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МИ РО СЛАВ РА ДО ЊИЋ

СТО ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД ПР ВОГ ИЗ ВО ЂЕ ЊА  
ШЕК СПИ РА КОД СР БА

По во дом књи ге „Шек спир и Ко стић у ва ро ши  
но во сад ској 1864.” Ха џи Зо ра на Ла зи на

„У апри лу 1664. на вр ши ло се сто го ди на од Шек спи ро вог ро
ђе ња. Ен гле ска је би ла за о ку пље на че сти та њи ма Ча рлсу II, ко ји 
је био про дао Дан керк Фран цу ској за две сто ти не и пе де сет фун
ти стер лин га, и гле да њем ка ко на сту де ном ве тру и ки ши бе ли на 
стра ти шту у Тај бер ну је дан ко стур ко ји је не кад био Крон вел. 

У апри лу 1764, две ста го ди на по сле Шек спи ро вог ро ђе ња, 
Ен гле ска је гле да ла зо ру Џо р џа III, кра ља од ре ђе ног за глу пост, 
ко ји је, у то вре ме, на сво јим са ве то ва њи ма и по је ди нач ним ни ма
ло за кон ским су сре ти ма, сми шљао ту по ли ти ку от по ра на прет ку, 
ко ја је пр во мо ра ла да се бо ри у Аме ри ци про тив сло бо де, у Фран
цу ској про тив де мо кра ти је, и ко ја се, са мо за вре ме ми ни стро ва ња 
пре ми је ра Пи та, од 1778, за ду жи ла за осам де сет ми ли о на стер
лин га.

У апри лу 1864. би ће три сто ти не го ди на ка ко је Шек спир 
ро ђен, Ен гле ска по ди же јед ну ста туу Шек спи ру. То је ка сно, али 
је до бро”, на пи сао је баш те, 1864. го ди не, је дан од нај ве ћих фран
цу ских књи жев ни ка Вик тор Иго, у књи зи јед но став ног на сло ва 
‒ Шек спир.

У Но вом Са ду те го ди не, а два на е сте ве че ри ма ја, по гре го ри
јан ском ка лен да ру, сли ва ла се ре ка по што ва ла ца, али и ра до зна лих 
пут „Ца ри це Је ли са ве те”, хо те ла у ко ме је пред ста ве при ка зи ва ло 
Срп ско на род но по зо ри ште, да до стој но и до сто јан стве но обе ле же 
три сто ту го ди шњи цу Шек спи ро вог ро ђе ња. 
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И уоп ште, био је то дан пун уз бу ђе ња. По сле три де сет и осам 
го ди на од осни ва ња и ра да у Пе шти, од лу ком пред сед ни штва Ма
ти це срп ске ње но се ди ште је пре се ље но за у век у Но ви Сад. Па
ро бро ди ма „На пре дак” и „Сло га”, чи ји је вла сник био зна ме ни ти 
Ма ти чин до бро твор Јо ван Фо ро вић из Ве ли ког Беч ке ре ка, у прат њи 
пред сед ни ка Па вла Ко ји ћа и се кре та ра Ан то ни ја Ха џи ћа, у ше зде
сет и јед ном сан ду ку пре не се на је Ма ти чи на по крет на имо ви на 
‒ књи ге, ар хи ва, сли ке, му зеј ски пред ме ти. Пу ца ле су пран ги је, 
зво ни ла зво на, ма са све та, не са мо из Но вог Са да, гу сто зби је на у 
шпа ли ру од при ста ни шта на Ду на ву до иза Вла ди чан ског дво ра, 
кли ца ла је, у Са бор ној цр кви одр жа но је бо го слу же ње а по том и 
пр ва но во сад ска скуп шти на Ма ти це срп ске, ко ја је за пред сед ни ка 
иза бра ла вла ди ку бач ког Пла то на Ата нац ко ви ћа, а он њој, Ма ти
ци, усту пио свој дом, Пла то не ум, као при вре ме но се ди ште, ко ји 
је, да нас, у Па ши ће вој ули ци број 6, се ди ште Огран ка Срп ске ака
де ми је на у ка и умет но сти. Сто га је обе ле жа ва ње три ста го ди шњи
це Шек спи ро вог ро ђе ња у Срп ском на род ном по зо ри шту био онај 
пра ви, онај је дин стве ни, за вр шни ус клич ник то ме да ну. 

