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ИГОР ЈА ВОР

„ЦЕ ЛА ЈЕ ПРИ ЧА О БЛУД НИ ЦИ И РО ГО ЊИ”: 
ТЕР СИТ И ДЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ХЕ РОЈ СКОГ 

ИДЕ А ЛА У „ТРО И ЛУ И КРЕ СИ ДИ” 
ВИ ЛИ ЈА МА ШЕК СПИ РА

Уко ли ко се це ло куп но Шек спи ро во драм ско ства ра ла штво 
са гле да кроз про бле ма тич ну при зму ис пи ти ва ња тра ди ци о нал них 
вред но сти и иде а ла при сут них у про це си ма из град ње и раз во ја 
хе рој ских атри бу та драм ских ли ко ва, по себ но оте ло тво ре них у 
спе ци фич ним ме ха ни зми ма ре ва ло ри за ци је кроз ма ње-ви ше сло-
бод ну ди ја лек ти ку грд ње, уни жа ва ња и по дру ги ва ња ко ја је у 
ње го вом де лу та ко чвр сто ве за на за из ве сне ли ко ве (ли ко ве ко ји 
уве ли ко пре ва зи ла зе са мо спи сак лудâ) да је вре ме ном за мно ге 
по ста ла и нај сна жни ји фак тор у соп стве ном са мо о пи си ва њу, ин-
ди ка тив на је чи ње ни ца да су дра ме у ко ји ма је Шек спир у нај ве ћој 
ме ри до зво ља вао сво јим ју на ци ма да при бег ну овој ди ја лек ти ци 
исто вре ме но и дра ме ко је су сме ште не упра во у раз ли чи те про стор-
но-вре мен ске и иде о ло шке кон тек сте ан тич ке ци ви ли за ци је, древ не 
Грч ке и Ри ма. У до след ној ре а ли за ци ји ових про це са пред ња че три 
тра ге ди је, Ко ри о лан, Ти мон Ати ња нин и Тро ил и Кре си да, иа ко 
су сна жни еле мен ти про бле ма ти ке при сут ни и у Ан то ни ју и Клео-
па три и Ју ли ју Це за ру.1

1 На овај мо ме нат ука за ла је М. Т. М. Прен дер гаст ко ја ис ти че да је Шек-
спи ров „спе ци фич ни до при нос у те а тру грд ње са др жан упра во у то ме што 
ис ти че по сте пе ну раз град њу тра ди ци о нал них (мо гло би се ре ћи кла сич них) 
ари сто крат ских вред но сти сме шта ју ћи сво је дра ме у древ не рат нич ке кул ту ре 
пре не го у уо би ча је ну ур ба ну, са вре ме ну по став ку град ске ко ме ди је”, Ma ria The-
re sa Mi ca e la Pren der gast, „The Aest he tics of Ra i ling: Tro i lus and Cres si da and Co rio-
la nus”, Re na is san ce & Re for ma tion, Vol. 31, No. 3, 2008, 71.
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Док се Ти мон и Ко ри о лан пр вен стве но за др жа ва ју у окви ри ма 
ур ба них пре ви ра ња у већ раз ви је ном грч ком по ли су и но во на ста лој 
рим ској ре пу бли ци, Тро ил и Кре си да је Шек спи ро ва дра ма чи ји 
пред мет за ди ре нај ду бље у про шлост ан тич ке ци ви ли за ци је, у до ба 
ка да је ми то ло шки утвр ђе на и бо га том при по ве дач ком тра ди ци јом 
пот кре пље на ин сти ту ци ја хе ро ја до би ла при ли ку да се ак ту е ли-
зу је у свом нај бо љем све тлу под зи ди на ма Тро је. Про ду же так ове 
тра ди ци је, на рав но, код Шек спи ра је за о де нут у ру хо јед ног у зна-
чај ној ме ри дру га чи јег си сте ма вред но сти ко ји је на сту пио са сред-
њо ве ков ном ин сти ту ци јом ви те штва и кур то а зне љу ба ви, и ко ји 
се у об ра ди при че о из не ве ре ној на кло но сти из два на е сто ве ков ног 
Ро ма на о Тро ји у Тро и лу и Кре си ди не за у ста вљи во пре ли ва на цео 
те мат ски оквир Тро јан ског ра та, што је пред ста вља ло уо би ча је ну 
прак су ин тер пре та ци је ан тич ког ми та, а чи је се по сле ди це осе ћа-
ју и у са вре ме ним чи та њи ма у ко ји ма се ар хај ском хе ро ју-рат ни ку 
че сто при сту па са тач ке гле ди шта ко ја му по кон сен зу су при пи су-
је ка рак те ри сти ке угла ђе ног сред њо ве ков ног ви те за. У сва ком слу-
ча ју, по ста вље ни кон текст обез бе ђу је нај ви ше мо гућ но сти за ула зак 
у ди ја лог са хе рој ском тра ди ци јом и иде а ли ма древ не грч ке ари-
сто крат ске за јед ни це, упр кос све при сут ној пер спек ти ви ви те шког 
и двор ског ко рек ти ва, а ве ро ват но јед но од нај про бле ма тич ни јих 
по ла зи шта у ту ма че њу Тро и ла и Кре си де са сто ји се упра во у чи ње-
ни ци да је овај ди ја лог за сно ван на јед ној не из о став но не га тив ној 
ди ја лек ти ци сна жних кри тич ких и са ти рич ких тен ден ци ја. Иа ко 
го то во сви ли ко ви са Шек спи ро вог dra ma tis per so nae не сум њи во 
има ју чи ме да до при не су, у ма њој или ве ћој ме ри, овим тен ден ци-
ја ма у дра ми, ка ко ће мо ка сни је по ка за ти, њи хов не про зва ни гла сно-
го вор ник и не кру ни са ни цен тар не сум њи во је сво је оте ло тво ре ње 
про на шао у ли ку Тер си та. У ово ме ра ду по ку ша ће мо да ука же мо 
на из ве сне мо ду се и функ ци је Тер си то ве сло же не по зи ци је, ус по-
ста вље не пр вен стве но кроз ње го во пред ста вља ње и ам би ва лен тан 
од нос пре ма дру гим ли ко ви ма у дра ми, али и кроз че сто кљу чан 
по ло жај у од но су на по зо ри шну пу бли ку. Ова ана ли за би ће уо кви-
ре на ис пи ти ва њем ње го вих мо гу ћих из во ра и слич них фор мал-
но-функ ци о нал них од је ка у дру гим шек спи ров ским ка рак те ри ма 
с освр том на ши ри иде о ло шки ути цај ко ји је лик оства рио у сво јој 
бо га тој ре цеп ци ји, а све са ци љем да ис так не мо при ро ду, смер и 
ин тен зи тет ње го вог уде ла у јед ном оп шти јем кон тек сту књи жев-
них кре та ња и прак си у ко ји ма је све сна жни ја де кон струк ци ја 
кла сич ног хе рој ског и ари сто крат ског ком плек са вред но сти и идеа-
ла по ста ја ла пред мет озбиљ них ре ва ло ри за ци ја. На тај на чин по ку-
ша ће мо да по ка же мо ка ко су се ови про це си кре та ли упо ре до са 
ин тен зив ном про ме ном пер спек ти ве ко ју је ка сни ре не сан сни чо век 
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су о чен са су ро вим со ци јал ним ре ал но сти ма XVI сто ле ћа ути снуо 
у соп стве но кул тур но ства ра ла штво, а чи је сло же не кон се квен це на 
це ло ку пан од нос пре ма тра ди ци ји ни су про ма кле ни Шек спи ру.

Ко ји су тач но би ли Шек спи ро ви из во ри из ко јих је цр пео гра-
ђу ка да је ства рао Тер си та, пи та ње је ко је има ве ро ват но мно го 
сло же ни ју по за ди ну од пи та ња по ре кла при че о Тро и лу и Кре си ди, 
с јед не, и Тро јан ском ра ту, с дру ге стра не. Пр ва, раз ви ја ју ћи сво ју 
сло же ну тра ди ци ју још од по ме ну тог Ро ма на о Тро ји из XII сто ле-
ћа – пре ко мно го број них ла тин ских ре дак ци ја то ком сред њег ве ка, 
укљу чу ју ћи и ону Гви да де ла Ко ло не, Hi sto ria de struc ti o nis Tro i ae, 
из XI II сто ле ћа, ко ја се на до ве зи ва ла ка ко на Ро ман та ко и на ра-
ни ја све до че ња Да ре са и Дик ти са (De Ex ci dio Tro i ae и Ep he me ri dos 
bel li Tro ja ni), Бо ка чо ве по е ме Il Fi lo stra to ко ја се, опет, слу жи ла 
прет ход ним из во ри ма, на ро чи то Гви дом – по ста ла је до ступ на 
ен гле ској пу бли ци са чу ве ним Чо се ро вим епом Тро ил и Кри се и да 
(Tro i lus and Cri seyde, око 1380) про и за шлим из Бо ка ча, сло бод ним 
пре во дом пре во да Re cuyel l of the Hi storyes  of Troye Ви ли ја ма Как-
сто на (Wil li am Cax ton), пр ве књи ге штам па не на ен гле ском је зи ку 
око 1474. го ди не, ко ју је, у ду ху сред њо ве ков не све сти о ау то р ству, 
„на пи сао” Ра ул Ле фе вр, осла ња ју ћи се опет на прет ход ну тра ди-
ци ју; Књи гом о Тро ји Џо на Лид геј та (John Lydga te, Troy Bo ok, 1513) 
и Хен ри со но вим Кре си ди ним те ста мен том (The Te sta ment of 
Cres seid, 1532), из ме ђу мно гих дру гих. Дру га се, опет, упо ре до са 
мно го број ним до ступ ним ла тин ским пре во ди ма Хо ме ро ве Или ја де 
и Ови ди је вим Ме та мор фо за ма кра јем XVI сто ле ћа, за ко је до ка-
зи да их је Шек спир ко ри стио још увек ни су у пот пу но сти ис пи-
та ни, бр зо из ме ша ла са прет ход ним све до че њи ма о не срећ ним 
љу бав ни ци ма.2 До кра ја XVI сто ле ћа при ча о Па ри су и Је ле ни, 
Ахи ле ју и Хек то ру, Оди се ју, Ајан ту и Ага мем но ну за си гур но ни-
је пред ста вља ла ни шта не по зна то ме ђу ре дов ним по се ти о ци ма 
Гло ба. Ме ђу тим, од Тер си та у из во ри ма, ко ји су мо гли да бу ду 
Шек спи ро ва ле ги тим на по ла зи шта за дра му, ни је би ло го то во ни-
ка квог по ме на, по го то во у ва ри јан ти у ко јој би Тер сит сво ју исто-
ри ју де лио са Тро и лом и Кре си дом.3 

2 Ви ди: Ant hony B. Daw son (ур.), Tro i lus and Cres si da, Cam brid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge 20124, 253–257; Da vid Be ving ton (ур.), Tro i lus and Cres si da, The 
Ar den Sha ke spe a re, Lon don 1998, 389.

