је прво слу-

чај, ствар служи јако на част дубровачком дра-

матичару.

Уз ову главну радњу, Држић је метнуо и нег

колико споредних. У првој су главна лица личности

митолоппсе; у овима другим, то ће бити људи, се-

љаци и сељанке, варошани и варошанке. Код ових

последњих љубавна историја је главно. Три су љу-

бавна пара и три њихове засебне историје. Оие

немају додира са главном радњом; оне само те-

ку паралелно с њом, или поред ње. Оне су ту

само да начине комад пунијим, сложенијим, што

би, по тадашњој поетици ваљада, значило и за-

нимљивијим. Парови су Драгић и Груба, Раде и
Миона, Грижула и Омдкала.

Први пар — Драгић и Груба — није нарочито

интересантан. Драгић је обичан конвенционалан тип

пастира који се з,аљуби у вилу, па јури за њом

остављајући све друго за собом; то је случај свих

пастира у дубровачким пастораламЈа. Али он је и
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„предмет љубави”; у н>ега је веома заљубљена Гру-

ба; она стално трчи за њим, моли га очајно, само

он неће ни да је чује. Утом погледу је нешто мање

конвенционалан. Он је ту као Шекспиров Дими-

трије који је заљубљен у Хермију која га неће,

а оставља Јелену која жели само њега (Сан летње

ноћи). Драгић је врло млад, скоро дечак мислим.

Вила у коју је заљубљен зове га „пастирић”. Кад

дође опасност, он се понаша као страшљиво дете;

у тренутку кад му вилу одведе Плакир, он, који

је преко ушију заљубљен у њу, напусти је упла-

шен; „овди Драгић од страха утече”, каже се у

комаду. За њим је отац (Станиша) у бризи као

за неискусним дететом и долази у вилинску пла-

нину да га тражи. Биће да је и Груба врло млада;

њена мати (Вукосава) такође долази у планину да

је тражи.*) Каткад је дикција код Драгића боља

и језик је леп; то важи више за први чин.

Други је пар, тј. Радоје и Миона, интересант-

нији. Он је, симетрије ради, обратан оном првом:

тамо девојка воли а момак 'бежи од ње; овде мо-

мак воли а девојка се непрестано устеже. Он је

различан од првог и по томе што ту нема виле

као тамо, што се сва љубавна историја тиче само

њих двоје. Радоје и Миона су, уз то, већ у-пуном

младићском и девојачком добу. Миона је, још, ко-

кетна, вешта, лукава; вуче за нос свог љубавника,

кињи га помало, одбија сваки предлог његов. Она

и брани жене уошпте; цео један велики монолог

њен посвећен је као неком феминистичком програ-

*) Станишу зове Драгић „ћаћа“ (V, 2); за Грубу Ста-
ниша каже Вукосави: „иди с кћером" (V, 3).



Две комедије Марина Држића 49

му. Радоје је наиван, просто заљубљен. И њихови

разговори су каткад интересантни; све су то па-

ралелне, симетричне реплике и игра речи. (Понекад

је неразумљиво оно што Миона говори).

Трећи је пар — Грижула и Омакала — најин-

тересантнији. Грижула је „госпар” који је утекао

од „службенице” у пустињу и начинио се „реме-

та”, а Омакала је „годишњица” (служавка), која

је такођер утекла у пустињу од своје зле госпође.

Сад су се ту нашли и спријатељили. Тај је пар

и комичан. Комичан је и Грижула, и комична и

Омакала; већ и имена њихова на то указују. Са

овим паром Држић је највише освежио своју ко-

медију и учинио је занимљивом, много више него

са прва два. С тим моментима он је нарочито ство-

рио ону мешовиту врсту фантазије и реализма о

којој говори Крајценах, и у коју спада и Шекспи-

ров комад. Главна радња (Плакир и вила) је фан-

тастична; историја Грижуле и Омакале је реали-

стична у многом. То одговара Титанији и Оберону

с једне а Ботому и Снагу с друте стране у Шекспи-

ра (Сан летње ноћи). Реалистичних црта има не-

што и другде: код Станише и Вукосаве, ца при-

мер, али то су пре баналне рефлексије старих љу-

ди него слика живота; код Мионе, такође, и ту

је боље. Али их нигде нема више него у историји

ових двеју комичних личности, Грижуле и Омакале.