Од тог два на е стог ма ја 1864. про шло је сто пе де сет го ди на до 
по ја ве збор ни ка, тач ни је збор ни ка ра до ва ви ше ау то ра, што их је 
у књи зи Шек спир и Ко стић у ва ро ши но во сад ској 1864. (По зо ри
шни му зеј Вој во ди не – Ма ло исто риј ско дру штво, Но ви Сад 2014) 
при мер но, при ме ре но и на да све акри бич но ули стао тру до љу би ви 
Ха џи Зо ран Ла зин. Сто га ни је пре те ра но ре ћи да се за ми ну лих 
век и по, у јед ном да ну, у јед ном гра ду, ни су од и гра ла два та ко зна
чај на да ту ма у исто ри ји, тач ни је у кул тур ној исто ри ји вас ко ли ког 
на шег на ро да. 

Чи ме нас је то Зо ран Ла зин тр гао из ме лан хо лич них (да ли?) 
под се ћа ња на че три сто пе де се то го ди шњи цу ро ђе ња и че три сто го
ди шњи цу од смр ти Ви ли ја ма Шек спи ра? На јед но ста ван до га ђај?! 
Не сто ји пре ми са по не ких да је те 1864. го ди не три ста го ди шњи ца 
Шек спи ро вог ро ђе ња обе ле же на ди љем све та. Не. Обе ле же на је у 
Страт фор ду и Лон до ну ‒ про чи та ли смо код Игоа ка ко ‒ у Па ри
зу и Вај ма ру, у ко јем је Ге те сво је вре ме но осно вао пр во дру штво 
по што ва ла ца и про у ча ва ла ца Шек спи ро вог жи во та и де ла, у цар
ству ју шчој Ви е ни и у Но вом Са ду. То го во ре до ку мен ти и да те. А 
ка ко? Упра во на то нас под се ћа и о то ме нас под у ча ва Ла зи но ва 
хре сто ма ти ја. Нај пре ре прин том ома ње књи ге Ла зе Ко сти ћа Спо-
ме ник три ста го ди шњи це Шек спи ро ве свет ко ви не у Но вом Са ду на 
Ђур ђев дан 1864 (овај Ђур ђев дан је не ко, не пот пи сан, ис хи тре но, 
да кле по гре шно, сра чу нао али не и зло на мер но об ја вио у Срб ском 
днев ни ку 19. апри ла / 1. ма ја 1864), ко ја га је, због не пла ће них ра чу
на штам па ру Кон стан ти ну Ла за ре ви ћу, ко шта ла пле нид бе ско ро 
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чи та вог ти ра жа, од ко јег је, опет, Ко сти ће вом за слу гом је дан при
ме рак ипак до спео до Шек спи ро ве би бли о те ке у Страт фор ду, а 
ко ји се и да нас мо же ко ри сти ти ако га по тра жи те под ка та ло шким 
бро јем 212/702, на ко јем је, ру ком та да шњег и та мо шњег би бли о
те ка ра, за пи са но: „На слов на стра на ни је на ру ском не го на срп ском 
је зи ку.” У већ по ме ну том Спо ме ни ку ни жу се пре во ди пр ве две 
сце не пр вог чи на Ри чар да III Јо ва на Ан дре је ви ћа Јо ле са и Ла зе 
Ко сти ћа, сјај на и ана ли тич на бе се да мла дог ју ра та Гли го ри ја Ги ге 
Гер ши ћа У спо мен Шек спи ру, те сти хо ва ни Епи лог Ла зе Ко сти ћа, 
ко ји га је те ве че ри и ка зи вао. 

Ва ља зна ти да ће Ан дре је вић, та да уве ли ко углед ни ле кар и 
књи жев ник, умре ти од ту бер ко ло зе са мо два ме се ца ка сни је, не 
на вр шив ши три де сет и јед ну го ди ну, Ла зи Ко сти ћу, ау то ру већ 
Мак си ма Цр но је ви ћа, два де сет је и три, а Гли го ри ју Ги ги Гер ши
ћу, по то њем про фе со ру рим ског и ме ђу на род ног пра ва на Ве ли кој 
шко ли, ми ни стру прав де за вла да ви не Ми ла на Обре но ви ћа и чла
ну Срп ског уче ног дру штва од но сно Срп ске ака де ми је на у ка ‒ два
де сет и две.

