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ВЛА ДАН БАЈ ЧЕ ТА

„БА НО ВИЋ СТРА ХИ ЊА” БО РИ СЛА ВА  
МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋА МИ ХИ ЗА – ДРА МА  

„ХО ТИ МИ ЦЕ ПО ГРЕ ШНОГ НА СЛО ВА”

Од свих драм ских тек сто ва Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, 
Ба но вић Стра хи ња до са да је при ву као нај ви ше кри тич коана ли
тич ке па жње.1 Ми хај ло вић је у тој дра ми до се гао ви сок сте пен ар ти
стич ке пре ра де пред ло шка, ко ји ка рак те ри ше пот пу ни за о крет у 
дра ма тур шком фо ку су спрам из вор ни ка. Не ка од до са да по ну ђе
них ту ма че ња кон цен три са на су на по је ди на мар кант на мје ста рад
ње, за тим на од ре ђе не пси хо ло шкофи ло зоф ске про бле ме, а он да 
и на ком па ра тив нокон тек сту ал но по зи ци о ни ра ње дра ме. Че ста 
не по кла па ња ана ли тич ких уви да свје до че о ком плек сно сти дје ла, 
ко је се, бу ду ћи та кво, опи ре јед но сми сле ним ту ма че њи ма и ми мо
и ла зи суд би ну де фи ни тив но „чи тљи вог” тек ста.

Освр ћу ћи се на Ми хај ло ви ће ве ау то по е тич ке смјер ни це, по
треб но је нај при је под сје ти ти на уо че ну чи ње ни цу да пи шчев на
лог те мат ског ве зи ва ња уз на ци о нал но пре да ње и ми то ло ги ју не 
пред ста вља пре врат нич ки мо ме нат у исто ри ји срп ске драм ске књи
жев но сти, већ да је ње гов слу чај тре ну так за о кру жи ва ња јед не 

1 Ре цеп ци ја Ми хај ло ви ће вих драм ских дје ла је ши ро ка: од кри тич ких 
на пи са по во дом по је ди них ин сце на ци ја, пре ко есе ји стич ких ела бо ра ци ја о од
ре ђе ним њи хо вим аспек ти ма, до про блем ских рас пра ва и сту ди ја по све ће них 
по је ди ним дра ма ма. За раз ли ку од Ми хај ло ви ће вог кри ти чар ског ра да, у ве ли кој 
мје ри по гре шно ка те го ри зо ва ног пa оту да та ко и вред но ва ног, из вје сни сло је ви 
ње го вих дра ма на и шли су на те мељ ни је кри тич ке уви де, ко ји ма се у по је ди ним 
слу ча је ви ма да нас те шко да има не што но во до да ти. Ме ђу тим, те ин тер пре та
ци је као да је пра ти ла јед на вр ста кри ти чар ске инерт но сти, не пре ста но за ин те
ре со ва не за исте аспек те дје ла, ка кви су од нос еп ских пред ло жа ка и пи шче вих 
об ра да, или, на при мјер, ана ли за жен ских ли ко ва, да би са гле да ва ње са ме струк
ту ре дра ма, као и од ре ђе них њи хо вих сми са о них упо ри шта, би ва ло да то тек у 
на зна ка ма, од но сно пот пу но за о би ђе но.
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умјет нич ке прак се ко ја по сје ду је кон ти ну и тет: „Ко ма дом Ба но вић 
Стра хи ња (1963) Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за на вр ша ва се 
чи та во сто ле ће мо дер ни стич ког ди ја ло га на ших дра ма ти ча ра са 
све том на род не (хе рој ске) епи ке – ди ја ло га ко ји је, си ло ви то а исто
вре ме но та ко есте ти зи ра ју ће отво рио Ко сти ћев Мак сим Цр но је вић.”2 
Та вр ста ди ја ло га, чи ји по че так ау тор на во да про на ла зи у дје лу 
Ла зе Ко сти ћа, им пли цит но упу ћу је на ро ман ти чар ски из вор ин спи
ра ци је Ми хај ло ви ће вог ори ги нал ног књи жев ног ра да. Као што је 
ње го ву по е зи ју пре суд но оби ље жио лир ски сен ти мент Бран ка Ра
ди че ви ћа, та ко се и у Ми хај ло ви ће вим дра ма ма мо же ра за зна ти 
на сље ђе ро ман ти чар ских на сто ја ња срп ске драм ске књи жев но сти. 
Осим об ра де мо ти ва из еп ске по е зи је као ре флек са ро ман ти чар ске 
фа сци на ци је на род ном тра ди ци јом, по је ди ни еле мен ти драм ске 
струк ту ре ка кав је, ре ци мо, ста тус по је дин ца у дру штве ном окру
же њу, свје до че да Ми хај ло ви ће ве дра ме са жи ма ју и дру ге ро ман
ти чар ске ути ца је, учин ко ви то под врг ну те еми нент но мо дер ни
стич ком трет ма ну.3

Сто га је од ре ђе не тврд ње из ре че не по во дом Ми хај ло ви ће вог 
од но са пре ма да тој тра ди ци ји по треб но ду бље кри тич ки пре и спи
та ти: „Овај ко мад, ма да је у ње му зби ва ње сме ште но у пред ве чер је 
ко сов ске бит ке, у окви ре по ро дич не тра ге ди је чи ји су про та го ни
сти Ба но вић Стра хи ња и ње го ва же на, ни је ро ман ти чар ска дра ма. 
У ње му се, у нај ма њу ру ку, су ко бља ва ју две под јед на ко ва жне, у 
осно ви про тив реч не пи шче ве на ме ре: же ља да се уне ко ли ко ре кон
стру и шу фор ме жи во та на ше сред њо ве ков не ци ви ли за ци је, ко ја 
оп чи ња ва ау то ра, и на сто ја ње, по што је пи сац де те овог до ба, да се 
мит из ко га из ви ре срп ско на ци о нал но осе ћа ње иро нич но ин тер
пре ти ра, за то да би се по ка за ло ка кав је од у век био ства ран по ло жај 
по је дин ца у исто ри ји.”4 Ба но вић Стра хи ња сва ка ко ни је ро ман ти
чар ска дра ма у до слов ном сми слу, уко ли ко би то би ло ко ја дра ма 
пи шче вог до ба мо гла уоп ште би ти, али ње на стил скоумјет нич ка 
по ли ва лент ност не мо же се пот пу ни је са гле да ти без од но са ко ји 
Ми хај ло вић ус по ста вља и са ро ман ти чар ским на сле ђем. Ми шље ње 
да је пи шче ва на мје ра иро нич на ин тер пре та ци ја кон сти ту тив ног 

2 Све ти слав Јо ва нов, „Иза отво ре них вра та. Ба но вић Стра хи ња или успон 
и про паст иро ни је”, Об ма ну ти ерос (Жен ско пи та ње у срп ској дра ми), „Фи лип 
Ви шњић”, Бе о град 1999, 93.

3 Не би би ло те шко иден ти фи ко ва ти не ко ли ко про та го ни ста Ми хај ло ви
ће вих дра ма са јед ном од мо гу ћих де фи ни ци ја ро ман ти чар ског драм ског ју на ка: 
„Њи хов ти пи чан ју нак је гор да и уса мље на лич ност ја ког ду ха и осе ћа ња, веч ни 
не за до вољ ник и тра жи лац прав де, чо век пле ме ни тих те жњи и искре ног про те ста 
про тив бе сми сла ко ји вла да у дру штву и све ту.” – Ва со Ми лин че вић, Срп ска 
дра ма до Ну ши ћа, Рад, Бе о град 1985, 255.

4 Вла ди мир Ста мен ко вић, „Ро ман тич на игра, иро нич на те за”, НИН, 3. III 
1963, 9.
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на ци о нал ног ми та до брим ди је лом је тач но, али као и пр во и зре
че ни став не пот пу но. Ми хај ло вић иро ниј ски пре вред ну је и је дан 
ток срп ског књи жев ног на сље ђа и уста ље но по и ма ње на ци о нал не 
ми то ло ги је, али они су у сво јој из вор ној суп стан ци при сут ни као 
кон сти ту ци о нал ни еле мен ти дра ме. То се ја сно ви ди у од но су 
драм ског пре ма из вор ном еп ском тек сту.