3 Тер сит се у са мо јед ном сти ху ус пут но по ми ње и у још јед ној ва ри јан ти 
све до че ња о па ду Тро је, не за ви сној од све до че ња Да ре са и Дик ти са, ко ја је мо-
гла да ути че на ка сни ју тра ди ци ју, Ро лин со но вој Ex ci di um Tro ie, али у са свим 
дру га чи јем кон тек сту од оно га ко ји на ла зи мо код Шек спи ра. На и ме, ау тор 
ла тин ског спе ва не по ми ње нај по зна ти ју епи зо ду из Хо ме ра, већ ма ње по зна ту 
епи зо ду из Ети о пи де у ко јој Ахи леј уби ја Тер си та због то га што се на ру гао ње-
го вој из не над ној за љу бље но сти у мр тво те ло ама зон ске прин це зе Пен те си ле је, 
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 Уко ли ко се од ба це мо гућ но сти ди рект ног пре у зи ма ња из 
грч ког из вор ни ка или из ње го вог ла тин ског пре во да, ко је су ма ло 
из ве сне, Шек спир се са Тер си том, у свом по све му су де ћи ини ци-
јал ном на сту пу у исто ри ји европ ске књи жев но сти, у дру гом пе-
ва њу Хо ме ро ве Или ја де, мо гао су сре сти по пр ви пут у ен гле ском 
пре во ду спе ва Џор џа Чеп ме на. Ме ђу тим, и на овом тра гу се су сре-
ће мо са из ве сним пре пре ка ма. На и ме, до вре ме на ка да је Шек спир 
пи сао Тро и ла и Кре си ду, за шта се узи ма 1602. го ди на, Чеп мен је 
био пре вео са мо се дам пе ва ња (I, II, VI I –XI) и опис Ахи ле је вог 
шти та из XVI II пе ва ња (1598). Иа ко, ових се дам и по пе ва ња укљу-
чу ју епи зо ду са Тер си том, мно ги еле мен ти из дра ме ни су мо гли 
да до би ју сво је пот кре пље ње у Чеп ме но вом пре во ду, што је до дат-
но пр о бле ма ти зо ва ло кон зи стент ност из во ра. Ме ђу тим, ме ђу изу-
ча ва о ци ма ко ји узи ма ју Чеп ме нов пре вод за из вор увре жен је став 
да је овај че сто сло бо дан и на у штрб са ве сног осла ња ња на ори ги-
нал очи глед но до дат но „мо ра ли зо ван” пре вод у ко рист иде а ла и 
тра ди ци је про тив ко јих се Тер сит по бу њу је оства рио ди рек тан 
ути цај на опис овог ли ка код Шек спи ра као „нај пр ља ви јег Гр ка 
ко ји је сти гао под Тро ју”.4 С об зи ром на пот пу но раз ли чи те кон тек-
сте у ко ји ма се Тер сит по ја вљу је код Хо ме ра и Шек спи ра, глав на 
ар гу мен та ци ја за ова кво ми шље ње са сто ја ла се у ин ди ка тив ној 
по ду дар но сти из ра зи то не га тив не ка рак те ри за ци је ли ка у опа ска-
ма грч ких ју на ка у Тро и лу и Кре си ди и при девâ ко ји ма од је ку је 
Чеп ме нов пре вод:

Ther si tes only wo uld spe ak all. A most di sor de red sto re
Of words he fo o lishly po red out, of which his mind held mo re
Than it co uld ma na ge; anything with which he co uld pro cu re
La ug hter, he ne ver co uld con tain. He sho uld ha ve yet been su re
To to uch no kings; t’ op po se the ir sta tes be co mes not je sters’ parts.
But he the filt hi est fel low was of all that had de serts
In Troy’s bra ve si e ge. He was squ int-eyed, and la me of eit her fo ot;
So cro ok-bac ked that he had no bre ast; sharp-he a ded, whe re did sho ot
(He re and the re sper sed) thin mossy ha ir. He most of all en vied
Ulysses and Ae a ci des whom still his spleen wo uld chi de. (II, 212–221)5

С дру ге стра не, упр кос је зич ким по ду дар но сти ма, не по твр-
ђе на, и по све му су де ћи не по твр ди ва, мо гућ ност да је Шек спир 

ко ју је ју нак упра во био убио на бој ном по љу. Ме ђу тим, ова ва ри јан та и Тер си-
то во име ни су ус пе ли да се одр же у ка сни јим об ра да ма, па ве ро ват но ни су би ли 
по зна ти ни са мом Шек спи ру. 

4 D. Be ving ton, op. cit, 378. 
5 John Chap man, The Works of John Chap man: Ho mer’s Iliad and Odyssey, 

Chat to & Win dus, Lon don 1903. 
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ко ри стио упра во овај пре вод за из ве сне про у ча ва о це је исто вре ме-
но зна чи ла да је ње го ва де гра да ци ја хе рој ског иде а ла би ла ди рект но 
усме ре на про тив Чеп ме но вог ве ли ча ња хе ро ја: „Уко ли ко Шек спир 
ни је ко ри стио Чеп ме на, има мо ма ње из го во ра не го икад да ве ру-
је мо да је све сно де гра ди рао при чу о Тро ји.”6 На овај на чин, про-
у ча ва њу Шек спи ро вих из во ра за Тро и ла и Кре си ду еле гант но је 
при дру же на иде о ло шки усме ре на пр о бле ма ти за ци ја ње го вих на-
ме ра да по мо ћу Тер си та кри ти ку је тра ди ци о нал ни мо дел, ко ја се 
са да кре та ла у сме ру мо гућ но сти по сто ја ња кри тич ке ин тер вен ци-
је оства ре не евен ту ал но на по је ди нач ном слу ча ју про тив Чеп ме на, 
али не и en général7, за шта се при ли ка да се ис так не ње го во из вор-
но не по зна ва ње хо мер ског све та (и тек ста) и уте ме ље ност у јед ном 
ње му бли жем кор пу су тек сто ва по ја ви ла као са вр шен ар гу мент: 
„Увек смо под ло жни то ме да ства ра мо пре ду бе ђе ња због то га што 
ну жно при сту па мо дра ми са умо ви ма пре пу ним Хо ме ра; али Шек-
спир јој је при ла зио са умом углав ном пре пу ним Как сто на.”8 Ова 
про бле ма ти ка је ко нач но у ду ху по зи ти ви стич ких ин тер пре та ци ја 
par ex cel len ce с по чет ка про шлог сто ле ћа не за у ста вљи во пре ра сла 
у про бле ма ти ку ко ја се раз ви ја ла око пи та ња да ли је Тер сит исто-
вре ме но пред ста вљао и Шек спи ров став пре ма тра ди ци ји, мо гућ-
ност ко ја у ду ху на ве де них раз вој них ли ни ја очи глед но ни је има ла 
мно го шан се: „Од ба цу је мо иде ју да Шек спир го во ри кроз Тер си та; 
он пре оче ку је од нас да од ба ци мо Тер си то ве иде је, не због то га 
што су од бој не, већ за то што по сто ји ди рект на ве за из ме ђу њих и 
од бој но сти чо ве ка ко ји их за сту па.”9 На ова квим и слич ним ар гу-

6 John S. P. Ta tlock, „The Si e ge of Troy in Eli za bet han Li te ra tu re, Espe ci ally 
in Sha ke spe a re and Heywo od”, PMLA, Vol. 30, No. 4, 1915, 739. С об зи ром на то да 
из ме ђу ре до ва ове Та тло ко ве тврд ње чи та мо да Шек спир ни је мо гао да на чи ни, 
у нај ма њу ру ку све сну, де гра да ци ју хе рој ске тра ди ци је, Тер си то ва уло га је у не-
га тив ном кљу чу све де на на про сту драм ску функ ци ју: „Тер сит (...) је раз ви јен али 
у сва ком дру гом слу ча ју ма ло из ме њен у од но су на Или ја ду II, 212–277. Ње го ва 
по длост, ку ка вич лук и ска ред ност код Хо ме ра су про сто про ши ре ни, ре гу ла ри-
зо ва ни и оправ да ни код Шек спи ра ње го вим по ло жа јем као лу де у дра ми”, 740. 

7 Та ко ни Та тлок не ће про пу сти ти да на гла си ка ко, упр кос Тер си то вом 
сна жном при су ству у дра ми, оп шти став пре ма тра ди ци о нал ним иде а ли ма оста-
је не про ме њен: „Тер си та је та ко ђе у пот пу но сти мо гу ће оправ да ти... Они ко ји 
ви де и чу ју пле ме ни ти је грч ке прин че ве не ће при хва ти ти ње гов по глед на њих”; 
док ће Ро линс оти ћи још ко рак да ље твр де ћи да ни ске стра сти у Тер си то вом и 
Пан да ро вом на сту пу ни су мо гле да за до во ље ни „нај ни же” сло је ве у пу бли ци: 
„Чак ни гле да о ци са нај ни жим уку сом, ко ли ко год да су би ли оду ше вље ни Тер-
си том и Пан да ром, си гур но ни су би ли за до вољ ни ка да је дра ма из не на да на пу сти-
ла глав не ли ко ве уме сто да их во ди до њи хо вог ло гич ног и тра ди ци о нал ног ра-
спле та”, John S. P. Ta tlock, op. cit, 763–764; Hyder E. Rol lins, „The Tro i lus-Cres si da 
Story from Cha u cer to Sha ke spe a re”, PMLA, Vol. 32, No. 3, 1917, 428.

8 J. S. P. Ta tlock, op. cit, 761.
9 Wil li am R. Bow den, „The Hu man Sha ke spe a re and Tro i lus and Cres si da”, 

Sha ke spe a re Qu ar terly, Vol. 8, No. 2, Spring, 1957, 174. 
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мен ти ма у Тер си то вој кри ти ци, су штин ски за сно ва ним на кла сич-
ном прин ци пу mens sa na in cor po re sa no, пре ма ко ме је це ла Тер-
си то ва функ ци ја у дра ми би ла да „на ка зно шћу сво је има ги на ци је 
оскр на ви све што чо ве чан ство сма тра уз ви ше ним и све тим”10, за-
сни вао се нај ве ћи број ту ма че ња ко ја су се стро го др жа ла тра ди-
ци је чеп ме нов ске про ве ни јен ци је, као да је Тер сит био са мо је дан 
не га ти ван при мер у ње ној ина че не при ко сно ве ној са мо до вољ но сти 
у Шек спи ро вом де лу. У сва ком слу ча ју, са Чеп ме ном или без ње га, 
Шек спи ров од нос пре ма тра ди ци ји и из во ри ма ни је успе вао да пре-
ва зи ђе соп стве ну ам би ва лен ци ју, а Тер си тов лик у но во на ста лом 
кон тек сту, уз све при сут но га ђе ње ве ћи не про у ча ва ла ца, на оба 
кра ја ин тер пре та тив ног клат на па ра док сал но је ту ма чен као из у-
зе так ко ји по твр ђу је пра ви ло.

Осим у ви ду сло же не тра ди ци је пре во ђе ња и пре ра ђи ва ња 
Хо ме ра и ње них мо гу ћих иде о ло шких пре ди спо зи ци ја, про бле ма-
ти ка Тер си то вих из во ра до дат но је усло жње на по сто ја њем из ве-
сних драм ских об ра да у ко ји ма се овај лик по ја вљу је, а ко је су хро-
но ло шки мно го бли же Шек спи ру од свих по ме ну тих из во ра. С 
јед не стра не то је ко мад Тер сит (1537), ко ји се на из ме нич но при-
пи су је Џо ну Хеј ву ду и Ни ко ла су Уда лу, ве ро ват но пре ра да ра ни-
јег ла тин ског тек ста Ра ви си ју са Тек сто ра (Jean Ti xi er de Ra vi si, 1480–
1524) и чи је по ре кло, из во ри и атри бу ци ја до да нас ни су у пот пу-
но сти ра све тље ни, као ни ње гов од нос са Тро и лом и Кре си дом, и 
о ко ме је, упр кос из ве сним по ду дар но сти ма про та го ни сте са Шек-
спи ро вим Тер си том, ве о ма ма ло пи са но. С дру ге стра не, ве о ма је 
ин те ре сан тан од нос Тро и ла и Кре си де пре ма дво дел ном драм ском 
ко ма ду То ма са Хеј ву да, Гво зде но до ба, ко ји је за вр ша вао низ од пет 
ау то ро вих дра ма за јед но са Злат ним, Сре бр ним и Брон за ним до бом. 
На и ме, иа ко је за Гво зде но до ба утвр ђе но да је пр ви пут об ја вље но 
1632. го ди не, Та тлок је по кре нуо из ве сне ар гу мен те ко ји би мо гли 
да ука зу ју на чи ње ни цу да је дра ма мо гла да на ста не у пе ри о ду 
из ме ђу 1594. и 1596, да кле пре на стан ка Тро и ла и Кре си де, што је 
отво ри ло мо гућ ност да се по зај ми ца кре та ла у су прот ном сме ру 
од оно га на ко ји је ука зи ва ла пр во бит на хро но ло ги ја, или да је евен-
ту ал но по сто ја ла из гу бље на тре ћа дра ма у ко ју су оба ау то ра има-
ла увид. У сва ком слу ча ју, слич но сти из ме ђу две дра ме, по себ но 
у епи зо да ма са Тер си том, ису ви ше су ве ли ке да би се ве ро ват ност 
ме ђу соб ног ути ца ја мо гла су ви ше ла ко од ба ци ти.11 За јед но са по-
ду дар ном Тер си то вом уло гом у Гво зде ном до бу, као „оно га ко ји 