Уз то, ва ља се се ти ти и овом при ли ком да је Ђу ра Јак шић, 
ко ји је та да жи вео у Но вом Са ду, на Ан дре је ви ћев на го вор, тек не
што ви ше од го ди ну да на од до га ђа ја о ко јем ка зу је Ла зи но ва књи
га, на сли као чу ве ну Смрт Ка ра ђор ђа, ко ју му је Јак шић по том и 
по кло нио у знак за хвал но сти што му је спа сао си на је дин ца си гур
не смр ти, а Јо лес је, опет, дао да се из ло жи упра во у Срп ској чи
та о ни ци. Тих да на у ли сту Да ни ца, из ме ђу оста лог, за бе ле же но је: 
„(Ра ду је мо се) што нам је је дан од нај бо љих на ших мла ђих спи
са те ља од ли чан и на по љу сли кар ства и нас не ва ра на да да ће нам 
Јак шић би ти име сла вље но по све ту. Сли ка ова вла сни штво је 
док то ра Ан дре је ви ћа у Но вом Са ду, ко ме за хва љу је мо што је из
ло жио оп штем гле да њу.” 

Но, уз све ово, чи ни се за ни мљи вим да се, баш ов де, пре до чи и 
упо ре ди тек пр ви ка трен из Јо ле со вог и Ко сти ће вог пре во да Кра ља 
Ри чар да III са ово вре ме ним, Жи во ји на Си ми ћа и Си ме Пан ду ро
ви ћа. Пре вод ко јим је јамб уве ден у на шу ли ри ку и та ко по стао стих 
срп ске исто риј ске дра ме, и не са мо дра ме.

ГЛО СТЕР: Сад, по сле зи ме на ше зло во ље
И ле то сиј ну сун цем Јор ко вим.
Обла ци, што на дом наш па до ше
Уто ну ше у мор ске ду би не.

(Ан дре је вић ‒ Ко стић)

Пре ма
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ГЛО СТЕР: Јо р ко во се сун це на шег ја да студ
У див но ле то пре тво ри ло сад,
И мр год ни нам обла ци над до мом
Уто ну ше у не дра оке а на. 

(Си мић ‒ Пан ду ро вић)

И као што се зна да је 3. апри ла 1948, отва ра ју ћи Ју го сло вен
ско драм ско по зо ри ште Цан ка ре вим Кра љем Бе тај но ве пр ву ре
пли ку из го во рио Бран ко Пле ша, та ко, сма трам, да тре ба ‒ бар у 
исто ри ји по зо ри шта код Ср ба ‒ за у век за пам ти ти да је пр ве (го ре 
ци ти ра не) сти хо ве Шек спи ра на на шој сце ни из го во рио тог 30. IV 
/ 12. V 1864. ни ко дру ги до Ла за Те леч ки! Из Ку ма на.

Би ће да се Шек спир ни је слу чај но (уо ста лом, код ње га ни шта 
ни је би ло слу чај но) од лу чио да на пи ше Ри чар да III. На и ме, у бли
зи ни ње го вог род ног Страт фор да, у зна ме ни том Ко вен три ју, по сле 
од луч не бит ке на Бос фо ру, из ко је је иза шао као по бед ник, скло
нио се по бед ник сам ‒ био је то Хен рих Рич монд, тј. Ри чард III, 
вој во да од Гло сте ра.

Дру ги при лог је, опет, зна ме ни ти Ко сти ћев спис под на зи вом 
Ромео и Ју ли ја ‒ јед на по ну да на одо ма ћи ва ње Шек спи ра у срп ском 
на ро ду, об ја вљен у Но вом Са ду 1866. у по во ду обе ле жа ва ња две
ста пе де се то го ди шњи це Шек спи ро ве смр ти и око ко је ће Ко стић 
све до уви ра 1910. има ти бур не, бол не и су ро во оспо ра ва ју ће по
ле ми ке са Јо ва ном Скер ли ћем и Бог да ном По по ви ћем, да би му 
че тр де се тих го ди на за ма ло ми ну лог ве ка исто ри ча ри књи жев но
сти ко нач но да ли за пра во. По том у књи зи сле ди текст о пре во ду 
Ла зе Ко сти ћа јед ног од Шек спи ро вих со не та под на зи вом Мо ја 
по е та, на ста лом 1864. го ди не, нај ве ро ват ни је кон та ми на ци јом се
дам де сет ше стог и три де сет осмог со не та, ка ко то сма тра, у дра
го це ном и на да све ана ли тич ком раз ла га њу и ту ма че њу, ака де мик 
Лу ко Па ље так, је дан од нај за па же ни јих пре во ди ла ца Шек спи ро
вих Со не та. 