Основ но по ла зи ште Ми хај ло ви ће вог Ба но вић Стра хи ње је 
еп ска на род на пје сма ко ју је Вук Ка ра џић, по ред њих још три, за
пи сао од гу сла ра Стар ца Ми ли је.5 Ри јеч је о јед ном од да ро ви ти јих 
Ву ко вих пје ва ча и јед ној од нај љеп ших пје са ма срп ске еп ске пое
зи је. Ин те ре сант но је да се прет по ста вље на ли ни ја драм ске књи
жев но сти, од Ко сти ће вог Мак си ма Цр но је ви ћа до Ми хај ло ви ће вог 
Ба но вић Стра хи ње на сво јим крај њим тач ка ма, за сни ва на двје ма 
од че ти ри за би ље же не Ми ли ји не пје сме. По тра га за еви дент ним 
драм ским по тен ци ја лом Ми ли ји ног пје ва ња зах ти је ва ла би за себ
ну ана ли тич ку па жњу, али за са да тре ба ис та ћи да је Ми хај ло вић 
основ не фа бу лар не еле мен те од гу сла ра пре у зео не про ми је ње не:

1. Ба но ве при пре ме за пу то ва ње
2. бо ра вак у Кру шев цу
3. ви јест о не сре ћи
4. из не вје ра ва ње од та зби не
5. мег дан и дру го же ни но из дај ство
6. по вра так у Кру ше вац
7. осу да не вјер ства
8. Ба но во пра шта ње.

Струк ту ра мо ти ва све де них на ба зич ну функ ци ју у при чи 
по ка зу је пот пу ну вјер ност пред ло шку и њу је по треб но пре до чи
ти упра во да би се ис та кла есен ци јал на раз ли ка у Ми хај ло ви ће вом 
при сту пу гра ђи. Та раз ли ка са др жа на је при је све га у по мје ра њу 
ак цен та са Ба но вог пра шта ња на мо ти ва ци ју Же ни не из да је. Док 
је у пје сми Стра хи њи на љу ба да та пре ма тип ском мо де лу не вјер
ни це, ко ју у од суд ном тре нут ку не при ја тељ лу ка во окре ће про тив 
му жа, се ман тич ки нај згу сну ти ја мје ста дра ме по све ће на су мо гу
ћим раз ло зи ма Же ни них по сту па ка. Ба но во пра шта ње оста је ин
три гант но пи та ње, али је оно са да дру го план ско, ма да сло је ви ти
је мо ти ви са но и у ве ли кој мје ри по сле ди ца Ба но вог ра зу ми је ва ња 
Же ни них од лу ка. С пра вом је већ при ми је ће но да је у слу ча ју Ми
хај ло ви ће вог Ба но вић Стра хи ње ри јеч о дра ми хо ти ми це по гре шног 

5 Вук Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме II, Про све та, Бе о град 1988, 196–214; 
Вла дан Не дић, Ву ко ви пе ва чи, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1981, 47–51.
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на сло ва, бу ду ћи да но ми нал ни про та го ни ста за пра во ни је глав ни 
ју нак.6

Та ква про мје на фо ку са не ми нов но је усло ви ла и пи шче ву ве ћу 
кон цен тра ци ју на по је ди не ета пе фа бу лар ног то ка. Раз ли ке у си
же и ма ни су де тер ми ни са не са мо за ко ни то сти ма драм ске фор ме, 
ко је у по је ди ним слу ча је ви ма на ла жу по сред но, на ра тив но пред
ста вља ње од ре ђе них сег ме на та при че, већ пре вас ход но ау тор ском 
ин тен ци јом. Оту да је, на при мјер, у дра ми по ла пр вог чи на по све
ће но Влах Али ји ној от ми ци, док се у пје сми о то ме тек из вје шта ва 
у мај чи ном пи сму; а ци је ла Ми ли ји на епи зо да са ста рим Дер ви
шем, од свих две ста сти хо ва, све де на је код Ми хај ло ви ћа на Стра
хи њи но уз гред но по ми ња ње по мо ћи бив шег су жња. Та кон траст на 
си ме три ја у струк ту ри по сле ди ца је два ју умјет нич ких те жњи: код 
Ми ли је да се пот цр та из у зет ност опје ва ног ју на ка и ан ти ци пи ра 
ње го во нео че ки ва но ми ло ср ђе, а код Ми хај ло ви ћа да се отво ри драм
ски про блем и на зна чи нов смјер ње го вог раз во ја са Же ном у сре
ди шту су ко ба.7

Из мје на пер спек ти ве при умјет нич кој об ра ди оп ште по зна тих 
при ча уо би ча је но је ства ра лач ко на сто ја ње. Ми хај ло ви ћев из бор за 
нај чу ве ни ју од пје са ма о „не вјер ној љу би” већ је про ко мен та ри сан 
и у скла ду је са до са да ре че ним: „Усме на тра ди ци ја, и у Ми хи зо
вом Ба но вић Стра хи њи, и у це лом то ку мо дер не срп ске дра ме ко ме 
он при па да, не сум њи во функ ци о ни ше као срп ска оп ште по зна та 
при ча. Уме сто пи та ња шта се де си ло, као су штин ски бит на из ра
ња ју пи та ња ка ко, и пре све га, за што се то де си ло, би тан по ста је 
угао по сма тра ча, а ти ме, по сред но, и ви зу ра ње го вог вре ме на.”8 
Ме ђу тим, оп ште по зна тост се не од но си са мо на кон крет ну на род
ну пје сму, већ се при зи ва њем јед ног те мат ског одјељ ка ко сов ског 

6 „Ми хиз кон стру и ше Ба но вић Стра хи њу као дра му хо ти ми це по гре шног 
на сло ва” – С. Јо ва нов, нав. дје ло, 104. И дру ги ау то ри упу ти ли су на ре ор га ни
за ци ју од но са ли ко ва у Ми хај ло ви ће вој дра ми: „Ве о ма па жљи во иш чи та ва ње 
тек ста на ве ло ме на ми сао да је Ми хи зов Ба но вић Стра хи ња, уства ри, дра ма о 
њој, а не о ње му.” – Ми ро слав Ра до њић, „Де кон струк ци ја ми та о Ба но ви ћу Стра
хи њи у при чу о же ни с тај ном”, Ми хи зо ва дра ма у европ ском кон тек сту (Збор ник 
тек сто ва), Фонд „Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз” и Срп ска чи та о ни ца Ириг, 
Ириг 2006, 43.

7 Са жи ма ње, од но сно екс тен зи ја по је ди них сег ме на та еп ске при по вје сти, 
мо же се пре ма од ре ђе ним те о риј ским су ге сти ја ма схва ти ти и као из раз Ми хај
ло ви ће вог ис тан ча ног осје ћа ја за из бор драм ски при хва тљи вих са др жа ја еп ске 
ма те ри је. Јер, ка ко је у са вре ме ној те о ри ји дра ме уста но вље но: „Ако дра ма но си 
не до зво ље не еп ске цр те, сма тра се да гре шка мо ра ле жа ти у из бо ру гра ђе” – Пе тер 
Сон ди, Те о ри ја мо дер не дра ме, прев. Дринка Гојковић, Ла пис, Бе о град 1995, 7.

8 Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, „Пе сма о из у зет ном ју на ку и дра ма о 
же ни с тај ном. Ба но вић Стра хи ња Стар ца Ми ли је и Ба но вић Стра хи ња Бо ри
сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”, Кад је би ла кне же ва ве че ра?, По зо ри шни му зеј 
Вој во ди не, Но ви Сад 2009, 33.