10 R. K. Ro ot, The Po e try of Cha u cer, Ho ug hton Mif f lin Co, Bo ston 1922, 
104–105.

11 D. Be ving ton, op. cit, 396–397; A. B. Daw son, op. cit, 259; J. S. P. Ta tlock, 
op. cit, 745–750. 
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обез бе ђу је нај ни жи об лик за ба ве” ме ђу Гр ци ма, та ко је и ши ри 
кон текст по зи ци је два драм ска ко ма да у од но су на хе рој ску тра ди-
ци ју, као и у слу ча ју Шек спи ро вог од но са са Чеп ме ном, за др жан у 
сфе ри ко ја се не пре ста но кре та ла из ме ђу не га ци је и афир ма ци је. 
Та тлок за кљу чу је да иа ко у дра ми по сто је и ска ред ност и уз ви ше-
ност, они ни су из ме ша ни, упр кос то ме што „Гво зде но до ба ни шта 
ви ше не го Тро ил не по ка зу је би ло ка кву свест о то ме да кла сич ни 
хе ро ји по ла жу пра во на ре зер ви са ни и иде ал ни трет ман ко ји је од-
ли ка јед не по лу ка но ни зо ва не тра ди ци је.”12 

Ме ђу тим, сло же ни од нос из ме ђу Хеј ву да и Шек спи ра се не 
ис цр пљу је са Гво зде ним до бом. На и ме, 1637. го ди не, пет го ди на 
на кон об ја вљи ва ња Гво зде ног до ба, Хеј вуд је об ја вио и збир ку тек-
сто ва под на сло вом При јат ни ди ја ло зи и дра ме (Ple a sant Di a lo gu es 
and Dra mas), са из бо ром пре во да из де ла Лу ки ја на, Ера зма Ро тер-
дам ског, Ови ди ја, Тек сто ра и дру гих, ме ђу ко ји ма се, из ме ђу оста-
лог, на шао и 30. ди ја лог из Лу ки ја но вих Раз го во ра мр твих, у ко ме 
је Тер си тов лик сме штен у је дан из ра зи то са ти ри чан кон текст у 
од но су на кла сич ну тра ди ци ју. Уко ли ко се све му још при до да и 
сна жно при су ство Ера зма у Хеј ву до вом ра ду, где се Тер сит по ја вљу-
је ка ко у ди ја ло гу „Љу бав ник и де ва” из Col lo qu i es та ко и у из ре ци 
„Ther si tae fa ci es” из Ada gia (4.3.80), и, уоп ште, ин ди ка тив но при-
су ство при че о Тер си ту ме ђу ен гле ском пу бли ком у XVI сто ле ћу 
чи ји се од бле сци мо гу пре по зна ти у из ре ци „Ther si te fa e di or”, или 
Тер си ту као кла сич ном не га тив ном ре тор ском при ме ру у пр вој 
ен гле ској ре то ри ци Ле о нар да Кок са, The Art or Craf te of Rhet horyke 
(1524), на ко је ука зу је Ким бро13, јед на са свим дру га чи ја тра ди ци ја 
од но са пре ма иде а ли зо ва ној хе рој ској за о став шти ни по чи ње да 
из би ја на по вр ши ну по ла жу ћи пра во на сво је пу но прав но при су-
ство ме ђу „ве ли ким” из во ри ма при че о Тро јан ском ра ту. Као та ква 
она до дат но про бле ма ти зу је пи та ња мо гу ћих Шек спи ро вих по ла-
зи шта у ства ра њу Тер си то вог ли ка због то га што се, за раз ли ку 
од оста лих раз вој них ли ни ја, не кре ће пу тем афир ма ци је и да ље 
на до град ње те за о став шти не већ упра во пу тем ње не ин тен зив не 
ре ва ло ри за ци је и иза зи ва ња не то ли ко тра го ви ма Чеп ме на, Лид-
геј та, Как сто на и кур то а зних иде а ли за ци ја сред њег ве ка, ко ли ко 
тра го ви ма Лу ки ја на, Ера зма, Тек сто ра, Хеј ву да и ме нип ске са ти-
ре. На те ме љи ма јед не ова кве тра ди ци је Шек спи ро ва ин вен ци ја 
доби ја свој пу ни сми сао и зна че ње, а Тер си тов лик уве ли ко пре ва-
зи ла зи сво је ра ни је уло ге вра ћа ју ћи се, све сно или не све сно, сво јој 

12 J. S. P. Ta tlock, op. cit, 753.
13 Ro bert Ki bro ugh, „The Pro blem of Ther si tes”, The Mo dern Lan gu a ge Re-

vi ew, Vol. 59, No. 2, Mo dern Hu ma ni ti es Re se arch As so ci a tion, April 1964, 174. 
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пр во бит ној функ ци ји ко ју му је до де лио Хо мер. „Оштра кри ти ка 
свих грч ких и ве ћи не тро јан ских рат ни ка, раз о ча ре ње пред ви те-
шким вред но сти ма, са ти рич ни став Тер си тов, осе ћа ње не стал но-
сти и уза луд но сти ко је леб ди иза рат нич ког де ла ња у дра ми – све 
то је ис кљу чи во Шек спи ро во де ло.”14 Чак и са нај о снов ни јим уви-
ди ма у је дан ова ко сло жен и раз гра нат оквир ути ца ја по ста је ја сно 
ко ли ки је ра спон у ин тер пре та ци ји за хва та ла про бле ма ти ка оку-
пље на око Тро и ла и Кре си де и Тер си та. Иа ко ово ме окви ру увек 
тре ба при ла зи ти са из ве сним ре зер ва ма, у ту ма че њу Тер си то вог 
од но са пре ма хе рој ској тра ди ци ји он че сто мо же да по слу жи као 
кон трол на ин стан ца у ди ја ло гу са ко јом је мо гу ћа про ве ра ва лид-
но сти од ре ђе них ста во ва ко је пру жа сâм текст, а не у обр ну том 
сме ру, што је че сто био слу чај са ин тер пре та ци ја ма ко је су соп стве-
не ста во ве учи та ва ле у дра му.15 

Са овим на по ме на ма на уму мо гу ће је ко нач но при сту пи ти ана-
ли зи Тер си то вог ли ка у дра ми. На кон што у Шек спи ро вом dramatis 
per so nae са зна је мо да је реч о „ру гоб ном и по дру гљи вом Гр ку”16, 
пр ви су срет са Тер си том у Тро и лу и Кре си ди оства ру је се по сред-
ним пу тем у мо мен ту ка да Ага мем нон да је реч Оди се ју су прот ста-
вља ју ћи ва жност и озбиљ ност ње го вог го во ра Тер си то вим „псе ћим 
усна ма” (I, 3). Ин те ре сант но је да Тер си тов лик у из ве сном сми слу 
уо кви ру је чу ве ни Оди се јев мо но лог о то ме да је глав ни раз лог 
грч ког не у спе ха да осво ји град са др жан у чи ње ни ци да у ло го ру 
ви ше не по сто ји по ре дак ни ранг, „И нај го ри ли чи на нај бо љег / 
Под истом ма ском”. Ва жно је ис та ћи да ова пр во бит на пр о бле ма-
ти за ци ја из ве сних вред но сти на грч кој стра ни до ла зи из уста јед ног 
од ње них нај сна жни јих пред став ни ка, на ко ју се по том на до ве зу је 

14 A. B. Daw son, op. cit, 259. Иа ко је кри тич ки на стро јен пре ма мо гућ но сти 
Шек спи ро вог на па да на тра ди ци ју, Ло ренс та ко ђе ово при зна је ка да бе ле жи: 
„Тер сит... ни је нео п хо дан за рад њу, ни шта ви ше не го у Или ја ди. Ње гов удео у при-
чи о Тро ји је од Хо ме ра на да ље био ве о ма ма ли. Ме ђу тим, Шек спир га је на чи-
нио ве о ма ва жним”, Wil li am Wit her le Law ren ce, „Tro i lus, Cres si da and Ther si tes”, 
The Mo dern Lan gu a ge Re vi ew, Vol. 37, No. 4, Mo dern Hu ma ni ti es Re se arch Association, 
Oc to ber 1942, 432.

15 Је дан од екс трем них при ме ра је по ку шај Деј ви да Ка у ле да на Тро и ла и 
Кре си ду при ме ни фил тер би блиј ског на ра ти ва. Ре зул тат ово га по ду хва та са сто-
јао се у ста ро за вет ним и но во за вет ним тек сто ви ма ар гу мен то ва ном и из ве де ном 
по ре ђе њу Је ле не са ва ви лон ском блуд ни цом, ис точ ним тор њем  Тро је са Ва ви-
ло ном, а Тро и ла са па ро ди јом Хри ста у кон тек сту „лу дог идо ло по клон ства” 
грч ких и тро јан ских ју на ка. На овој ли ни ји би смо ве ро ват но и Тер си та, за хва-
љу ју ћи обим ном ма те ри ја лу ко ји нам обез бе ђу је у дра ми, мо гли про гла си ти за 
ни шта ма ње до са мог Со то ну. Ви ди: Da vid Ka u la, „’Mad Ido la try’ in Sha ke spe a re’s 
Tro i lus and Cres si da”, Te xas Stu di es in Li te ra tu re and Lan gu a ge: A Jo ur nal of the 
Hu ma ni ti es, Vol. 15, Au stin 1973, 25–38.

16 Сви на во ди из Тро и ла и Кре си де да ти су пре ма из да њу: Ви љем Шек спир, 
„Тро ил и Кре си да”, прев. Жи во јин Си мић и Си ма Пан ду ро вић, у: Це ло куп на 
де ла Ви ље ма Шек спи ра, књ. 6, Кул ту ра, Бе о град 1963, 7–130.
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и го вор јед ног од нај и ску сни јих, Не сто ра. У оба го во ра вр ху нац 
не по слу шно сти и сво је вр сни за плет дра ме је сте па ра ле ла ко ју два 
го вор ни ка по вла че из ме ђу Ахи ле је ве и Ајан то ве охо ло сти. На и ме, 
док Ахи леј у свом ша то ру под сти че Па тро кла да га за ба вља та ко 
што ка ри ки ра грч ке ста ре ши не, Ајант у сво ме под ба да Тер си та 
„да нас ку ди и бла то на нас ба ца / Да сма њи, пот це ни хра брост”, 
на гла ша ва Не стор на кра ју свог го во ра. Ова па ра ле ла ини ци ра 
пр ву Тер си то ву али и Па тро кло ву функ ци ју, ко ја ће се у ма њој или 
ве ћој ме ри одр жа ти до кра ја дра ме, функ ци ју шек спи ров ске лу де.17 
Тер сит је на тај на чин уве ден у дра му не као ау то ном на пе р спек-
ти ва ко ја је усме ре на про тив вла да ју ће ин сти ту ци је и ње них вред-
но сти, већ као ору ђе ко је у већ из ну тра раз је ди ње ном по рет ку 
јед ни ју на ци (Ахи леј, Ајант) ко ри сте про тив дру гих (Ага мем нон, 
Оди сеј, Не стор). „Тер си тов по ло жај као јед ног ви да агре сив ног 
оруж ја ма ни фе сту је се на на чин на ко ји га раз ли чи ти грч ки рат ни-
ци, по себ но Ахи леј, ко ри сте као оруж је да по ни ште хе рој ски ста тус 
сво јих ри ва ла.”18 

На овој ли ни ји мо гу ће је об ја сни ти и су штин ску раз ли ку из-
ме ђу ње го вог од но са са Ајан том на по чет ку дру гог чи на, ко ји ви ше 
ни је од нос лу де и го спо да ра, ка да Тер сит на Ајан то во ро бо вла снич-
ко ши ба ње уз ви ку је „Ја слу жим ов де до бро вољ но” (II, 1), и од но са 
са Ахи ле јем у ко ме је функ ци ја лу де рав но прав но по де ље на из ме ђу 
ње га и Па тро кла. Док се у слу ча ју Ајан та це ло ку пан „ди ја лог” 
ис цр пљу је у су сре ту си ро ве и не про ми шље не си ле и оштрог је зи ка 
на ште ту обо ји це, по што Ајант не зна ка ко да ис ко ри сти Те р си то ве 
спо соб но сти, у Ахи ле је вом ша то ру Тер сит је „по вла шће но ли це” 
ко ме је до зво ље но да се ру га и са мо ме ју на ку, док се у по за ди ни 
ње го вог го во ра осе ћа нео до љи во при су ство стал не бор бе за сти ца-
ње ми ло сти го спо да ра ко ја се од ви ја из ме ђу две лу де, Тер си та и Па-
тро кла, а на Ахи ле је во за до вољ ство, у чу ве ној Тер си то вој ци нич ној 

17 До сон до ста не у трал но ис ти че да је „по пут клов но ва и лу да у то ли ко 
раз ли чи тим дра ма ма као што су Ка ко вам дра го, Бо го ја вљен ска ноћ или Краљ 
Лир, ње гов глас су штин ски ко рек тив у бе ниг ним или окрут ним вар ка ма глав них 
ли ко ва”, док Но у ленд ука зу је на не што ак тив ни ји удео: „Функ ци ја шек спи ров-
ске лу де је да бу ши ме ху ри ће. Тер сит, ко ји има сен зи би ли тет улич ног ман гу па, 
чи ни то та ко што их га зи и бла ти.” Ко нач но, сло же ну функ ци ју Тер си та у кон-
тек сту шек спи ров ске лу де по ку шао је да си сте ма ти зу је и Нор троп Фрај по ла-
зе ћи од че ти ри Ари сто те ло ве ка те го ри је (ala zon, ei ron, bo mo loc hos, agro i kos) и 
из во де ћи Тер си та из по след ње, као „гла сног за ступ ни ка из ве сне мо рал не нор ме 
ко ји има сим па ти је пу бли ке.” Ме ђу тим, уко ли ко се на Тер си та при ме не и оста-
ле три ка те го ри је, ја сно је да он у дра ми узи ма од сва ке по не што, што се осе ћа 
и у Фра је вој пре те ра ној ди фе рен ци ја ци ји ка да је реч о овом ли ку. A. B. Daw son, 
op. cit, 17; A. S. Know land, „Tro i lus and Cres si da”, Sha ke spe a re Qu ar te rly, Vol. 10, 
No. 3, Sum mer, 1959, 357; Nor throp Frye, „Cha rac te ri za tion in Sha ke spe a rian Co medy”, 
Sha ke spe a re Qu ar te rly, Vol. 4, No. 3, July, 1953, 271–277.