Одавно је запажено како је живописна слика коју

Омакала даје о госпођама дубровачким и ситном

свету у Дубровнику. Тога је доиста пуно, можда

га је више но и у којем другом комаду Држићеву

(има у Дунду Мароју такође понепгго од тога). То

је лепо, свеже, пуно локалне боје, сасвим стварно

4
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и извађено из живота. То сасвим пријатно делује

после иреалних сцена митологије и вила. То је

наравно и сатира, критика нарави, живописна (во-

дити рачуна да Омакала ипа*к није увек у праву).

Како ли је још то морало изгледати Дубровчани-

ма Препорођаја, који су у именима која Омакала

помише видели људе које познају! Ђуро цревљар

(обућар), Ђан-Фиђин иглар, Сенталија на Гаришту

(један крај у Дубровнику), трговкиња на Подмир-

ју (под зидовима дубровачким), — то су све биле

познате личности онда, по свој прилици; и данас

бисмо им могли наћи трага у архиву може бити.

А Грижула — ремета — нарочито је интересантан

тип. Куд га је нашао Држић! Има један „ремета”

и у Држићевој Тирени, али тај је озбиљан. Има

један и у Силвији од Адјачата (Абсћасешк) али

и тај је озбиљан и венчава младенце. И Мајска ко-

медија (Соттесћа 61 Ма§§к>) има свога „ромиту”.

Али је ремета у Плакиру — Грижула — комична

личност (изгледа да је такав и у поменутој Мајској

комедији), и то је оно што је оригинално, или бар

оригиналније. Он је старчић, биће да је мали ра-

стом (чим га трпају у врећу), дли је жив, кочо-

перан, сав у покрету и нестрпљењу; заљубљен је

у вилу, а вила се спрда с њим. Држим да би и

данас могао бити пријатан на позорници; то је тип

који се допада. Погледајмо га какав је кад први

пут види Грубу па мисли да је то вила, а какав

је кад види да се преварио (контраст). Погледај-

мо га у сцени са Омакалом; у чем је њена. улога

видели смо, али и његова је ту значајна. Омакала

чини критику дубровачких госпођа, али, ма колико

да је то могло изазвати смех као живописна са-
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тира, она чини критику озбиљно; Грижуда, нјапро-

тив, сав је комичан са сиаком; својом примедбом

у тој сцени. Погледајмо га, најзад, у сцени с вилом.

Ту је једнако смешан: најпре, к)ад га вила тобож

прекорева за неверство према н>ој, зјато што је

с Омакалом; после, кад га натера да ћути, а он

сјлуша али уздише: ох, ух; ах, ух; најзад кад га

она стрпа у врећу а бн, тад, у том тако комич-

ном положају, узима став ааљубљена трубадура и

пева: „умиру а поју како куф (лабуд) прибили (пре-

бели)”. (Ово је подсмевање тадашњој лирици).

Рекли смо да ове три споредне историје (трц

љубавна цара) немају додира с главном радњом.

Ова тврдша потребује корекцију. Има додира кат-

кад. Узмите ону сцену кад вила уцадне у заМку;

погледајте најпре како је тај моменат добро мо-

тивисан. Ако је вила сапета, може је неко осло-

бодити пре но што Плакир дође да је веже. Она

је дотле била на сцени са Грижулом и Омакалом,

могу је ослободити ово двоје; одмах ће наићи Дра-

гић, може је и он ослободити. Али јој нико не

Помогне, и Плакир је зароби. 3,ашто? Зато што

Драгић утекне од страха, то смо већ рекли; што

је вила послала Омакалу по цвеће на ливаду; што

је, најзад, вез.ала Грижулу у врећу, а како ће јоЈ

помоћи ко је везан у врећи? Чим је везала Гри-

жулу, одмах је упала у замку. „Ремета, за моје

те горе свезах”, каје се оца. „И ти би ми сада

помоћцу (помоћ) дао”, наставља она, као што би

помогла и Омакала да није случајно у том тренутку

одстрањена. „А јаох, сада кога да зовем?”, јауче

она. Доиста помоћи ни откуд. Виливо заробљеше

је дакле добро мотивисано. Али оно у исто доба

4*
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значи да између главне радн>е и споредних исто-

рија има понекад додира.