280

ци клу са у дра му уво де и дру ги мо ти ви фраг мен ти са не на ци о нал
не епо пе је. По ред „Кне же ве кле тве”, ко ја се до слов но пре но си у 
тек сту дра ме, ино ва тив но кон сти ту и сан лик ’од сут но при сут не’ 
мај ке Ју го ви ћа у ин тер пре та тив ни ви до круг по ста вља и пје сму 
„Смрт мај ке Ју го ви ћа”; а ту су и алу зи је на не ке дру ге по зна те 
ју на ке ко сов ског пре да ња, као и све ко ли ке на ци о нал не усме не 
епи ке. Та ко је Ми хај ло вић у Ба но вић Стра хи њи по за ди ну основ
ног драм ског су ко ба те мат ски про ши рио, па ти ме про ду био про
блем ски хо ри зонт пре у зет из пје сме Стар ца Ми ли је.9

До са да шња од ре ђе ња Ба но вић Стра хи ње у жан ров ском по гле
ду кре та ла су се у крај ње раз ли чи тим смје ро ви ма. За та кву си ту аци
ју дра ма је пру жи ла до бар ма те ри јал под јед на ко сво јом фор мом 
ко ли ко и са др жин ском сло је ви то шћу. Сам пи сац је увод ном на по
ме ном из ре че ном у пам тљи вом па ра док су упо зо рио на сло же ност 
тог про бле ма: „Дра ма ни је исто риј ска. За то су у њој ана хро ни зми 
на мер ни и он да ка да су слу чај ни.”10 Упр кос чи ње ни ци да је ри јеч 
о при чи ве за ној уз цен трал ни до га ђај срп ске исто ри је, Ми хај ло вић 

9 У бит ној мје ри по вр шно схва та ње Ми хај ло ви ће вих на мје ра до во ди ло 
је до по гре шних за кљу ча ка у по гле ду од но са ње го ве дра ме пре ма Ми ли ји ној 
пjесми, па та ко и до пре на гла ше но не га тив них вред но сних су до ва: „’Ба но вић 
Стра хи ња’, дра ма у три чи на, од Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за, из ве де на кра
јем фе бру а ра 1963. го ди не, у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту у Бе о гра ду, 
има уства ри вр ло ма ло ве зе са те мом о Ба но вић Стра хи њи из на род не тра ди
ци је. Ту се са мо под фир мом ’Ба но вић Стра хи ње’ го ми ла мно штво ег зи стен ци
јал них ми сли, иде ја, до ми шља ња и ’над ми шља ња’, нај че шће мут них и не до ре
че них исе ча ка, где се гле да о цу на кра ју кра је ва оста вља на во љу да до пу њу је и 
ства ра се би сво ју пред ста ву о лич но сти ма у дра ми и про бле ма ти ци ко ју је она 
има ла да ка же. Ти пи чан пан дан са вре ме ном ап стракт ном сли кар ству. Дра ма 
је кр ште на као ’Ба но вић Стра хи ња’ очи глед но с на ме ром да би из ван ред на и 
оп ште по зна та на род на пе сма о Стра хи њи при ву кла ра до зна лост пу бли ке – у че му 
се пот пу но и ус пе ло: ку ћа је би ла дуп ке пу на, али то је, на жа лост, и је ди ни 
до мет ове дра ме.” – Ра до сав Ме де ни ца, Ба но вић Стра хи ња у кру гу ва ри ја на та 
и те ма о не ве ри же не у на род ној епи ци, На уч но де ло, Бе о град 1965, 134–135. 
Те ку ћа кри ти ка пак, на зна чу ју ћи из вје сне од ли ке ко је ће до ла зе ће ана ли зе те
мељ ни је под ву ћи, од ре ди ла је Ба но вић Стра хи њи во де ће мје сто ме ђу срп ским 
дра ма ма на ста лим пре ма исто риј ским и мит ским до га ђа ји ма: „У на шој ви ше 
не го скром ној драм ској ли те ра ту ри ин спи ри са ној ле ген дар ним ко сов ским и по
ко сов ским до га ђа ји ма го то во да и не ма успе шни јег драм ског де ла, јер је вр ло 
те шко уоб ли чи ти, пре то чи ти тра ди ци о нал не мо ти ве у убе дљив текст, ко ји би у 
исти мах имао и до вољ но сцен ске жи вот но сти. (...) У сре ди шту овог де ла ни је 
мо тив о ју на ку и ње го вој не вер ној же ни, већ је тај мо тив са мо по вод да се из не су 
не ки од су ко ба из ме ђу по је ди них лич но сти о ко ји ма нам ле ген да, ина че, да је 
вр ло ма ло од ре ђе них по да та ка.” – Ра шко В. Јо ва но вић, „Ба но вић Стра хи ња 
Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”, По зо ри ште, ма р т–а прил 1963, 78.

10 Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Из да ји це, БИГЗ, Бе о град 1986, 7; И у 
пр вим кри тич ким ко мен та ри ма дра ме ука за но је на ком плек сност ње ног од но
са пре ма исто риј ском: „Ми без ре зер ве не мо же мо да при хва ти мо ово упо зо
ре ње и чи ни нам се да је дра ма по сво јим глав ним ак те ри ма, по стра вич ној 
ви зи ји ко сов ске бит ке, ко ја да је не ки суд бин ски при звук сва кој ри је чи и сва кој 
ак ци ји, ду бо ко исто риј ска, на рав но у књи жев ноте о риј ском сми слу ри је чи.” – 
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на ве де ним ис ка зом су ге ри ше да у ње го вом фо ку су ни је оп ште по
зна та про шлост. Ту је при је све га ри јеч о умјет нич кој на мје ри да 
се у дру ги план по ста ви пре лом ни исто риј ски до га ђај на чи јем се 
фо ну од ви ја ин тим на при ча и ко ји ће упра во по ме ну ти ана хро ни
зми пре суд но од ре ди ти као ми зан сцен основ ног драм ског за пле та. 
Је дан ни во тек ста, до след но по сре до ван хро но ло шки не а де кват ним 
ти пом го во ра, ука зу је да је пи шче во од ре ђе ње дра ме осо бе на ми
ми кри ја, иза ко је се при кри ва дру га чи ја вр ста исто рич но сти тек
ста. На и ме, јед ном од ли ко ва кон се квент но је до ди је ље на уло га 
ин те лек ту ал ног ар би тра и то на два пла на: на ин тим но по ро дич ном 
и на ци о нал ноисто риј ском. Југ Бог дан пред ста вља по вла шће ну 
лич ност чи ји је за да так да ко мен та ри ше ток исто риј ских ло мо ва 
и пре о кре та по ро дич не дра ме, на пу шта ју ћи при вре ме но сво ју епо
ху и про го ва ра ју ћи је зи ком не ких бу ду ћих вре ме на. Оту да и мо гу
ћи за кљу чак про бле ма не ми нов но за вр ша ва у па ра док су: дра ма је 
исто риј ска у нај ве ћој мје ри на мје сти ма сво је ана хро нич но сти. 
Или, за рад те о риј ске пре ци зно сти ко ја из ми че па ра док сал ном 
ми шље њу, бо ље је го во ри ти о Ба но вић Стра хи њи као и о дра ми 
исто ри је.11

У том сми слу, јед на ди стинк ци ја у кон тек сту ра свје тља ва ња 
про бле ма ти ке исто риј ске дра ме ко ри сна је у овом слу ча ју: 

Сма тра мо да би у том по гле ду би ло ве о ма ва жно на чи ни ти 
не ка кву оп шту по де лу на оно што се на зи ва дру штве на исто ри ја 
и оно што се на зи ва по ли тич ка исто ри ја јед ног на ро да. Под пр вом 
би смо под ра зу ме ва ли сли ку жи во та људ ских од но са у про шло сти 
ко ји се мо гу по ве за ти са са вре ме ним жи во том и од но си ма из ме ђу 
љу ди у са вре ме ном све ту. Дру га би би ла ана ли за про бле ма вла да ња, 
су ко бља ва ња око вла сти, ра то ва ња или про па ги ра ња од ре ђе них 
по ли тич ких те за у не кој да љој или бли жој исто риј ској епо хи, 
ак ту ал на и за вре ме у ко јем се не ка дра ма пи ше или из во ди. Пр ва 
го во ри о дру штве ној си ту а ци ји у ми ро ва њу или о про ме на ма 
ко је у њу уно се су ко би спо ља; дру га го во ри о су ко би ма са мим, о 
њи хо вим узро ци ма, по сле ди ца ма ко јом се они по кре ћу или раз ре
ша ва ју.12 

Љу бо мир Зу ко вић, „Бо ри слав Ми хај ло вић – ’Ба но вић Стра хи ња’”, Ства ра ње, 
март 1963, 353–354.