18 M. T. M. Pren de r gast, op. cit, 79.
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јед на чи ни: „Ага мем нон је бу да ла што се из да је за Ахи ло вог за по-
вед ни ка; Ахил је бу да ла што до пу шта да му Ага мем нон за по ве да; 
Тер сит је бу да ла што слу жи ту бу да лу, а Па тро кле је чи ста бу да-
ла” (II, 3). У ових не ко ли ко ре до ва кри стал но ја сно је са оп ште на 
иста она исти на о ста њу у грч ком ло го ру ко ју је са то ли ко ре тор-
ске па жње ра ни је из де кла мо вао Оди сеј упо ре ђу ју ћи зе маљ ски по-
ре дак са не бе ским.19 Та ко и Ло ренс на гла ша ва да је „јед на од нај-
гор чих осо би на ове гор ке дра ме... то што пре зри ви, ку ка вич ки и 
ру гоб ни Тер сит по га ђа исти ну ко ју сјај на ре то ри ка сценâ у ве ћу 
не успе ва да по го ди.”20 Ме ђу тим, за јед но са по ку ша ји ма да осло бо-
ди ју на ка од свих илу зи ја, Тер сит ле ги тим но успе ва да пре о кре не 
цео вред но сни ко смос грч ког кам па у ко ме је са да „сва ко у нај бо-
љем слу ча ју лу да”21, од но сно у ко ме до кра ја „хе ро ји глу ме бу да ле 
и ствар но су бу да ле. Са мо пра ва бу да ла ни је бу да ла. Он од кра-
ље ва пра ви бу да ле. Па мет ни ји је”.22 

На кон што је раз гра ни чио са Ајан то вим ум ним спо соб но сти ма 
и пре шао у Ахи ле јев ша тор, Тер сит та ко на ста вља да си сте ма тич но 
и без има ло ми ло сти раз би ја иде а ли зо ва ну пред ста ву, ко ју у соп-
стве ној охо ло сти грч ки ју на ци че сто ко мич но кон сти ту и шу као 
са мо о пи су ју ћи ме ха ни зам, док се њи хо ве ак ци је из сце не у сце ну 
упор но опи ру сва кој тра ди ци о нал ној ка рак те ри за ци ји, што се мно-
го не ме ња чак и уко ли ко се ели ми ни шу Те р си то ве ин тер вен ци је, 
ка ко ис ти че Да глас Кол: „Шек спир раз от кри ва тен ден ци је љу ди 
да иде а ли зу ју сво је гре шке у про це ни и сво је са мо до вољ не стра сти 
под ма ском хе рој ског и ви те шког ми та.”23 Ме ђу тим, у ово ме про-
це су ни сâм Тер сит ни је по ште ђен од оп штег са мо за ва ра ва ња, ко је 
је јед на од глав них бо ле сти у грч ком ло го ру, што га, као и у прет-
ход ном слу ча ју, ни на ко ји на чин не из два ја у од но су на хе ро је са 
ко ји ма ула зи у су коб: „Тер сит по сма тра се бе као суп тил ног и ин-
те ли гент ног, иа ко се ње го ви пла но ви не за вр ша ва ју ни у че му дру-
гом до ве ли ча њу се бе и не до но се му ни шта сем ба ти на.”24 

19 На исти мо ме нат ука зу је и Јан Кот: „Тој не бе ској хи је ра р хи ји од го ва ра 
зе маљ ска хи је рар хи ја ста ле жа и до сто јан ста ва. Хи је ра р хи ја је при род ни за кон, 
ње но на ру ша ва ње би ло би по бе да си ле над пра вом, анар хи је над ре дом.” Ко то-
ве си ла и анар хи ја не сум њи во са раз во јем дра ме све ви ше по ста ју си но ни ми за 
Ајан та и Ахи ле ја, Јан Кот, Шек спир наш са вре ме ник, прев. Пе тар Ву ји чић, СКЗ, 
Бе о град 1963, 80.

20 W. W. Law ren ce, op. cit, 435.
21 Ha rold Blo om, Sha ke spe a re: The In ven tion of the Hu man, Ri ver head Bo oks, 

New York 1998, 330.
22 J. Kot, op. cit, 77.
23 Do u glas Co le, „Myth and An ti-Myth : The Ca se of Tro i lus and Cres si da”, 

Sha ke spe a re Qu ar te rly, Vol. 31, No. 1, 1980, 83. 
24 Al vin Ker nan, The Can ke red Mu se: Sa ti re of the En glish Re na is san ce, Yale 

Uni ver sity Press, New Ha ven 1959, 194.
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Упр кос то ме, Тер сит се исто вре ме но при дру жу је свим оним 
ли ко ви ма у дра ми ко ји ма Шек спир омо гу ћу је ви сок сте пен ин тро-
спек ци је, са ка квом се, на при мер, су сре ће мо на по чет ку тре ће сце не 
у дру гом чи ну, и ко ја умно го ме усло жња ва ње го ву да љу функ ци ју 
по твр ђу ју ћи Ко то во ми шље ње да „ваљ да ни у јед ној Шек спи ро вој 
дра ми ју на ци не ана ли зи ра ју се бе и свет та ко оштро и стра сно”25 
као у Тро и лу и Кре си ди: 

Ка ко је, Тер си те? Шта, из гу бљен у ла ви рин ту сво га бе са? До-
кле ће тај слон Ајант да спро во ди сво је? Ту че ме, а ја га гр дим: чуд-
на ми за до во ље ња! Во лео бих да је обрат но: да ја ње га ту чем, а да 
он гр ди ме не. Та ко ми бо га, на у чи ћу да при зи вам ђа во ла, јер сам 
ре шио да ви дим не ки ре зул тат од мо јих злоб них про кли ња ња.26

Ме ђу тим, уме сто ис ти ца ња вред но сти јед ног пот пу но људ ског, 
и су ви ше људ ског, ста ва, су прот ста вље ног не људ ским иде а ли за-
ци ја ма и са мо за ва ра ва њи ма грч ких хе ро ја, у ко ме Тер сит ко нач но 
при зна је соп стве ну са мо свест о то ме да су чак и они по вре ме ни 
из ле ти у илу зи ју ин те лек ту ал не над мо ћи у над му дри ва њи ма с 
Ајан том у ства ри са мо ма ска и за клон у јед ној су штин ски не у глед-
ној и без из ла зној си ту а ци ји, Тер сит је за мно ге ин тер пре та то ре, 
за хва љу ју ћи ова квим и слич ним ис по вед ним па са жи ма, по стао 
но си лац из ве сних фи ло зоф ских ка те го ри ја ко је су се по но во за вр-
ша ва ле у сво је вр сним ти пи за ци ја ма и да ље оту ђи ва ле лик, ка ко 
од соп стве не књи жев не тра ди ци је та ко и од кон тек ста у ко ји је у 
дра ми по ста вљен. Та ко је, из ме ђу оста лог, ис ти цан ње гов из вор ни 
ни хи ли зам у по гле ду на свет ко ји је че сто по ре ђен са ни хи ли змом 
Оди се је вих, јед на ко људ ских, па са жа о про ла зно сти вре ме на27, а 
на дру гим ме сти ма опет су прот ста вљан Оди се је вом „ра ци о на ли-
зму”, Ахи ле је вом „анар хи зму” или Тро и ло вом „иде а ли зму”.28 

Упо ре до са ни хи ли змом при пи си ва на му је и ка те го ри ја пе-
си ми зма, ко ја је пред ста вља ла „стан дард ну уло гу са ти ри ча ра у 

25 J. Kot, op. cit, 78. 
26 Упр кос ова квим и слич ним ме сти ма у ко ји ма се ја сно очи ту је ви ше ди-

мен зи о нал ност Те р си то вог ли ка, ње го ва функ ци ја у дра ми је че сто сво ђе на на 
са мо нај о снов ни је цр те фор сте ров ски пло шног ка рак те ра лу де. Та ко До сон сма-
тра да је ње го во „су штин ско плит ко у мље оно што му да је сна гу”, док Ха ролд 
Блум не мо же да се осло бо ди ми сли да Тер си ту као и мно гим дру гим ју на ци ма 
у Тро и лу и Кре си ди „не до ста је ин тер и о ри за ци ја би ћа” по це ну њи хо вог зна ча ја 
у дра ми: „Овај тре нут ни за о крет од раз от кри ва ња ка рак те ра у из ве сном сми слу 
ума њу је ње гов зна чај: по зва ни смо, го то во при си ље ни, да ма ње обра ћа мо па жњу 
на ове фи гу ре”, A. B. Daw son, op. cit, 18–19; H. Blo om, op. cit, 330–331.

27 H. Blo om, op. cit, 327–328, 340.
28 Da vid Ka u la, „Will and Re a son in Tro i lus and Cres si da”, Sha ke spe a re Qu ar-

te rly, Vol. 12, No. 3, Sum mer, 1961, 271, 280, 283.



644

ели за бе тан ском пе ри о ду” због то га што је пред ста вљао „свет ко ји 
је стра шни ји од сва ког дру гог све та ко ји је са ти ри чар ика да пред-
ста вио, и упра во у ње го вим мрач ним и ми сте ри о зним ду би на ма 
ма ло ду шни са ти ри чар са сво јом јед на ко про стом пе р спек ти вом 
био је у сва ком сми слу нео д го ва ра ју ћи”.29 Чи ни се као да је она 
кра јем XIX сто ле ћа ини ци ра на ди ску си ја око пи та ња да ли је Шек-
спир у вре ме ка да је ства рао дра ме као што су Ка ко вам дра го, 
Тро ил и Кре си да, Све је до бро што се до бро свр ши био у сво јој 
„мрач ној” фа зи пре не ла на ди ску си ју о ни хи ли зму и пе си ми зму 
ње го вих ли ко ва за ко је се, из гле да, че сто за бо ра вља да, ка ко по-
на вља Кот, код Шек спи ра ни кад не по сто је без си ту а ци је30, а да је 
та си ту а ци ја у Тро и лу и Кре си ди ду ги и не ми ло срд ни рат у ко ме 
сва ки лик од по чет ка до кра ја дра ме на све мо гу ће на чи не и уз сва 
мо гу ћа до ви ја ња стре ми да се при ла го ди екс трем но из ме ште ном 
по рет ку. У та квим усло ви ма са ма ег зи стен ци ја по је дин ца по ста је 
ого ље на од сва ке мо гу ће пре тен зи је на не ка кав ап стракт ни иде ал 
ко ме би се при кло ни ла, у све ту у ко ме „не ма бо го ва и не ма фа ту-
ма”31 као код Хо ме ра, раз от кри ва ју ћи тог истог по је дин ца са свим 
сво јим ма на ма и вр ли на ма у „ре а ли стич ној сту ди ји чо ве ка чи ји 
је Тер сит био гла сно го во р ник”, ка ко је то ис та као Џорџ Бер нард 
Шо у свом пре да ва њу о дра ми: „Шек спир је на пра вио тач но је дан 
по ку шај, у Тро и лу и Кре си ди, да са чу ва од раз при ро де; и ти ме се 
ве ро ват но за ма ло упро па стио. У сва ком слу ча ју, то ви ше ни ка да 
ни је учи нио.”32