Окра ћи текст ко ји сле ди, ака де ми ка Пре дра га Па ла ве стре, 
го во ри пак у на тук ни ца ма о Ко сти ће вим за ла га њи ма о по тре би, 
тачни је о ну жно сти из во ђе ња Шек спи ро вих де ла на срп ским сце
на ма да би, ка ко то и при ли чи, збо р ник био, ло гич но, за кљу чен 
од лом ком из књи ге Ми о дра га Ра до ви ћа о Ла зи Ко сти ћу под на зи вом 
Шек спир ‒ бог на пе снич ком Олим пу, ко ји на до ку мен то ван и сту
ди о зан на чин ка зу је о ути ца ју Ви ли ја ма Шек спи ра на це ло куп но 
ства ра ла штво Ла зе Ко сти ћа, скре ћу ћи па жњу да је и Ко сти ћев 
Мак сим Цр но је вић шта дру го до наш Ха млет. 

На по чет ку књи ге је при ре ђи ва чев про го вор (та ко сти ћев ска 
од ред ни ца!) у ко јем, дра го це ним и не на ме тљи вим на тук ни ца ма, 
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Зо ран Ла зин об ја шња ва ну жност и зна чај ре прин то ва ња по ме ну
тих тек сто ва и об ја вљи ва ња књи ге да нас и са да.

Ина че, под се ћа ња ра ди, ва ља на по ме ну ти да нам мно го шта 
истин ски зна чај ног у ве зи са Ви ли ја мом Шек спи ром оста је и да ље 
не раз ја шње но. На при мер, не зна мо тач но ко ли ко је дра ма на пи сао, 
ни ти ко јим ре до сле дом. Мо же мо да за кљу чи мо по не што о то ме 
шта је чи тао, али не зна мо где је на ба вљао књи ге, ни ти шта се ка
сни је до го ди ло с њи ма. Ма да је за со бом оста вио го то во ми ли он 
ре чи тек ста, са мо их је че тр на ест на пи са но ње го вом ру ком ‒ шест 
пот пи са и ре чи „By me” у ње го вом те ста мен ту. Ни је са чу ва на ни
јед на ње го ва по ру ка ни пи смо, ни стра ни ца ру ко пи са. Не ки струч
ња ци сма тра ју да је Шек спи ро вом ру ком на пи сан је дан део дра ме 
Сер То мас Мор, ко ја ни ка да ни је из ве де на, али то ни је ни ма ло из
ве сно. За со бом ни је оста вио ни је дан соп стве ни лич ни опис. Пр ви 
тек сту ал ни по р трет ‒ „Био је на о чит, зго дан чо век: ве о ма при ја тан 
у дру штву и вр ло до па дљи вог и брит ког ду ха” ‒ за пи сао је ше зде
сет и че ти ри го ди не по сле ње го ве смр ти Џон Об ри, ко ји је ро ђен 
де сет го ди на по сле ње га.

Не за бо ра ви мо при кра ју на да све бит ну чи ње ни цу да је књи га 
по све ће на се ни ма проф. др Ду ша на Ми ха и ло ви ћа, јед ног од нај зна
ме ни ти јих шек спи ро ло га на шег до ба.

Но, све ово не спре ча ва нас да ис ка же мо ре чи за хвал но сти 
Ха џи Зо ра ну Ла зи ну што се до се тио да овом књи гом обе ле жи нај
зна чај ни је да ту ме из жи во та „ла бу да са Еј во на”, али и јед ног од 
ње го вих пр вих пре во ди ла ца и за го вор ни ка код нас ‒ Ла зе Ко сти ћа.

По зва ни ји и про зва ни ји за ми ну лих век и по би ће да, ипак, 
ипак ни су на у чи ли мно го, за бо ра вив ши онај све вре ме ни опо ми њу ћи 
ис каз Ду ша на Ма ти ћа да „про шлост ду го тра је”.

Јер „У по чет ку бе ше страст”, ве ли Ла за Ко стић, „и страст 
бе ше пе сник, и пе сник бе ше страст, и што је год би ва ло ни шта 
ни је би ва ло осим стра сти”.

А оста ло ‒ „Оста ло је ћу та ње”, ка же Ха млет. Уо ста лом, „Шек
спир је по сле Бо га нај ви ше ство рио”, бес по го вор но ис пи су је Вик
тор Иго.