11 Жан ров ска по ли ва лент ност Ба но вић Стра хи ње из и ску је упо тре бу раз
ли чи тих тер ми на ка ко би се до та кли сви ње ни фор мал ни сло је ви, па и та квих 
ко ји при па да ју не ста бил ним, ка ко је у ли те ра ту ри већ уо че но: „[Драма историје] 
је у књи жев ном жи во ту при сут на са мо као мо гућ ност.” – Пре драг Ла за ре вић, 
„Исто риј ска дра ма и дра ма исто ри је”, Исто риј ски до га ђа ји као те ме и мо ти ви 
у ју го сло вен ској драм ској књи жев но сти, Сте ри ји но по зор је, Но ви Сад 1990, 91.

12 Мар та Фрајнд, „Исто ри ја у дра ми и исто риј ска дра ма”, исто, 17.
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Су де ћи пре ма овом раз гра ни че њу, дра ма Ба но вић Стра хи ња 
до ми нант но је окре ну та дру штве ној исто ри ји, и то по себ но у 
сми слу ње ног од но са пре ма са вре ме ном сви је ту, док је по ли тич ка 
исто ри ја за ле ђе за пле та. Бу ду ћи да исто риј ска дра ма у из вор ном 
зна че њу глав но ин те ре со ва ње по све ћу је по ли тич кој исто ри ји, Ба
но вић Стра хи ња се не укла па у то тер ми но ло шко од ре ђе ње. Ако се 
до да чи ње ни ца да за лич ност Ба но вић Стра хи ње исто ри о гра фи ја 
ни је на шла уте ме ље ње у ре ле вант ним из во ри ма, по јам исто риј ске 
дра ме у тра ди ци о нал ном зна че њу ода ља ва се за још је дан сту пањ 
из ви до кру га жан ров ске кла си фи ка ци је.

По је ди не тех нич ке од ли ке Ба но вић Стра хи ње на ве ле су не ке 
ту ма че да дје ло од ре де као вр сту „дра ме за чи та ње”,13 пр вен стве но 
за хва љу ју ћи ди да ска ли ја ма пи са ним не у о би ча је но ком плек сним, 
ви со ко сти ли зо ва ним, на мо мен те чак при по вје дач ким из ра зом. 
Ипак, чи ни се да је ви ше знач ност сцен ских ин ди ка ци ја пре вас ход
но упу ће на ре жи се ру и да пи сац на тај на чин же ли обез би је ди ти 
ре а ли за то ру свог тек ста од ре ђен сте пен ин тер пре та тив не сло бо де, 
зна ју ћи као већ ис ку сан по зо ри шни дје лат ник да тек у су сре ту дви
је ау тор ске лич но сти дра ма до би ја ау тен тич но сцен ско уоб ли че ње. 
Али при мјед ба ће се сва ка ко по ка за ти осно ва ном и то мо жда ви ше 
у са мим ди ја ло зи ма не го у ди да ска ли ја ма.

Ми шље ње да се Ба но вић Стра хи ња мо же по и ма ти и као дра
ма за чи та ње под у пи ре до са да вје ро ват но нај пре ци зни је про на
ђе на озна ка за њу – „кон вер за ци о на пси хо ло шка дра ма”.14 Ак це нат 
на ди ја ло гу и на уну тра шњој, пси хо ло шкој сло је ви то сти ка рак те
ра ком пли ко ван је за да так за би ло ко ји по ку шај по зо ри шне адап
та ци је и пи та ње је у ко јој мје ри је мо гу ће ап сор бо ва ти све ње не 
аспек те, а да се са чу ва мо ти ва циј ска рав но те жа за да та сцен ским 
ин ди ка ци ја ма. С дру ге стра не, је дан ино ва ти ван угао по сма тра ња 
от крио је зна тан слој по ли тич ког у дра ми: „Ко ли ко год то из гле
да ло нео че ки ва но, по ли тич ки аспект нај и зра зи ти је је ис ка зан у 
дра ми Ба но вић Стра хи ња. (...) Као да се у овој дра ми не пре ста но 
су о ча ва ју кла сич но и мо дер но, а дру ги лик тог су о ча ва ња је сте, у 
ства ри, су срет еп ског и по ли тич ког. За хва љу ју ћи ова квој кон цеп
ци ји дра ме, Ми хи зо вог Ба но вић Стра хи њу мо же мо да чи та мо на 
нај ма ње не ко ли ко на чи на: као по ли тич ку дра му, као дра му хе рој
ске дез ин те гра ци је, као дра му етич ког и емо тив ног, као дра му 

13 Ми ле на Или ше вић, Жан ров ска пре пли та ња у са вре ме ној срп ској дра
ми: Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Бо ри слав Пе кић, Сло бо дан Се ле нић (Дру ги чин 
рас пра ве у два чи на), Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град 2011, 40.

14 Пе тар Мар ја но вић, „Не тко бе ше Стра хи ни ћу Ба не”, Срп ски драм ски 
пи сци ХХ сто ле ћа, Фа кул тет драм ских умет но сти / Ин сти тут за по зо ри ште, 
филм ра дио и те ле ви зи ју, Бе о град 2000, 206.
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ја ких же на.”15 По ред то га што ука зу је на би тан по ли тич ки аспект 
дра ме са кри вен ме ђу ње ним сло је ви ма, овај на вод још јед ном по твр
ђу је су ге ри са ну прет по став ку да се о Ба но вић Стра хи њи ни по што 
не мо же го во ри ти реч ни ком јед но знач не де тер ми на ци је. Та дра ма 
зах ти је ва си сте ма тич ну спе ци фи ка ци ју свих ње них аспе ка та, 
ко ји би тек евен ту ал но мо гли би ти об у хва ће ни јед ним кров ним 
име ни те љем.

Сто га је упут но ис пи та ти и њен од нос пре ма тра ге ди ји. Осла
ња ју ћи се на по зна ту Ари сто те ло ву ми сао да се тра ге ди ја ба ви оним 
што љу ди чи не при је не го оним ко су, ла ко је уо чи ти да су су ко би 
про та го ни ста у Ба но вић Стра хи њи при је све га пси хо ло шки мо ти
ви са ни. Они дје лу ју (чи не) во ђе ни сво јим од ре ђу ју ћим ка рак тер
ним цр та ма (ко су), би ло да је у пи та њу не про зир на мо ти ва ци ја 
Же ни не „тај не”, или Стра хи њи на сто ич ка жи вот на де ви за „што 
мо рам ја то и хо ћу”. Од су ство па то са, фи зич ког стра да ња глав них 
ак те ра, у истом сми слу не га тив но де фи ни ше ту Ми хај ло ви ће ву 
дра му пре ма пој му тра ге ди је. Из бје га ва ње ка зне и пат ње, у ко ји ма 
чи та лац по тен ци јал но слу ти епи лог рад ње, сво је до ста те мељ но 
од ре ђе ње про на ла зи у тер ми ну са вре ме не те о ри је дра ме – „пре жи
вље на ка та стро фа”.16 Ба но вић Стра хи ња од го ва рао би у знат ној 
мје ри том мо де лу драм ског рас пле та.

По ми шље њу не ких ау то ра Ба но вић Стра хи њу мо гу ће је свр
ста ти у ка те го ри ју тра ги ко ме ди је.17 Иа ко по је ди ни аспек ти иду 
на ру ку тој прет по став ци, као што је лик Југ Бог да на, ко ји сво јом 
ве се лом ре ла тив но шћу да је не што ве дри јих то но ва су мор ној ат мо
сфе ри при че, та кво рје ше ње ни је нај срећ ни је с об зи ром да се не 
мо же го во ри ти о на по ред но сти ко мич ког и тра гич ког у дје лу, већ 
са мо о еле мен ти ма ко ми ке по вје ре ним јед ној лич но сти. Та ко ђе, 
чи ње ни ца да дра ма у ужем сми слу под ра зу ми је ва ми је ша ње тра
ге ди је и ко ме ди је „нај че шће у ци љу озбиљ ног при ка зи ва ња те ма 
из сва ко днев ног жи во та”18 ука зу је да би прет ход но по ну ђе но од
ре ђе ње би ло су ви шна спе ци фи ка ци ја, ко јом се са свим не по треб но 
су жа ва ге но ло шки оквир. Та ко се до ла зи до од ред ни це при клад не 

15 Гој ко Бо жо вић, „По ли ти ка и еп у дра ми Ба но вић Стра хи ња”, Ми хи зо ва 
дра ма у европ ском кон тек сту..., 57–58.