Ка ко се дра ма раз ви ја све је ма ње илу зи ја у ре до ви ма Гр ка и 
Тро ја на ца, или су те илу зи је ко нач но до ве де не до сво јих екс трем-
них кон се квен ци – „У грч ком ло го ру ни ко не га ји илу зи је. Сви зна-
ју да је Је ле на блуд ни ца, да се рат во ди због ро го ње и де вој чу ре.”33 
Ага мем но нов, Оди се јев и Не сто ров под му кли план во ди ће охо лог 
Ајан та до лу ди ла, док ће Ахи леј сво ју охо лост на до ме сти ти још 
под му кли јим пла ном да уби је Хек то ра. С дру ге стра не, Тро јан ци, 
са Хек то ром на че лу, не ма ју илу зи ја да ће се рат из не над но за вр ши-
ти, да ће Је ле на би ти вра ће на Ме не ла ју, као што ни Тро ил и Кре-
си да ви ше не ма ју ни ка квих илу зи ја да ће се по но во са ста ти, док 
он слу ша ли це ме р ну из ја ву Па ри со вог са у че шћа, а она ва же сво ју 
вред ност ме ђу грч ким вој ско во ђа ма. Са овом уоч љи вом про ме ном 
и Те р си то ва пр во бит на функ ци ја лу де у Ајан то вом и Ахи ле је вом 

29 A. Ker nan, op. cit, 198, 250.
30 J. Kot, op. cit, 81.
31 Ibid, 78.
32 Jo seph G. Pri ce, „The Mir ror to Na tu re: Shaw’s ’Tro i lus and Cres si da’ Lec tu re”, 

The Shaw Re vi ew, Vol. 14, No. 2, 1971, 70–71.
33 J. Kot, op. cit, 78.
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ша то ру по ла ко ће по че ти да усту па ме сто мно го из ра зи ти јој функ-
ци ји са ти ри ча ра.34 „Он је... нај сна жни ја пред ста ва о са ти рич ном 
ка рак те ру у це лој ели за бе тан ској књи жев но сти. Са чи њен је са мо 
од оних фун да мен тал них енер ги ја ко је во де са ти ри ча ра, енер ги ја 
ко ји ма је у ње му до зво ље но да се раз ви ја ју без про ве ре све док не 
до сег ну ап со лут ни по нос пре ма се би и ап со лут но гну ша ње пре ма 
свим дру гим би ћи ма.”35 Тер сит, ко ји је као лу да при жељ ки вао да 
„на у чи да при зи ва ђа во ла”, са да као са ти ри чар са мо тре ба да упе ри 
пр стом у ње га и на зо ве га по име ну, док уз ви ку је:

Ов де је та кво ли це мер ство, та кво оп се нар ство и та кво лу пе-
штво! Це ла је при ча о блуд ни ци и ро го њи; згод на кав га за под сти ца-
ње су пар нич ких стра на ка и кр ва вље ња до смр ти. Не ка сви до би ју 
су ве кра сте, и не ка рат и раз врат упро па сте све!” (II, 3)

Тер сит ће од сво је пр во бит не функ ци је за др жа ти „по вла шће-
но” пра во да го во ри исти не ко је се те шко при хва та ју, али ви ше 
не ће ужи ва ти за шти ту ко ју му та функ ци ја обез бе ђу је због то га 
што ће га ове исти не ко шта ти Ахи ле је ве на кло но сти у истом оном 
тре нут ку ка да са Ајан то вим лу ди лом из гу би сво ју по сред нич ку 
свр ху у Ахи ле је вим пла но ви ма и про го во ри о ње му као „хра број 
глу па чи ни” на кра ју че твр тог чи на. Ме ђу тим, ве ро ват но и због 
чи ње ни це да ко нач но рас ки да сва ку по ве за ност и под ре ђе ност у 
од но су на хе ро је са ко ји ма ула зи у ди ја лог, исти не ко је Тер сит раз-
от кри ва до дат но до би ја ју на сво јој те жи ни ка ко он све ви ше ула зи 
у уло гу из дво је ног по сма тра ча и ко мен та то ра. „Уко ли ко мо же мо 
да ве ру је мо не ко ме у дра ми, он да то мо ра да бу де Тер сит, без об зи-
ра на то ко ли ко је он, без сум ње, по ре ме ћен.”36 Па ра докс Тер си то вог 
ли ка са др жан је у чи ње ни ци да он као је ди ни лик ко ме је до зво ље-
но да са оп шта ва го лу исти ну, као „гор ка бу да ла” ко ја је „сло бод на 
од свих илу зи ја”37, исто вре ме но пред ста вља и је ди ни лик ко ји не 

34 Ова у нај ма њу ру ку дво стру ка при ро да Тер си то ва у дра ми, ко ју де ли са 
мно гим дру гим ју на ци ма, пред ста вља ла је при ли чан про блем тра ди ци о нал но 
ори јен ти са ним и кон зер ва тив ним ин тер пре та тив ним кру го ви ма ко ји су по ку ша-
ва ли да је сме сте у не ки од екс трем но ис кљу чи вих ка лу па на оним ме сти ма где 
уло га лу де или глав ног не га тив ца у дра ми ни је успе ва ла да об у хва ти ње го ву 
сло же ност. Јед но од еле гант них ре ше ња био је Меј нов кон цепт „амал гам ског 
ка рак те ра” ко ји са нео до љи вом јед но став но шћу про гла ша ва да је Тер сит исто-
вре ме но „кри ти чар и лу да”, „са ти ри чар и пред мет са ти ре”, као што је и Ахи леј 
„не ло јал ни хе рој на мо рал но ис прав ној стра ни ра та”, а Хек тор „ло јал ни хе рој 
на по гре шној стра ни”, исто вре ме но „хе рој и не га ти вац”, Wil li am W. Main, „Cha-
rac ter Amal gams in Sha ke spe a re’s Tro i lus and Cres si da”, Stu di es in Phi lo logy, Vol. 
58, No. 2, Part 1, April, 1961, 170–178.

35 A. Ker nan, op. cit, 194. 
36 H. Blo om, op. cit, 332.
37 J. Kot, op. cit, 83.
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га ји ни ка кав иде ал под чи јим би окри љем ње го ва са ти ра до би ја ла 
че сто ви ше не го нео п ход но оправ да ње, већ се про гла ша ва за „не за-
ко ни тог у све му”.38 У „су ко бу из ме ђу ин те лек ту ал ног и мо рал ног 
по рет ка” у дра ми, ко ји Кот пре по зна је као су штин ско обе леж је 
свих ве ли ких Шек спи ро вих дра ма, Тер сит окру жен „хра брим глу-
па чи на ма” ко ји ра ту ју због „ро го ње и блуд ни це” не мо же пре ма 
то ме да про на ђе сво је ме сто ни на јед ној стра ни за то што су ње го-
во при су ство и ње го ва функ ци ја у том су ко бу упра во са др жа ни у 
то ме да раз от кри ва су штин ски не у спех да се ове ка те го ри је одр же 
у од но су на пер спек ти ву ко ју дра ма по ста вља.39 Ово са ти рич но 
раз от кри ва ње у ве ли кој ме ри је за ви сно упра во од про це са ко ји ма 
Тер сит при бе га ва у де кон стру и са њу хе рој ског иде а ла, ко ји у сво-
јим раз ли чи тим аспек ти ма до кра ја дра ме оста је јед но од глав них 
по при шта ово га су ко ба.

Ре то ри ка ко јој Тер сит при бе га ва у овим про це си ма раз ви ја 
се у не ко ли ко раз ли чи тих пра ва ца, ко ји се че сто у ње го вим из дво-
је ним со ли ло кви ји ма по но во са ку пља ју у јед но сре ди ште све о бу-
хват ног ко мен та ра о ста њу у грч ком ло го ру и ра ту уоп ште.40 Пр ви 
од тих пра ва ца са ко ји ма се пу бли ка су сре ће је сте ин тен зив но 
уни жа ва ње ин те лек ту ал них спо соб но сти хе ро ја са ко ји ма до ла зи 
у кон такт, пр во Ага мем но на, а по том и Ајан та, Ахи ле ја и Па тро-
кла. Тер сит то чи ни из јед на ча ва ју ћи их, у жи вим и раз ви је ним по-
ре ђе њи ма, са чи та вим ни зом „не при јат них” жи во ти ња41 и ства ра-
ју ћи мо ћан кон траст у од но су на кла сич на раз ви је на по ре ђе ња 
хо ме ров ске про ве ни јен ци је ко ја су вре ме ном по ста ла нео дво ји ва 
од пред ста ва о хра бро сти и ср ча но сти тра ди ци о нал них хе ро ја. 

По вод за ова кво уни жа ва ње не сум њи во је охо лост грч ких 
прин че ва на ко ју „му дри ја” стра на, оте ло тво ре на у сплет ка ре њи-
ма Оди се ја и Не сто ра, скре ће па жњу већ на са мом по чет ку дра ме, 
и упра во овој охо ло сти „хра брих глу па чи на” су прот ста вље на је 
Тер си то ва пред ста ва о се би као па мет ни јем и оштро ум ни јем, од-
но сно ин те лек ту ал но над моћ ни јем над они ма од ко јих је фи зич ки 
сла би ји и на ко ји ма ње го ве ин век ти ве иро нич но тре ба да оства ре 

38 Ali son Fin dlay, Ba stards in Re na is san ce Dra ma, Man che ster Uni ver sity Press, 
Man che ster 1994, 152.

39 На ову ли ни ју ту ма че ња по вре ме но за ла зи и Блум ка да пи ше: „Ва жно 
је пре по зна ти да Тер сит, упр кос сво јој ска ред но сти, је сте праг ма тич но го то во 
нор ма тив ни мо ра ли ста; ње го ве при мед бе про тив ра та и раз вра та уве ли ко за ви се 
од на шег сми сла за из ве сне пре о ста ле вред но сти у ми ру и ло јал ној љу ба ви. У 
том сми слу, он је ау тен тич ни не га тив ни мо ра ли ста”, H. Blo om, op. cit, 330.

40 Кер нан опи су је ове го во ре као „во до пад отро ва у ко ме се епи тет го ми ла 
на епи тет све до тач ке ка да је зик из гле да ви ше ни је до во љан да са оп шти ње гов 
гнев”, A. Ker nan, op. cit, 194–195.

41 A. B. Daw son, op. cit, 17; D. Be ving ton, op. cit, 65.
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ле ко ви то деј ство: „Са мо јед ном при ли ком Тер сит по ку ша ва да 
оправ да сво је отров не на па де об ја шња ва ју ћи, у при хва ће ном са-
ти рич ном ма ни ру, да је он у ства ри хи рург ко ји се ко ри сти оштрим 
ме ра ма да из ле чи на сил ну и упор ну бо лест.”42 При ро да ова квог 
су ко ба у сце на ма са Тер си том про из во ди са ти рич но ком по но ва ну 
рав но те жу из ме ђу охо лог кон стру и са ња на осно ви ствар них вред-
но сти, оли че ног у илу зор ној уз ви ше но сти, и огор че ног де кон струи-
са ња ма ске тих истих вред но сти, оли че ног у ре ал ној ни ско сти 
грч ких хе ро ја, рав но те жу ко ја по ста је је дан од глав них но си ла ца 
за пле та дра ме: 

Шек спир раз ви ја свој ма те ри јал у сме ру ко ји је су прот ста вљен 
хе рој ском или ро ман тич ном обра сцу али увек до зво ља ва да се овај 
обра зац ис по љи, одр жа ва ју ћи на тај на чин збу њу ју ћи кон траст из-
ме ђу иде а ли зо ва них кон цеп ци ја љу ба ви и ра та и њи хо вог ко ре на 
у мно го ни жој и ап сурд ни јој мо ти ва ци ји.43