Рекли смо још да ове три споредне историје

теку паралелно с главном радн>ом. Додајмо да те-

ку у истом правцу. Оне јесу независне од главне

радње, али постају, развијају се- и свршавају за-

једно с шом и истим током. Почетак и развој њи-

хов видели смо, и он пада, то смо т.акође видели,

заједно с почетком и развојем главне радње; ево

сад какав им је свршетак. У колико се расплиће

интрига код митолошких личности, у толико се

ближи крају и историја ова три љубавна пара. Са

помирењем Купидона и Диане иде и помирење ових

парова. У петом чину Драгић је разочаран; „ја

нећу за вилом веће (више) ит (ићи)’ђ каже он де-

сператНо и прилази Груби као својој будућој же-

ни. То је прво повлачење из вилинске планине и

повратак у миран живот. Одмах за тим, Радоје

успева да добије милост у Мионе, и њих двоје

иду заједно као заручени; „остај збогом тко пи-

рује, а ми овамо имамо посла” довикује Миона

гледаоцима. То је нов пар који се враћа у домаћи

живот. После свију, а сасвим на крају комада, сврпш

се срећно и историја трећега пара. Грижулу одре-

ши Омакала из вреће али под условом да је он

узме, и он пристаје. „Горо зелена, збогом”, по-

пева сад Грижула, радостан што „бјежи из пусти-

ше” и што ће од сад имати Омакалу као своју

„домаћу” у граду. То је трећи повратак. Тако се

све враћа у ред, у првашње стање, у мир који је

на почетку био утрожен. То одговара помирењу

митолошких личности, току главне радње. Компо-

зиција је ево и овде добра. И да још једном шо-
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менемо Шекспира, тако је од прилике и у Снџ

летње ноћи. Историје Оберона и Титаније, Ли-

зандра и Хермије, Димитрија и Јелене, — где су

на почетку или у једно време сва та три пара

у непријатеЈВству — свршавају се на крају комада

срећно по све љубавнике и баш у моменту кад се

слави венчање Тезеја и Хиполите.

Ми смо подвукли лепоте ове Држићеве пасто-

рале, с правом. Само, у томе не треба претерива-

ти. Ако смо том приликом помињали Шекспира,

то не значи да ми нашега Држића упоређује)мо

с великим енглеским песником. Плакир и вила и-

мају са Сном летње ноћи само то заједничко што

припадају истој врсти, мешовитој, фантастично-реа-

листичној, митолошко-људској; што су писани у

прози и стиху (у нашег песника сгихова је знатно

ман>е); што, реците, Драгић нешто подсећа на Ди-

митрија по улози; што споредне историје теку у

хармонији с главном радшом. Сличкост је сва

спољна; паралела се не може односити на вредност;

Шекспирове поезије и његова цртања типова нема

у нашег песника, наравно.

Има још један комад који ми сад пада на па-

мет, као нешто сличан Држићевом. То је Скџп А-

мора од Маривоа. Место Држићева Купидона и

Диане овде су Купидон и Амор (и то је нека нова

митологија), али и међу овима постоји однос сли-

чан ономе између Држићева Купидона и Диане. У

Маривоа, Купидон представља сладострашће, плот-

ско уживање, чулну љубав, од прилике као и Ку-

пидон у Држића; Амор пак представља чисту љу-

баз, идеалну, с поштовањем врлине и чедности, а
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то одговара, донекле наравно, чистоти Диане у на-

шег песника. Међу њима је с почетка једнако рат,

на крају као да је помирење. У нечем дакле Ма-

риво подсећа на Држића, ма и подаље. Али како

је сјајан стил француског писца, како је фина и

грациозна аргументација једне и друте стране, ка-

ко је ђаволски духовита одбрана Купидонова! Код

Држића је све некако више грубо, сходно имену

једне од његових јунакиња.

(Годишњица Николе Чупића, 44, 1935).