16 Ејдри јан Пул, Тра ге ди ја. Са свим кра так увод, прев. Небојша Марић, 
Слу жбе ни гла сник, Бео град 2011, 135.

17 „При сти жу ћи из еп ске и мит ске кон вен ци о нал не про зир но сти и јед но
знач но сти, Ми хи зо ве ју на ки ње по ста ју не са мо рав но прав не фи гу ре у рав ни 
рад ње, већ и глав ни под стре ка чи и но си о ци ње них дво сми сле них – иро ниј ских, 
па ро диј ских и тра ги ко мич них – зна че ња.” – С. Јо ва нов, нав. дје ло, 94; Ви дје ти 
још и Јо ван По пов, „Ба рок на и мо дер на тра ги ко ме ди ја: Кор не јев Сид и Ми хи зов 
Ба но вић Стра хи ња”, Жан ро ви срп ске књи жев но сти, Фи ло зоф ски фа кул тет / 
Ор феј, Но ви Сад 2006, 453–479.

18 Реч ник књи жев них тер ми на, „Ро ма нов”, Ба ња Лу ка 2001, 148.
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да нат кри је све од ли ке дје ла, па и све до са да шње тер ми но ло шке 
ети ке те: Ба но вић Стра хи њу је нај ма ње по гре шно озна чи ти као 
дра му у ужем сми слу.

По мје ра ње те жи шта са глав ног ју на ка ле ген де на жен ског 
ак те ра при че очи ту је се већ у пр вом чи ну. У по ре ђе њу са узор ном 
еп ском пје смом, у ко јој не вјер на љу ба оста је не ви дљи ва све до сце
не дво бо ја, еви дент но је да Ми хај ло вић сву па жњу од мах кон цен
три ше на мо ти ва ци ју ње них по сту па ка. У Ми ли ји ној пје сми то је 
тип ски лик пре љуб ни це ли шен би ло ка квих ин ди ви ду ал них цр та, 
а код Ми хај ло ви ћа сло је ви то об ли ко ван ка рак тер на по вла шће ној 
по зи ци ји у дра ми. Док је у еп ском кон тек сту без и ме ност ју на ки ње 
у функ ци ји ње ног не дво сми сле ног сво ђе ња на уло гу из дај ни ка 
брач не и по ро дич не за јед ни це, до тле се у Ми хај ло ви ће вој дра ми 
мо же прет по ста ви ти да из о ста вља ње кон крет не но ми на ци је ли ку 
при ба вља дру га чи ју вр сту уни вер зал но сти. Исто вјет на нео д ре ђе
ност у два слу ча ја има опре чан за да так: у пр вом да сим пли фи ку је 
мо ти ва ци ју ка рак те ра сво де ћи га на са мо ра зу ми је ва ју ћи пре ступ, 
у дру гом да за мр ше не кон це пси хо ло шких под сти ца ја пред ста ви 
у њи хо вој сло же но сти као оп шти јој за ко ни то сти. Ри јеч је о уну тра
шњем су ко бу Же не ко ји је у нај ве ћој мје ри по сле ди ца от по ра стро го 
де фи ни са ном и исто та ко при ми је ње ном па три јар хал ном ко дек су.

У увод ном раз го во ру Стра хи ње и Мај ке отва ра се пи та ње 
Же ни не са мо и зоп ште но сти, ко је уче сни ци ди ја ло га на раз ли чи те 
на чи не по и ма ју. Мај ка у тип ској слут њи ан та го ни зо ва не све кр ве 
(„је смо ли је не до стој ни”),19 а Стра хи ња са би стри ном чо вје ка спо
соб ног да ства ри раз ма тра при гу ше них емо ци ја:

Е, ја о то ме ми слим не што сво је. Ви диш, де се то је, прет по след
ње де те у тој чуд ној ку ћи. Се стра, пр во ро ђе на Ми ли ца, по ста де 
ца ри ца, де ве то ро бра ће све не ка ко јед на ки и за под виг не ки да ле ки 
ро ђе ни, а над њи ма та те шка, круп на, цр на, ам би ци о зна мај ка од 
ма лих но гу им ули ва свест о из у зет но сти. А она ра сла ко со, по боч ке, 
уса мље на, за чи та ла се и свој под виг ни ка ко да на ђе. Њих све ухва ти 
по ли ти ка и др жа ва, ко јој су се на шли крај кор ми ла, а она сво је не што 
дру го хте ла у жи во ту, а не зна ла шта. И та ко јед ног да на ба ци сво ју 
суд би ну на коц ку, а ја...20

У Стра хи њи ном мо но ло гу мо гу се пре по зна ти три рав ни од 
ко јих је гра ђе на Ми хај ло ви ће ва дра ма: по зна ти еле мен ти на род ног 
пре да ња и на ци о нал не исто ри је упи са ни у ши ро ки ре цеп циј ски 

19 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 24.
20 Исто, 25.
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хо ри зонт, ау тор ске ре ин тер пре та ци је пре у зе тих мо ти ва, и пот пу но 
ори ги нал не ин тер по ла ци је у за те че ни ма те ри јал. По том прин ци пу 
је и Же ни на ком плек сна пси хо ло ги ја де тер ми ни са на пре вас ход но 
по ро дич ним по ри је клом пре пи са ним из тра ди ци је, за тим по ро дич
ним ре ла ци ја ма ко је пи сац пре фор му ли ше у но вом ви ђе њу, и ори ги
нал ним мо тив ским ино ва ци ја ма, ко је ће тек у то ку дра ме до би ти 
сво је пот пу ни је раз ја шње ње. Ти раз ли чи ти мо ти ва циј ски кра ци 
ули ва ју се у Же ни ну те мељ ну оту ђе ност од оба сви је та – оног из 
ког је по те кла и оног у ко ји је до шла. Ми хај ло вић је уоб ли чио књи
жев ни лик чи је по ступ ке од ре ђу ју то ко ви не ко ли ко уну тра шњих, 
сна жно пре пле те них под сти ца ја. Сто га их је по треб но ана ли зи ра ти 
у њи хо вој ме ђу за ви сно сти, на су прот до са да шњој хер ме не у тич кој 
прак си пре те жно по све ће ној од ре ђи ва њу „пре суд не” ме ђу по сто
је ћим мо ти ва ци ја ма.

Пр во Же ни но по ја вљи ва ње Ми хај ло вић је умјет нич ки функ
ци о нал но осми слио: „Ду га фи на ру ка јој ма ло сти ли зо ва но, ма ло 
на ме ште но, у сту ди ра ном ге сту ле жи нај че шће пре ко гру ди као да 
не што бра ни или не што кри је. (...) Же на с тај ном ко ју, ве ро ват но, ни 
са ма не зна и стал но из но ва ства ра, же на не за до вољ на со бом и свим 
око се бе, не за до вољ ством сан гви нич ким, мо жда ни ско то нич ним, 
али искре ним и не из ле чи вим. (...) Ро ђе на за жр тву, зло чин ца и са
у че сни ка у исти мах.”21 У тим пи шче вим упут стви ма ви ди се ин
си сти ра ње на не до вољ ној про зир но сти, а та ко ђе су ко бље но сти 
уну тра шњих по кре та ча уоч љи вих у Же ни ним ге сто ви ма и го во ру: 
по за ру ке не што бра ни или кри је, до ми нант ни из раз ли ца тре ба ло 
би да су ге ри ше ње но од су ство сви је сти о нај ду бљим раз ло зи ма 
не за до вољ ства али исто вре ме но уче шће у ње го вој пер ма нент ној 
про из вод њи, док ње на „суд бин ска” пред о дре ђе ност, као вје ро ват но 
нај ве ће ис ку ше ње глу ми ци ко јој би био по вје рен Же нин ка рак тер, 
за о кру жу је тај ам би ва лент ни пси хо ло шки про фил.22 Ми хај ло вић 
вје што уз ми че бу квал ним ин ди ка ци ја ма, укла ња ју ћи се до слов но
сти ко ја би пре тво ри ла лик у књи шког слу гу јед ног пси хо ло шког 
по кре та ча, од но сно но си о ца јед не иде је. Та ау тор ски кон тро ли са
на на мје ра до дат но осна жу је на лог да се ин тер пре та ци ја усмје ри 
са из бо ра из су ге ри са них пу то ка за у прав цу њи хо ве син те зе.23

21 Исто, 26.
22 Ти ме на сна зи до би ја по ме ну та прет по став ка о Ба но вић Стра хи њи као 

дра ми за чи та ње, јер из вје сна упут ства из ди да ска ли ја, на про сто, мо ра ју би ти 
про чи та на ра ди до се за ња ду бљих сми са о них ни воа тек ста.