Ме ђу тим, Тер си то ве „хи рур шке” ин тен ци је у ин те лек ту ал ном 
уни жа ва њу хе ро ја до би ја ју сво ју пу ну по др шку тек у ком би на ци ји 
са кон стант ним кле тва ма и увре да ма ко је су у нај ве ћој ме ри за сно-
ва не на жи во пи сним при жељ ки ва њи ма нај ши рег спек тра ко жних 
бо ле сти ко је ве зу је ка ко за по је ди нач не ли ко ве та ко и за цео грч ки 
ло гор. Та ко је Ага мем нон про гла шен за „отво рен, гно јав чир”, Ајант 
за „нај од врат ни ју кра сту у Грч кој”, док би спи сак бо ле сти ко је на 
по чет ку пе тог чи на на бра ја док се ру га Па тро клу, по себ но у квар то 
из да њу (V, 1, 17–21), мо гао за себ но да се чи та као ка кав ше сна е сто-
ве ков ни ме ди цин ски при руч ник са по ли ца Ра бле о ве би бли о те ке 
Све тог Вик то ра. У овим па са жи ма Тер сит са ти рич но на ста вља да 
се по и гра ва охо ло шћу хе ро ја чи ја се ме та фо рич ка на ду ве ност кон-
кре ти зу је у фи зич кој на ду ве но сти бо ле сног те ла и ко же, чи ји гно-
ја ви чи ре ви и кра сте пу ца ју од уну тра шњег на по на.44 

Ово са ти рич но „пре на ду ва ва ње” исто вре ме но пред ста вља и 
сво је вр сни ре тор ски ме ха ни зам до во ђе ња кла сич ног хе рој ског дис-
кур са, од но сно ви со ко ми ме тич ког мо ду са еп ског при по ве да ња, 
до крај њих кон се квен ци, кроз упор но ис ти ца ње нај ни жих об ли ка 

42 A. Ker nan, op. cit, 195–196.
43 D. Co le, op. cit, 77.
44 На исти мо ме нат ука зу ју Али сон Фин длеј: „Тер сит, чи ји ко мен та ри на-

гла ша ва ју про сту људ ску те ле сност, ру га се со ци јал ним и ин те лек ту ал ним хи-
је рар хи ја ма ко је су по ста вље не у сре ди ште дра ме и свет пу бли ке” и М. Т. М. 
Прен дер гаст: „Тер си тов по сао је да, ко ри сте ћи се за је дљи вим је зи ком екс кре ме-
на та, ви ско зно сти и по ни жа ва ња, уру ши пред ста ве ко је о се би га је грч ке вој ско-
во ђе као о су пер и ор ним, не за ви сним, му жев ним рат ни ци ма”, A. Fin dlay, op. cit, 
233–234; M. T. M. Pren der gast, op. cit. 83.
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пу те но сти са др жа них у ње го вој из ме ште ној осно ви. Овај про цес 
уо ча ва и Па три ша Пар кер ка да при ме ћу је ка ко се у „пред ста вља-
њу хо мер ског ма те ри ја ла као на ду ве ног или на пум па ног у дра ми 
ње на еп ска ма те ри ја сво ди на те ле сну ’ствар’ (II, 1, 9)45 ко ја је про-
сто бо ле сна и на те кла, и ко ја из би ја из за га ђе ног или ’гно ја вог чи ра’ 
(II, 1, 6)... Тро ил и Кре си да пред ста вља ју, та ко, свет на ду ве но сти 
у сва ком сми слу”.46 На овај на чин Тер си то во на из глед ар би трар но 
и не мо ти ви са но по дру ги ва ње до би ја свој сми сао у ши рем кон тек-
сту ука зи ва ња на су штин ски не а де кват ну по за ди ну за кон стру и-
са ње ви со ке ре то ри ке и ари сто крат ског иде а ла, по сти жу ћи свој 
циљ у ко мич ној и че сто гро теск ној пред ста ви о хе ро ју у ко јој је 
Тер си то ва дво стру ка ме то да „или да иза зо ве бур ле ску... или да 
све де же љу и иде а ли зам на пу ки свраб.”47 

По себ но је ин те ре сант но да се у по след њем слу ча ју Тер си то ва 
са ти ра за сни ва на истом оном прин ци пу mens sa na in cor po re sa no 
на ко ме је ње гов лик та ко оштро кри ти ко ван од стра не тра ди цио-
нал но усме ре них ана ли за. На и ме, ње го во упор но ис ти ца ње не га-
тив не те ле сно сти хе ро ја у пот пу ном је скла ду са ре не сан сним и кла-
сич ним ве ро ва њи ма да се уну тра шња по ква ре ност би ћа ис по ља ва 
у спо ља шњим де фор ми те ти ма, по себ но у ви ду ко жних бо ле сти, 
као и у пред ста ви о те лу као твр ђа ви ко јој не пре ста но пре те не при-
ја тељ ски про до ри, бо ле сти ко је на па да ју ње го ве нај сла би је чу ва не 
отво ре. Ова ди ја лек ти ка про до ра у дра ми је ре а ли зо ва на кроз дво-
стру ку тран зи ци ју жен ских ли ко ва из ме ђу два за ра ће на та бо ра, 
Је ле не у Тро ју, а Кре си де у грч ки ло гор.48 На тај на чин исто вре ме но 
је омо гу ће но ак ти ви ра ње је зи ка пол них бо ле сти, ко ји се у Тер си-
то вим грд ња ма нај сна жни је ис по ља ва у по след њем чи ну, при дру-
жу ју ћи се прет ход но ус по ста вље ном дис кур су ко жних бо ле сти и 
до се жу ћи та ко вр ху нац де кон струк ци је хе рој ске те ле сно сти.

У ово ме аспек ту Тер си то ва са ти ра у дра ми би ва пот кре пље-
на по ду дар ном функ ци јом ко ју у од но су на ову „гор ку бу да лу” 
раз ви ја ње гов тро јан ски ана ло гон, „слат ка бу да ла”, Пан дар.49 Пан-
да ро ва и Тер си то ва уло га у дра ми, ко је се на из ме нич но сме њу ју из 
чи на у чин ни ка да не до ла зе ћи у не по сре дан кон такт, обез бе ђу ју 
стал но при су ство са ти рич ног и ко мич ног ко рек ти ва на обе за ра ће не 

45 У ори ги на лу сто ји „mat ter” као „ствар” ко ја би се мо гла „ис це ди ти” из 
Ага мем но на, што је у пре во ду за ме ње но нео д ре ђе ном за ме ни цом „не што”. „Then 
the re wo uld co me so me mat ter from him.” („Он да би се из ње га мо гло ис це ди ти 
не што.”)

46 Pa tri cia A. Par ker, Sha ke spe a re from the Mar gins: Lan gu a ge, Cul tu re, Con text, 
Uni ver sity of Chi ca go Press, Chi ca go 1996, 225, 227. 

47 A. B. Daw son, op. cit, 17.
48 M. T. M. Pren der gast, op. cit, 84.
49 J. Kot, op. cit, 82–83.
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стра не ко ји у су шти ни пред ста вља са мо две раз ли чи те фа зе исте 
про бле ма ти ке, ого ље не од сва ке хе рој ске ве ли чан стве но сти – Је-
ле ни ну и Кре си ди ну из да ју, где пр ва, на ма кро пла ну при че, узро-
ку је цео рат, док дру га, на ње ном ми кро пла ну, иза зи ва су коб из-
ме ђу Тро и ла и Ди о ме да.50 Њи хо ва за јед нич ка функ ци ја ци нич них 
ко мен та то ра де ша ва ња из две су прот ста вље не пер спек ти ве, ко ја 
се све сна жни је раз ви ја ка ко све ви ше по ста ју не вољ ни све до ци 
рас пле та дра ме, у це ло куп ној из ме ште но сти по рет ка и хи је рар-
хи је су ко ба њи хо вих над ре ђе них, исто вре ме но их, уз здра ву до зу 
иро ни је, све ви ше иде о ло шки при бли жа ва ка ко „при ча о блуд ни ци 
и ро го њи” по пут за ра зне бо ле сти ин фи ци ра це лу дра му: „Обо ји ца 
су аут сај де ри у сво јим дру штви ма, оку пи ра ним по сма тра њем ’ле-
пих су сре та’ дру гих у љу ба ви и ра ту.”51 На исти на чин на ко ји пред-
ста вља ју ко мен та то ре у рат ним су сре ти ма, ова два ли ка пред ста-
вља ју и ка рак те ри стич не во а јер ске фи гу ре у љу бав ним су сре ти ма 
– Пан дар као ак тив ни уче сник у раз во ју ро ман тич ног за пле та из-
ме ђу Тро и ла и Кре си де на по чет ку дра ме, а Тер сит као онај ко ји 
„шпи ју ни ра шпи ју не”52, пот па љу ју ћи раз вој не у глед ног рас пле та 
из ме ђу Кре си де и Ди о ме да на ње ном кра ју.53 Кроз ове две функ ци-
је њи хо во при су ство на кра ју дра ме ко нач но се у сво јој са ти рич ној 
пе р спек ти ви за вр ша ва у нео бич ном и ни ма ло хе рој ском оства ре њу 
Тер си то вих кле тви упра во на Пан да ро вој ко жи, што је исто вре-
ме но и ко нач ни уда рац ко ју Тер си то ва уло га у сфе ри де гра да ци је 
те ле сно сти као од ра за де гра да ци је ду ха за да је хе рој ском иде а лу: 
„Тер сит и Пан дар из гле да као да се у из ве сном сми слу ста па ју 
ка ко Пан дар фи зич ки обо ле ва од истих оних бо ле сти ко је Тер сит 
та ко че сто при зи ва у дра ми: мо рал на бо лест је сим бо лич ки пре-
ве де на у фи зич ку бол и му ке.”54 

Упо ре до са ти ме што у по след њем чи ну Тер си то ва уло га не-
сум њи во до се же свој вр ху нац у сни жа ва њу тра ди ци о нал них вред-

50 О па ра ле ла ма из ме ђу Тер си та и Пан да ра ви ди: A. B. Daw son, op. cit, 16; 
D. Be ving ton, op. cit, 65.

51 R. A. Fo a kes, Sha ke spe a re: The Dark Co me di es to the Last Plays: From Sa ti re 
to Ce le bra tion, Ro u tled ge, Lon don 1971, 57–58. Ову функ ци ју не ки про у ча ва о ци 
су ту ма чи ли као функ ци ју не га тив ног хо ра у дра ми, ме ђу тим, као и у слу ча ју 
про бле ма са јед но знач ним од ре ђе њем Тер си то ве функ ци је као лу де, и у овом 
слу ча ју, у свим си ту а ци ја ма у ко ји ма ак тив но уче ству ју у драм ској рад њи, хор-
ска функ ци ја не мо же да об у хва ти њи хо ву сло же ност. Она би се ве ро ват но са 
нај ма ње ге не ра ли за ци ја мо гла огра ни чи ти са мо на из ве сне ис по вед не па са же 
два ли ка. Ви ди: D. Be ving ton, op. cit, 59, 66; H. Blo om, op. cit, 330.

52 Ibid, 337.
53 На ово ука зу је и Бе винг тон ка да при ме ћу је ка ко су „Тер си то ве ме ди-

та ци је о же ни ко ја је ’тај но отво ре на’ ни су ни шта ма ње пор но граф ске у свом 
сли ко ви том пред ста вља њу” од че стих Пан да ро вих упа ди ца и то га ка ко „Тер сит 
од ре ђу је тем по ерот ској ак ци ји” у по след њем чи ну. D. Be ving ton, op. cit, 66–67.

54 R. A. Fo a kes, op. cit, 59.
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но сти хе рој ске за јед ни це, у ди ја ло зи ма, со ли ло кви ји ма и си ту а ци-
ја ма у ко је га Шек спир ста вља и са ма ње го ва ка рак те ри за ци ја до-
би ја мно го ви ше па жње не го што је то ра ни је био слу чај. Не са мо 
што пу бли ка по ста је све сни ја да се све осо би не ко је Тер сит при пи-
су је грч ким хе ро ји ма не из о став но су сре ћу упра во у ње го вом ка-
рак те ру, док ула зи у ди ја лог са Ахи ле јем и Па тро клом на по чет ку 
пе тог чи на, већ се и ње го ва су штин ски из дво је на по зи ци ја у од но-
су на све дру ге ли ко ве до дат но мар ги на ли зу је кроз две си ту а ци је 
ко је ди рект но иза зи ва ју кла сич ни хе рој ски и тра ди ци о нал ни ари-
сто крат ски по ре дак, кроз су сре те са Хек то ром и Ма р га ре ло ном 
на бој ном по љу. У пр вом, Тер сит је су о чен са ли ком чи ја је пред ста-
ва у дра ми не сум њи во нај бли жа иде а ли зо ва ним пред ста ва ма ви-
те шких и хе рој ских прин ци па ча сти и вр ли не, иа ко је до дат но про-
бле ма ти зо ва на чи ње ни цом да у кон тек сту у ко ме ови прин ци пи 
тре ба да се оства ре Хек то ро ве ак ци је из гле да ју као ана хро ни зми. 
На су прот ње му, Тер сит ја сно да је до зна ња да не при па да истом 
по рет ку и да ње го ва са ти ра ни у јед ном тре нут ку не ма пре тен зи-
је да са Хек то ро ве по зи ци је гр ди ис ква ре ност грч ких вој ско во ђа. 
Уме сто то га, он се, па ро ди ра ју ћи кла сич ну ре то ри ку пред ста вља-
ња два рат ни ка на бој ном по љу, до след но за др жа ва у из ме ште ним 
вред но сти ма ко је су исто вре ме но део ње го ве лич но сти и пред мет 
ње го ве са ти ре: „Ја сам ни ко го вић, шу гав, по дру гљив лу пеж, вр ло 
пр љав про стак” (V, 4). Иро ни ја ово га су сре та са сто ји се у то ме што 
Тер си тов од го вор, во ђен нај о снов ни јим људ ским ин стинк том за 
пре жи вља ва њем, исто вре ме но пред ста вља и нај о штри ју кри ти ку 
нео др жи вих вред но сти ко ја свој па рок си зам до се же у чи ње ни ци 
да до кра ја дра ме Хек тор уми ре у окол но сти ма ко је су ап со лут ни 
ан ти под свим вред но сти ма за ко је се за ла же и ко је, за сле пљен соп-
стве ном илу зи јом, оче ку је да, за раз ли ку од Тер си та, пре по зна код 
истин ских ју на ка у грч ким ре до ви ма.

Ме ђу тим, осим то га што овај не рав но прав ни су срет ини ци ра 
чи ње ни цу да је у Тро и лу и Кре си ди не мо гу ће ус по ста ви ти рав но-
те жу у усло ви ма кла сич не хе рој ске тра ди ци је, већ у сле де ћој Тер-
си то вој по ја ви она је до дат но оп те ре ће на и ко нач но по твр ђе на 
са ти рич ним све до че њем да је у јед ном кон тек сту ко ји је ди рект но 
су прот ста вљен ње ним вред но сти ма то ипак мо гу ће. Овај кон текст 
обез бе ђу је си ту а ци ја су сре та два „ко пи ла на” у ко јој Тер сит, иза зван 
од стра не Ма р га ре ло на, При ја мо вог ван брач ног си на, не за ко ни тог 
чла на ари сто крат ске за јед ни це ко ји је нај бли жи ње ним те ме љи ма, 
као што је ма ло пре био иза зван од стра не ње ног нај за ко ни ти јег 
гла сно го во р ни ка, Хек то ра, још јед ном успе ва да са чу ва жи вот, али 
ово га пу та па ра док сал но се по зи ва ју ћи на по сто ја ње ви те шког ко-
дек са ме ђу они ма ко ји не по ла жу ни ка кво пра во на ви те штво:
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И ја сам ко пи лан; ја во лим ко пи ла не; ро ђен сам ко пи лан, обу-
чен као ко пи лан; ко пи лан по ду ху, ко пи лан по хра бро сти; у све му 
сам не за ко нит. Ме двед не ује да ме две да, па за што би ко пи лан ко пи-
ла на? Чу вај се, рат је вр ло ко бан по нас. Кад се син блуд ни це бо ри 
ра ди блуд ни це, он на вла чи гнев не бе ски. Збо гом, ко пи ла не. (V, 8) 

Про гла ша ва ју ћи се за ко пи ла на Тер сит се у окви ри ма из ме-
ште них вред но сти на ко је ука зу је од са мо га по чет ка дра ме не 
мар ги на ли зу је у од но су на хе рој ски иде ал и по ре дак ни шта ви ше 
не го што су и сви оста ли хе ро ји у дра ми мар ги на ли зо ва ни, због 
то га што по ста је ја сно да, из ме ђу свих дру гих про бле ма ко је ова 
дра ма по кре ће, про блем ко пи лан ства до ње ног кра ја за и ста не 
на ла зи кон трол ну ин стан цу са нор ма ти ви зо ва ним вред но сти ма у 
од но су на ко ју би евен ту ал но мо гао би ти оту ђен.55 Дру гим ре чи-
ма, ка ко Али сон Фин длеј за кљу чу је, иа ко „ко пи лан ство чи ни Тер-
си та пер со ни фи ка ци јом ’Дру гог’, по сто ја њем ко јим упра вља ју 
дру га чи је вред но сти, ко до ви по на ша ња и ак тив но сти”, ње го во 
то бо жње сме шта ње у кон текст „пре ко ра че ња кул тур них вред но-
сти” са мо слу жи то ме да се „у ства ри раз от кри је по ре кло ова квог 
сни жа ва ња вред но сти уну тар вла да ју ћег по рет ка.”56 Тер си то ва 
по но си та об ја ва соп стве ног со ци јал ног ста ту са па ра док сал но не пре-
ра ста у јед ну су штин ски не пре мо сти ву пре пре ку ко ја има свр ху 
да на те ме љу кла сич них вред но сти од ба ци и осу ди цео ње гов са-
ти рич ни екс по зе, већ упра во по ста је нај ве ћа прет ња од крај њег 
раз от кри ва ња исти не да су ове вред но сти одав но на пу сти ле грч ки 

55 Ово оту ђе ње Мајкл Нил де фи ни ше на сле де ћи на чин: „Ко пи лан... је 
обич но пред ста вљан као би ће ко је от кри ва ’не при род ност’ свог на стан ка кроз 
мон стру о зну не при јат ност соп стве не при ро де... Игра ти уло гу ко пи ла на... зна чи-
ло је сме сти ти се бе из ван по рет ка оно га што је ’при род но’, по ста ти исто вре ме но 
ла жна и са мо све сна ано ма ли ја: то је зна чи ло раз би ти ка луп фор ме, по ста ти би ће 
са не по у зда ним и не ја сним мар ги на ма”, Mic hael Ne ill, „In Everything Il le gi ti ma te: 
Ima gi ning the Ba stard in Re na is san ce Dra ma”, The Year bo ok of En glish Stu di es, Vol. 
23, Early Sha ke spe a re Spe cial Num ber, 1993, 272. 

Ста тус „би ћа не ја сних мар ги на”, ко ји Тер сит не сум њи во ужи ва у дра ми, 
естет ски и со ци јал но-еко ном ски оту ђе ног од тра ди ци о нал них ка те го ри ја хе рој-
ске ле по те, ге не а ло ги је и на след ства, он не сум њи во де ли са сво јим ко ло ни јал ним 
пар ња ком из Бу ре, Ка ли ба ном. Та ко је још Кол риџ Тер си та на зи вао „Ка ли ба ном 
де ма го шког жи во та, из вр сним пор тре том ин те лек ту ал не сна ге ли ше не сва ке 
љуп ко сти, сва ког мо рал ног прин ци па, сва ког им пул са ко ји ни је тре ну тан; до-
вољ но му дрог да пре по зна шу пљу гла ву, али и до вољ но лу дог да ис про во ци ра 
на о ру жа ну пе сни цу сво јих го спо да ра, ро ба соп стве не ни ско сти, ство ре ног да 
ур ла и да на ње га ур ла ју, да пре зи ре и да бу де пре зрен”, Sa muel Taylor Co le rid ge, 
„Tro i lus and Cres si da”, Li te rary Re ma ins, Vol. 2, Wil li am Pic ke ring, Lon don 1836, 
133–134. О де таљ ни јим па ра ле ла ма из ме ђу Тер си та и Ка ли ба на ви ди још: Step hen 
Mer ton, „The Tem pest and Tro i lus and Cres si da”, Col le ge En glish, Vol. 7, No. 3, Dec. 
1945, 143–150.

56 A. Fin dlay, op. cit, 1, 69.
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ло гор, јер ко пи лан је у дру штву „као ту ђин ски ка лем ко ји је из ра-
стао на ко ре ну по ро дич ног ста бла, мо гао да пред ста вља све оне 
мрач не си ле ко је су пре ти ле да по ква ре и под ри ју дру штво из ну тра.”57

Под ри ва ју ћи хе рој ски иде ал Тер сит је ово раз от кри ва ње ко нач-
но спро вео, не кроз по ста вља ње на су прот ак ци ја ма ко је је са ти рич-
но ис пи ти вао и иза зи вао до крај њих гра ни ца док је на из ме нич но 
про кли њао грч ке прин че ве већ кроз не из бе жну и све про ди ру ћу 
ди ја лек ти ку не по сред ног из јед на ча ва ња са њи ма. Тер сит ко пи лан 
као „људ ски екви ва лент бла ту... ис кљу чен из свих на ших нор мал-
них кла си фи ка ци о них схе ма”58 из јед на чио је се бе са хе ро ји ма ко је 
је на по чет ку дра ме пре ма Не сто ро вом све до че њу „ку дио и бла то 
на њих ба цао”. Це ло куп на Тер си то ва ка рак те ри за ци ја у си ту а ци-
ја ма и су ко би ма по след њег чи на дра ме, у ко ји ма се пред ста ва о 
ње му вр то гла во кре та ла од ло шег ка го рем, у ово ме мо мен ту до-
би ла је сво је нај сна жни је са ти рич ко пот кре пље ње у ви ду не за у-
ста вљи вог ме ха ни зма де гра да ци је хе рој ског иде а ла, ко ји ни јед ну 
вред ност ни је оста вио не про ве ре ном: „Тер си то ва спо соб ност да 
про јек ту је вер бал не осу де на ко жу елит них грч ких рат ни ка чи ни 
га, ко нач но, ве ћом прет њом по грч ки ло гор од Је ле не, Кре си де или 
Па тро кла, док вер бал но тран сфор ми ше ари сто крат ску, хе рој ску 
и ау то ном ну пред ста ву о рат нич ким вред но сти ма у јед ну вер зи ју 
се бе са мо га – ни ске и па ко сне лу де.”59 На тај на чин, Тер сит је ус пео 
да отрг не грч ке хе ро је из по вла шће ног окви ра тра ди ци о нал них 
вред но сти и спу сти их у сфе ре ег зи стен ци је ко ја ни по че му ни је 
би ла из у зет на – „Тер сит под вр га ва са ти ри хо мер ски мит та ко што 
раз от кри ва вој ско во ђе кроз кон текст сва ко днев ног жи во та”60 – ег зи-
стен ци је ко ја је, ко нач но, у мно го ве ћој ме ри од го ва ра ла ше сна е-
сто ве ков ном по гле ду на свет, у ко ме хе рој ски ко декс ви ше ни је 
мо гао да обез бе ди нео п ход но уто чи ште од су ро вих ре ал но сти 
сва ко дне ви це.

На кра ју, упо ре до са сна жним ме ха ни зми ма иден ти фи ка ци је 
Тер си та са грч ким и тро јан ским хе ро ји ма, у дра ми се раз ви ја ју и 
спе ци фич ни усло ви за ус по ста вља ње ове иден ти фи ка ци је из ме ђу 
Тер си та и пу бли ке. Ова кво по и гра ва ње са Тер си то вом по тен ци јал-
ном екс тра ди је ге тич ком функ ци јом у ко мен та ри са њу при че че сто 
под се ћа на па ро ди ју све зна ју ћег при по ве да ча у епу чи ји је ау то-
ри тет исто вре ме но и нај сна жни је пот кре пље ње нор ма ти ви за ци је 
хе рој ских иде а ла, па ро ди ју чи је ефек те Тер си то ви го во ри, са сво јом 

57 M. Ne ill, op. cit, 284.
58 Mary Do u glas, Pu rity and Dan ger: An Analysis of Con cepts of Pol lu tion 

and Ta boo, Vol. 2, Ro u tled ge, Lon don 2003, 37.
59 M. T. M. Pren der gast, op. cit, 85–86.
60 A. Fin dlay, op. cit, 233.
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тен ден ци јом не пре ста ног ула же ња и из ла же ња из при че, успе шно 
пре но се на пу бли ку.61 На по сто ја ње овог са ти рич ки уте ме ље ног 
„раз би ја ња че твр тог зи да” у дра ми ука зу је и Али сон Фин длеј ка да 
при ме ћу је да је „Тер сит из дво јен из ак ци је. Он ре а гу је на Хек то-
ро ве и Мар га ре ло но ве прет ње (5.4.26–32, 5.7.13–22) са из не на ђе њем 
по је дин ца у пу бли ци ко ји је по зван да уђе у свет дра ме.”62 Слич но 
је и ње го во из не на ђе ње ка да га у пр вој по ја ви у дра ми Ајан то ви 
удар ци бу де из бо ле сног ма шта ња о Ага мем но но вим „чи ре ви ма” 
на по чет ку дру гог чи на. У сва три слу ча ја из гле да као да се Тер сит 
вра ћа у дра му ка ко би на тре ну так од и грао сво ју уло гу, а по том се 
по но во пре пу стио из дво је ном све ту за је дљи вих ко мен та ра и кле тви 
из пр вих ре до ва пар те ра, по пут ка квог не при стој ног гле да о ца. 