23 Кри ти ка је на зна чи ла пи шчев оба зрив од нос пре ма сво јој ју на ки њи, 
чи ме јој је при ба вљен ви сок сте пен умјет нич ке убје дљи во сти: „Не ту ма чи ова 
дра ма Же ни ну тај ну и не са оп шта ва је екс пли цит но. Та тај на ум не и ду гим лек
ти ра ма на кло ње не се стре ца ри це Ми ли це, та тај на пред ко јом су па ла у во ду сва 
пред ви ђа ња о по ступ ци ма јед не за ми шље не, ва зда од сут не, ћу тљи ве и хи ро ви те 
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Дру га сце на пр вог чи на, вре мен ски уда ље на од пр ве пет да на, 
при ка зу је су срет Же не и Влах Али је. Тре ну так Же ни не од лу ке да 
на пу сти дво рац и кре не са не при ја те љем до са да је при лич но 
оскуд но ту ма чен, уз за не ма ри ва ње бит них де та ља и ау тор ских 
сиг на ла. На при мјер, по је ди не Же ни не ре пли ке от кри ва ју да њен 
од нос пре ма Стра хи њи ни је јед но зна чан у сми слу не за до вољ ства 
не же ље ним бра ком, већ да у тој за јед ни ци ипак по сто ји по што ва ње 
ко је ни је нај о бич ни ји из раз ду жно сти. Ка да је Влах Али ја пи та: 
„Ко ти је го спо дар?”, Же на му, до сљед но пи шче вим су ге сти ја ма, 
од го ва ра са дво стру ким по но сом: „Го спо дар сам ја са ма се би. А 
дво ри су Ба но вић Стра хи ње, пле ми ћа и ви те за срп ског ко га не ма 
ов де, ина че ви не би сте пре ко ра чи ли овај праг сем као роб.”24 Та 
ре че ни ца се ман тич ки ре зо ни ра са Же ни ним по след њим ри је чи ма 
упу ће ним Мај ци, из че га ни је те шко за кљу чи ти да на кон „за во ђе
ња” Влах Али је Же нин од нос пре ма ње му оста је не про ми је њен: 
„Ка жи те Стра хи њи да ме и ова ко и она ко мо рао из гу би ти. Ова ко 
је бар цр ње, ду бље и не по врат ни је. Од ла зим са овим (го рак осмех) 
чо ве ком...”25 (Подв. В. Б.) Ње на до та да шња „љу бав на игра” у пот
пу но сти је, ка ко је у ли те ра ту ри до не кле на зна че но, би ла ми си ја 
спа са ва ња Мај ке и слу ге Ми лу ти на. Та ко тре ба ра зу мје ти и ње но 
из би ја ње ма ча из Ми лу ти но вих ру ку, јер је тај чин не сум њи во 
из раз сви је сти да би очај нич ки на ср тај слу гу ма лак са лог од ра на 
од вео у си гур ну смрт.26 Али у по за ди ни се на слу ћу ју за тег ну те и 
дру ге мо ти ва циј ске ни ти, ко је се ис по ља ва ју у Же ни ном јед но
вре ме ном ки да њу ве за са сво јим про ма ше ним жи во том. Же ни не 
на мје ре су ча сне и она се хе рој ски но си са сво јим при ми тив ним 
от ми ча рем, али сви им пул си не за до вољ ства, дис крет них тај ни и 
не ја сних по ри ва до би ли су по вољ ну при ли ку да да ју се би оду шка. 
У са мо вољ ном роп ству Же на про на ла зи па ра док сал ну суп сти ту
ци ју за же ље но осло бо ђе ње:

Влах Али ја

Аха, круп не сам ја то звер ке да нас уло вио. Е, па ле по идем да 
по гле дам ту ба бу пре но што на ре дим да је уби ју.

По ла зи.

же не, та тај на нео че ки ва ног од ла ска са Влах Али јом, та тај на ге не зе по сло вич но 
’вер не љу бе’ у ус пут ну љу бав ни цу јед не пу ста хи је, оста је да тра је на стра ни ца ма 
ове дра ме као нај ли те рар ни је ре ше ње.” – Дра шко Ре ђеп, „Бо ри слав Ми хај ло вић: 
Ба но вић Стра хи ња”, Ле то пис Ма ти це срп ске, мај 1963, 503.

24 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 38.
25 Исто, 46.
26 „Не дво сми сле на је ње на за слу га што Мај ка и Ми лу тин ни су би ли уби

је ни.” – П. Мар ја но вић, нав. дје ло, 212.
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Же на

Че кај, Тур чи не! Ту же ну не ћеш уби ти. (Хва та га за ми ши цу и 
др жи га та ко док го во ри.) Ста ни! Ви диш, ја сам пре не ки дан хте ла 
да учи ним не што стра шно.

Влах Али ја

Шта стра шно же на мо же да учи ни? Шта ве ли ко же на мо же 
да учи ни?

Же на

Ве ли ко? И те би је исто ве ли ко и стра шно, је ли? Ни сам то 
стра шно не ки дан учи ни ла... ка кве су ти то твр де ми ши це као од 
че ли ка... а сад ћу учи ни ти не што мо жда и стра шни је. У цр ни ћу бу
нар да ско чим. По ћи ћу с то бом. Знам, знам, да мо жеш да ме од не
сеш ве за ну на се длу. Али ја ћу по ћи од сво је во ље, сло бод но. За то 
што та ко хо ћу. Би ћу ти же на. Дра га на, роп ки ња, шта хо ћеш.27

С јед не стра не, Же на очај нич ки ра ди ка ли зу је ма ни пу ла ци ју 
про тив ни ком, бу ду ћи да Влах Али ја сво је от кри ве не сла бе тач ке 
ин стинк тив но кре ће да бра ни оруж јем, а с дру ге, у свом по ступ ку 
она пре по зна је ин верз ни екви ва лент пла ни ра ног по вла че ња из 
жи во та, што се на кнад но от кри ва из ње ног пи сма про чи та ног у 
тре ћем чи ну. На мје ру да на пу сти му жа и оде у ма на стир да би 
што ду бље по ко па ла „свој не у спе ли и по гре шно от по че ти жи вот”28 
Же на из јед на ча ва са од лу ком да по ђе са Тур чи ном. Њој под јед на ко 
стра шно из гле да ти хо ва ње из ме ђу ма на стир ских зи ди на и до бро
вољ на ро би ја под ча до ром сул та но вог од мет ни ка, бу ду ћи да је њен 
сан о сре ћи био дру га чи је за ми шљен не го што јој га је суд би на 
до ди је ли ла. Сво је из дај ство она ра зу ми је и као вр сту олак ша ва ња 
те ре та чо вје ку ко га на пу шта, отва ра ју ћи пут ње го вим емо ци ја ма 
ка про чи шћу ју ћем пре зи ру.