Ме ђу тим, ве ро ват но нај сна жни ји мо мен ти иден ти фи ка ци је 
са пу бли ком и раз би ја ња че твр тог зи да63 је су упра во Тер си то ви 
со ли ло кви ји. Од укуп но че тр на ест у дра ми Тер сит до би ја чак де вет, 
од ко јих је ве ћи на из го во ре на у сме ру ау ди то ри ју ма.64 У њи ма 
Тер сит за и ста по ста је сво је вр сни гла сно го вор ник све га што је у 
дра ми из ме ште но у од но су на хе рој ску тра ди ци ју с јед не стра не, 
и све га што у те ме љу те тра ди ци је чи ни ре ал но људ ско ста ње с 
дру ге; гла сно го вор ник чи ји ста во ви, уко ли ко се и не по ду да ра ју 
са свим са ста во ви ма пу бли ке, за си гур но је ни не оста вља ју рав но-
ду шном.65 Ова ко уте ме ље на Тер си то ва спо соб ност сло бод ног кре-
та ња из ме ђу два све та и две па ра диг ме, ко ју је не раз дво ји во пра-
тио и из у зет но упе ча тљив ефе кат ко ји је ње гов лик оста вљао на 
пу бли ку, има ла је за па же ну свр ху и у мно го број ним ре ди тељ ским 
ре ше њи ма у адап та ци ји дра ме ко ја су упра во пре ко Тер си то вог ли ка 
че сто оства ри ва ла нај сна жни ји иде о ло шки ути цај на ре цеп ци ју, 
сме шта ју ћи при чу у раз ли чи те со ци о по ли тич ке кон тек сте.66 На и ме, 

61 На ову у из ве сном сми слу ме та по е тич ку функ ци ју те а тра грд ње у Тро и лу 
и Кре си ди ука зу је и М. Т. М. Прен де р гаст ка да бе ле жи: „По зо ри ште... ис тра жу је 
и об ли ку је јед ну ал тер на ти ву до ми нант ним је зи ци ма ли ри ке, епи ке или чак 
тра ге ди је – јед ну есте ти ку грд ње ко ја ар ти ку ли ше ка сне ели за бе тан ске и ра не 
ја ко бин ске кри зне сце не”, M. T. M. Pren der gast, op. cit, 92.

62 A. Fin dlay, op. cit, 235.
63 Је дан од бит них аспе ка та ове су штин ске од ли ке мо дер ног те а тра на гла ша-

ва и Бе винг тон ка да ис ти че ка ко раз би ја ње че твр тог зи да „ис ти че уру ша ва ње вре-
ме на и по зо ри шног про сто ра кроз ко је се древ на кла сич на про шлост пре тва ра у 
са да шњост; Тро ја ко ја је ’та мо’ по ста је ’ов де’ у по зо ри шту”, D. Be ving ton, op. cit, 62.

64 Ibid, 233.
65 За су прот но ми шље ње, по ко ме Тер сит ни ка ко не мо же да бу де гла сно-

го вор ник иде ја у дра ми, из ме ђу оста лог и због то га што му „ни ко не би мо гао 
по ста ти на кло њен” јер је „су ви ше ужа сан, су ви ше от пад ник да би се би ло ко ја 
пу бли ка мо гла иден ти фи ко ва ти са њим”, ви ди: H. Blo om, op. cit, 330, 343; A. B. 
Daw son, op. cit, 16.

66 Је дан од нај бо љих при ме ра ова квог иде о ло шког ути ца ја у со ци о по ли тич-
ком кон тек сту је сте Тер си то во ме сто у марк си стич кој кри ти ци. На до ве зу ју ћи 
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он је још од сво је уло ге код Хо ме ра, ка ко при ме ћу је Ке нет Берк у 
свом есе ју „Шек спи ров ско убе ђи ва ње: Ан то ни је и Кле о па тра”, 
ис пу ња вао све усло ве да бу де иде о ло шки убе дљив, ка ко у афир ма-
тив ном та ко и у не га тив ном сми слу: „Уко ли ко по сто ји мо гућ ност 
да се пу бли ка у не ком тре нут ку осе ти при си ље ном да за у зме од ре-
ђе ну по зи ци ју, уко ли ко по сто ји би ло ка ква ве ро ват но ћа да зах те ви 
за драм ском ’ефи ка сно шћу’ до ве ду до отво ре ног иг но ри са ња мо гу-
ћег про те ста од стра не бар из ве сног бро ја гле да ла ца, ау тор мо ра 
да ста ви тај при го вор у са мо де ло.”67 У том ду ху Тер сит се кроз 
два де се то сто ле ће од оте ло вље ња пер со ни фи ка ци је „на о ру жа ног 
про ло га” ко ји се пр ви по ја вљи вао на сце ни тран сфор ми сао све до 
уло га ин те лек ту ал ца ко му ни сте, рат ног ко ре спон ден та, но ви на ра, 
со ци јал ног кри ти ча ра или про сто ко мич не фа лу сне фи гу ре.68 Кроз 
чи тав низ сво јих пре о бли ко ва ња и при ла го ђа ва ња Тер сит је та ко 
са мо до дат но по твр ђи вао чи ње ни цу да се ње го ва ини ци јал на уло га 
код Шек спи ра као иза зи ва ча тра ди ци о нал ног по рет ка и па ра диг ме 
су штин ски ни је про ме ни ла све до да на шњих адап та ци ја, у ко ји ма 
су, упр кос дру га чи јем исто риј ском кон тек сту, из вор ни су коб и ре-
ва ло ри за ци ја вред но сти на ста ви ли да се раз ви ја ју на го то во иден-
тич ној ли ни ји.

У сва ком сми слу хи брид ни ста тус Тер си тов у од но су на тра-
ди ци о нал ни хе рој ски иде ал та ко је по стао исто вре ме но и глав ни 
но си лац хи брид но сти Тро и ла и Кре си де, као дра ме ко ја је и са ма, 
ка ко за кљу чу је Нил, би ла „ко пи лан” у си сте му нор ма тив не ари-

се на Хе ге ло ву чу ве ну по хва лу Тер си та као „стал не фи гу ре свих вре ме на” из 
Фи ло зо фи је исто ри је, Берк ис ти че да би „Хе гел бри љант ну марк си стич ку ин-
век ти ву не сум њи во на звао ’тер зи ти змом’”, Ken neth Bur ke, A Gram mar of Mo ti ves, 
Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley, Los An ge les 1969, 209. Овај став пот кре-
пљу ју и две Марк со ве упо тре бе Шек спи ро вог Тер си та. Пр ва од зва ња у оштрој 
по ле ми ци са Хајн це ном у есе ју „Мо ра ли зи ра ју ћа кри ти ка и кри ти зи ра ју ћи мо рал”, 
у ко ме Маркс до ви тљи во по ре ди Хајн це на са Ајан том, а Ен гел са са Тер си том; 
док се дру га од но си на Марк со ву ре зиг ни ра ну сли ку ста ња на уни вер зи те ту у 
пи сму Ар нол ду Ру геу од 23. апри ла 1842: „Не ма ни чег осим ра та и рас пу ште но-
сти, ре че Тер зит, па ако се ов да шњем уни вер зи те ту и не мо гу пре ба ци ти ра то ви, 
оно бар не не до ста је рас пу ште ност”, Карл Маркс, „Мо ра ли зи ра ју ћа кри ти ка и 
кри ти зи ра ју ћи мо рал”, Де ла, том 7, Про све та, Бе о град 1974, 269–292; Карл Маркс, 
„Ар нол ду Ру геу”, Де ла, том 7, Про све та, Бе о град 1974, 429. У ово ме кон тек сту 
при мед ба Ха рол да Блу ма да Тер си тов „ро бов ски ста тус још увек ни је до био 
по др шку од кри ти ке марк си зма и кул тур ног ма те ри ја ли зма”, за шта је раз лог 
чи ње ни ца да је Тер сит „су ви ше ла јав за про фе со ре”, са на ве де ним све до че њи ма 
Хе ге ла, Марк са и Бер ка умно го ме гу би на сво јој те жи ни и оба ве ште но сти, H. 
Blo om, op. cit, 330.

67 Ken neth Bur ke, Lan gu a ge as Symbo lic Ac tion: Es says on Li fe, Li te ra tu re 
and Met hod, Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley 1966, 110.

68 D. Be ving ton, op. cit, 66. Де та љан пре глед по зо ри шних адап та ци ја Тро и ла 
и Кре си де да је Ро џер Ап фел ба ум: Ro ger Ap fel ba um, Sha ke spe a re’s Tro i lus and 
Cres si da: Tex tu al Pro blems and Per for man ce So lu ti ons, Ro se mont Pu blis hing, Cran bury 
2004. За Тер си то ве уло ге у адап та ци ја ма ви ди по себ но: 32–62, 93–108.
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сто те лов ске по е ти ке: „Ова дра ма је ко пи лан par ex cel len ce, ко ји 
оду ше вља ва сво јим по ни жа ва њи ма упу ће ним Хо ме ру, за чет ни ку 
па три јар ха та, чи јег ис фру стри ра ног и пр ко сног на след ни ка пред-
ста вља.”69 У из ме ште ном по рет ку Шек спи ро ве пред ста ве о Тро јан-
ском ра ту за тро ва ном ду хов ним и фи зич ким бо ле сти ма, са Тер си том 
као „оте ло вље њем те а тра-ка о -си фи ли са”70 на че лу, не ма мо гућ-
но сти за раз вој кла сич не тра ге ди је, а са мим тим ни за по сти за њем 
ка тар зе, на гла ша ва Кот71, али не због то га што Хек тор уми ре а Тер-
сит пре жи вља ва, чи ме се уки да је ди ни „истин ски па тос” у дра ми, 
ка ко то ту ма чи Блум, већ због то га што је иден ти фи ка ци ја са би ло 
ко јим од ње них тра ди ци о нал них хе ро ја пот пу но не из во дљи ва и 
не мо же да по ла же пра во на ари сто те лов ске ка те го ри је стра ха и 
са жа ље ња. 

Де кон струк ци ја хе рој ског иде а ла и кла сич них ин сти ту ци ја 
ча сти и вр ли не спро ве де на је та ко на ни воу тек ста – кроз си сте ма-
тич но пре тва ра ње иде а ли зо ва ног ми та у ре ал ни ан ти мит, ди ви-
ни зо ва ног хе ро ја у про бле ма тич ног ан ти хе ро ја од кр ви и ме са; на 
ни воу ме та тек ста – кроз ре е ва лу а ци ју це ло куп ног жан ров ског 
си сте ма нор ма тив не по е ти ке ко ји ко ли ко год да је био бли став у 
соп стве ним тра ди ци о нал ним ми то пеј ским про це ду ра ма, то ли ко 
је и су штин ски не кон зи стен тан у пред ста вља њу ег зи стен ци је осло-
бо ђе не од сва ке из у зет но сти и из ван ред но сти; и, ко нач но, на ни воу 
ре цеп ци је прет ход не две ка те го ри је – кроз ин тер но ан ти ци пи ран 
не у спех оства ри ва ња тра ди ци о нал ног драм ског ефек та код пу бли-
ке ко ја при па да све ту јед не су штин ски дру га чи је па ра диг ме. Сва 
три мо мен та са нео до љи вом сна гом су се су сре ла у овој дра ми у 
Тер си то вом ка рак те ру, ука зу ју ћи на по сто ја ње ду бо ке про ме не у 
раз у ме ва њу кла сич ног хе ро ја у мо дер ном Wel tan scha u ung-у по чет-
ком XVII сто ле ћа у чи јим ће то ко ви ма Шек спир, ау тор Ха мле та, 
Оте ла или Кра ља Ли ра, јед на ко као и Шек спир ау тор Тро и ла и 
Кре си де, Ти мо на Ати ња ни на и Ко ри о ла на, обез бе ди ти сво ју бе-
смрт ну сла ву. 

69 M. Ne ill, op. cit, 289. О хи брид но сти дра ме и Тер си то вом хи брид ном ста-
ту су у њој ви ди још: D. Be ving ton, op. cit, 66; A. B. Daw son, op. cit, 17; H. Blo om, 
op. cit, 327.

70 M. T. M. Pren der gast, op. cit, 80.
71 J. Kot, op. cit, 83.