Ту ма че ња пре ма ко ји ма се у Же ни ним ри је чи ма пре по зна ју 
на зна ке ерот ске фа сци на ци је Влах Али јом тре ба од ба ци ти у ко
рист ра зу ми је ва ња ре пли ке као ул ти ма тив ног сред ства кон тро ле 
раз бој ни ка.29 При је све га, она је од мах на по чет ку сце не прет по

27 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 43.
28 Исто, 99.
29 „Ана ли ти чар са скло но шћу за пси хо ло шки при ступ не би про пу стио 

да за па зи гест (’Хва та га за ми ши цу и др жи га та ко док го во ри’) и ре чи же не 
ко је не по сред но прет хо де од лу ци да сво јом во љом по ђе с Тур чи ном пла вих 
ис пра них очи ју (’ка кве су ти то твр де ми ши це као од че ли ка’), ко је ве ро ват но 
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ста ви ла Стра хи њи ну сна гу Влах Али ји ној, а за тим отво ре но по ка
за ла пре зир пре ма Тур чи ну. Та ко ђе, у тре нут ку ка да из го ва ра те 
ри је чи Же на очи глед но осје ћа Влах Али јин за мор раз го во ром и 
ње го ву од лу ку да чи ни је ди но што уми је – да дје ла, па сто га при
бје га ва по сљед њем рје ше њу, ко је јој је Влах Али ја по сред но су ге
ри сао: „Же не не уби јам. Њих во лим ако хо ће, а ако не ће, он да их 
опет во лим. Са мо ви ше во лим кад хо ће не го кад не ће.”30

У дру гом чи ну ра сло ја ва ње Же ни не мо ти ва ци је ве зу је се за 
да ле ку про шлост. Оно је по сре до ва но Југ Бог да но вом при чом из 
дје тињ ства ње го ве мла ђе ћер ке о ри ту а лу ма гиј ског пред ска зи
ва ња дје те то ве бу дућ но сти. Ка да Ми лу тин до ђе из Бањ ске са не
ми лим ви је сти ма, Југ из го ва ра: „Ето ти га на, у шта ју је за не ло”,31 
ан ти ци пи ра ју ћи ти ме ка сни је сје ћа ње на пр во бит ни об ред. Југ 
Бог дан ту успо ме ну ево ци ра у тре нут ку ка да Во јин Ју го вић из вје
шта ва сво ју мај ку о на ста лим окол но сти ма, а Бо шко мо ли оца да 
пре кра ти не при јат ну ти ши ну:

Бо шко

При чај те не што док че ка мо. Не мо гу да под не сем ти ши ну.

Југ

Шта да при чам?

Бо шко

При чај те шта би ло, са мо да не ћу ти мо. Шта ми сли те сад док 
гла ди те тај пе шча ни сат?

Југ

Зар га гла дим? Шта ми слим? Ни шта не ми слим. Се ћам се са мо. 
И то се, од не куд, се ћам тре нут ка кад је про хо да ла. Чуд но. То ли ку 
де цу имам а је ди но пам тим ње ну по сту па о ни цу. Оби чај жен ски, 
вра чар ски. Ти знаш, Бо шко, да тво ја мај ка др жи до свих оби ча ја. 
Још у ста рој на шој ку ћи то је би ло. И њој су би ли по ста ви ли, као 
и свој жен ској де ци, пле ти во не ко, ја бу ку – да се ви ди да ли ће би ти 
здра ва и ру ме на, огле да ло, зна се за што, кљу че ве – да ли ће би ти 
чу вар на, вар ја чу и још ко је шта. И он да је пу сти ше. А она ма ла, ма ла, 

ан ти ци пи ра ју оно дво сми сле но ’ма да’ у ве ли кој брач ној дуосце ни у тре ћем 
чи ну.” – П. Мар ја но вић, нав. дје ло, 209.

30 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 40.
31 Исто, 66.
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ово ли шна, цр не не ке ко си це, а очи је већ он да има ла огром не, пр во 
се ма ло за љу ља ла на но га ма, па он да кре те. Ми сви гле да мо че га 
ли ће да се ма ши. А она ста ла и ру чи це не пру жа. Као да нас да је 
гле дам. Сти сла де сну пе сни цу на гру ди и не отва ра је. Он да, од јед
ном, тр же про стир ку на ко јој је све то ле жа ло и сру чи све на под. 
Же не се са мо згле да ше, лош је то знак био, а ја сам се сит сме јао и 
њи ма и њој.32

Сим бо лич ки пред ме ти (пе шча ни сат, огле да ло, кљу че ви) у 
мо ти ва циј ски хо ри зонт уво де па ган ски схва ће ну пре де сти ни ра
ност дје те та, чи ја ће ма гиј ска по јав ност у окви ру драм ске рад ње 
про на ћи свој хер ме не у тич ки пан дан у пси хо а на ли тич ким сим бо
ли ма. На Бо шков ко мен тар да су све то „бап ске при че” Југ се на до
ве зу је ре то рич ким пи та њем из ко га је ја сно да упр кос де кла ра тив
ном сла га њу са нај мла ђим си ном он при хва та мо гућ ност по сто ја ња 
из вје сног зна че ња у оно ме што је ис при по ви је дао: „И кад је бр же 
сти гла та цр но ко са де вој чи ца и да од ра сте, и да се на чи та, и да се 
на са му је, да се по коц ка са жи во том, да се уда и да це лу про стир ку 
по но во сру чи на под. Ма ла де вој чи ца са сти сну том пе сни цом на 
гру ди ма.” (Подв. В. Б.) Да кле, чин ње не из да је Југ озна ча ва као 
по но вље ну рад њу ини ци ја циј ског ри ту а ла – као ис пу ње ње пред
ска за ња. Пре ма то ме, ри јеч је о не чем уро ђе ном или, пси хо ло шки 
ис тан ча ни је – на сли је ђе ном, за шта по сто је прет по став ке и на дру
гим мје сти ма у тек сту. На и ме, у пр вим, афек ти ра ним ре ак ци ја ма 
на Ми лу ти нов из вје штај, Бо шко го во ри оцу: „То се она на вас би ла 
умет ну ла. То је би ла ва ша кћи”, на шта му Југ од го ва ра: „Ни је на 
ме не, си не. Ни ка да ја не бих био спо со бан да та ко не што учи ним.” 
Да Југ по сљед њу ре че ни цу из го ва ра дик ци јом су прот ном од зна
че ња ко је има на уму, да кле у не свје сном то ну одо бра ва ња, ви ди 
се ја сно из Бо шко ве на ред не ре пли ке: „Ви још ма ло па ће те то за 
под виг про гла си ти.”33 Ту се тре ба вра ти ти са мо ма ло уна зад ка ко 
би се у пот пу но сти ра зу мио сми сао Ју го ве „баб ске при че”. Ка да 
пред ста вља Ју га при је ње го вог пр вог по ја вљи ва ња, пи сац из ме ђу 
оста лог ка же: „Не во ли ком пли ка ци је. Ње го во па пу чар ство је ком
би но ва на по сле ди ца ко мо ци је, ле њо сти и алер гич но сти на бу ку и 
па те ти ку.”34 Та ин ди ка ци ја упу ћу је на то да су Ју го ве ри је чи из
го во ре не упра во она ко ка ко их је Бо шко чуо – са при зна њем соп
стве не не спрем но сти, или не спо соб но сти за сли чан по сту пак, а не 
етич ким огра ђи ва њем од ње га. Југ је чо вјек ко ји је ра ди вла сти тог 

32 Исто, 80.
33 Исто, 69.
34 Исто, 51.
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ком фо ра сво јој же ни пре пу стио власт из сјен ке, а та кав ње гов 
усту пак као да је на и шао на от пор у нај мла ђој на сљед ни ци. Она је, 
на су прот ње му, спрем на да ма кар и „ком пли ка ци ја ма” раз рје ша ва 
сво је брач не окол но сти, у ко ји ма, као и он са мо без ика кве са тис
фак ци је, жи ви не за до вољ на. У дра ми Ба но вић Стра хи ња рав но
прав но су раз ди је ље ни ро ди тељ ски ути ца ји и на сљед ни фак то ри 
у кру ше вач кој пле мић кој по ро ди ци: док, пре ма на ве де ним Стра
хи њи ним ри је чи ма, бра ћи Ју го ви ћи ма „те шка, круп на, цр на, ам би
ци о зна мај ка од ма лих но гу ули ва свест о из у зет но сти”, до тле у 
нај мла ђој ћер ки тран сфор ми са не ис кр са ва ју оче ве ин хи би ци је. 
Ју го ва при ча за пра во је пси хо ло шка але го ри ја на сљед не де тер ми
на ци је, ко ја би се те мељ ни је мо гла ела бо ри ра ти тра гом уче ња Лео
пол да Сон ди ја о фа ми ли јар ном не свје сном, али би то да ле ко пре
ва зи шло ци ље ве и свр ху ове ана ли зе.35

У тре ћем чи ну, у сце ни су ђе ња, са зна је се би тан по да так из 
пред и сто ри је дра мом об у хва ће не при че. На и ме, пи сац пре у зи ма 
је дан мо тив из европ ске драм ске ли те ра ту ре, ко ји ће му по слу жи
ти као но ви ин ди ка тор мо ти ва ци је Же ни них по сту па ка. У пи та њу 
је епи зо да ви те шког тур ни ра за ру ку мла де прин це зе, кон стру и са
на пре ма дра ми Пје ра Кор не ја Сид.36 Тај до га ђај, на го ви је штен у 
пр вом Стра хи њи ном мо но ло гу („та ко јед ног да на ба ци сво ју суд
би ну на коц ку”), от кри ва још јед ну нит у спле ту Же ни них ду бин
скопси хо ло шких под сти ца ја. Од би ја ју ћи да од го ва ра на пи та ња 
по ро дич ног ви је ћа Ју го ви ћа, Же на се пр ви пут огла си ка да Стра
хи ња у свој ству свје до ка од ре ди тур нир као пра ви по че так до га ђа ја. 
Она, пре ма пи шче вим упут стви ма, „из не на да гла сно, и као за се бе” 
ка же: „Је дан коњ се окли знуо на ле ву пред њу но гу.”37 Бо шко ра зу
ми је ње ну нео че ки ва ну упа ди цу, јер је као дје чак, оп чи ње но гле
да ју ћи спек такл, за пам тио сва ки де таљ ње го вог то ка, ме ђу њи ма 
и тај да се Ко сан чић Иван, је дан од три уче сни ка по ред Стра хи ње 
и Ре ље Кри ла ти це, жа лио ка ко је у од суд ном тре нут ку до жи вио пех 
услед не зго де са ко њем. У том тре нут ку по ста је ја сно да је Же на 
при жељ ки ва ла Ива но ву по бје ду на тур ни ру, али оста је нео д го

35 Ви дје ти: Ле о полд Сон ди, Уче ње о фа ми ли јар ном не све сном, прев. Пе
тар Бојанић, Про ме теј, Но ви Сад 2011.

36 Ве за из ме ђу Ми хај ло ви ће вог и Кор не је вог ко ма да већ је те мељ но ис
пи та на у ци ти ра ној сту ди ји Јо ва на По по ва. Основ на слич ност за па же на је у 
сле де ћем: „Иа ко је [Химена] при ста ла да се уда за оног ко ји по бе ди у дво бо ју 
упри ли че ном на њен зах тев, по тај но се на да Дон Сан чо вом по ра зу. Слич но њој 
је и Југ Бог да но ва кћи обе ћа ла да ће по ћи за по бед ни ка тур ни ра, при жељ ку ју ћи 
за му жа Ко сан чи ћа, а до бив ши Стра хи ни ћа. То је та тај на, или бар део тај не, на
зна че не у ди да ска ли ји при ли ком ње ног пр вог по ја вљи ва ња на сце ни; тај на од 
ко је су по је ди ни ту ма чи у но ви је вре ме на чи ни ли го то во про тив те жу за го нет ке 
Стра хи њи ног опра шта ња на кра ју дра ме.” – Ј. По пов, нав. дје ло, 468.

37 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 95.



291

нет ну то за што је би ло по треб но да ха зард од лу чи о суд би ни ње не 
уда је. Од го вор се ра зло жно мо же по тра жи ти у окол но сти ма ор га
ни зо ва ња тур ни ра, на ко је Стра хи ња скре ће па жњу: „Оног да на, 
кад јој се се стра уда ва ла за ца ра, пре по чет ка ве ли ког тур ни ра, 
гла сни ком је об ја вље но да ће ва ша нај мла ђа ћер ка да ти ру ку оно ме 
ко по бе ди.”38 (Подв. В. Б.) Пре су дан ути цај тих окол но сти на ње ну 
од лу ку при мје ти ће па жљив чи та лац, од но сно гле да лац, ко ји се 
до сје ти Же ни них ри је чи упу ће них Влах Али ји на кон што јој се 
он два пу та обра ти са „ца ри це”: „Не мој да ме зо веш ца ри цом! Не 
во лим то.”39 Та ко ђе, она је у свом пи сму мај ци са гор чи ном кон
ста то ва ла да до се стри ног „цар ског до сто јан ства ње го ва не ва жна 
са др жи на не би мо гла ни да до спе”.40 Же на је, по све му су де ћи, у 
сво јој при мар ној по ро ди ци осје ћа ла из оп ште ност од ве ли ких уло
га на ми је ње них бра ћи и ста ри јој се стри, због че га је им пул сив но, 
у тре нут ку ка да се ње на по ро ди ца ве зу је уз вр хов но плем ство уда
јом ста ри је ћер ке за са мог ца ра, уло жи ла на пор да па жњу пре у смје
ри на се бе. Она то по свој при ли ци чи ни са вје ром у не ми нов ност 
срећ ног рас пле та, на по је на ро ман тич ним при ча ма сво је обим не 
лек ти ре.

Књи ге ко је чи та, што ће го то во сви ју на ци ко мен та ри са ти као 
знак ње не из у зет но сти би ло у не га тив ном или по зи тив ном сми слу, 
до тог тре нут ка игра ле су ва жну уло гу у Же ни ном жи во ту.41 Ме
ђу тим, дру га сце на у пр вом чи ну, гдје је за ти че мо за ми шље ну над 
од лом ком Ле то пи са по па Ду кља ни на, по ка зу је да је по сле тур ни ра 
на пу кла Же ни на илу зи ја о мо гу ћој уз ви ше но сти чо вје ко вог жи
во та, ко ју је про на ла зи ла у ли те ра ту ри:

„Они пак ко ји су би ли на че лу вој ске до ђу с вој ском и узму 
це лу Ра шку област” – ка ко је то јед но став но у књи га ма. Јед но став но 
и бр зо. До ђу и узму це лу Ра шку област. А у жи во ту би се то оте гло, 
оте гло, и не би би ло то. До ђу и узму. (На ста вља да чи та.) „А жу пан 
Ра шке по бег не и до ђе кра љу Пре ди ми ру с два сво ја си на, Пле ном 
и Ра ди гра дом, и ћер ком сво јом по име ну Пре хва лом.” Ка ко су би ла 
глу па та ста рин ска име на. Пре хва ла. Сва шта. (Чи та да ље.) „А Пре
ди мир краљ, ви дев ши кћер ње го ву да ле па бе ше ве о ма и да су јој сви 
де ло ви те ла до бро гра ђе ни...” (Же на пр сне у смех. Уста не и на ста ви 

38 Исто.
39 Исто, 44.
40 Исто, 28.
41 Мај ка: „Она ће се за тво ри ти го ре, за гле да ти се у сво је књи жу ри не”; Стра

хи ња: „За чи та ла се и свој под виг ни ка ко да на ђе”; Бо шко: „Па мет на је би ла, сто 
пу та па мет ни ја од ме не. На чи та на”; Југ: „И кад је бр же сти гла та цр но ко са де вој
чи ца и да од ра сте, и да се на чи та, и да се на са му је”, исто, 14, 25, 69, 80.
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да се сме је.) Као да пи ше о цр кви, а не о же ни. „Сви де ло ви те ла до
бро гра ђе ни.” (Же на раз гле да се бе.) Је су ли и ме ни сви де ло ви те ла 
до бро гра ђе ни.42

Њен чи та лач ки от клон од из вје шта че но сти жи во та тран спо
но ва ног у књи га ма ра сте из ре че ни це у ре че ни цу. Она га ви ди пр во 
оси ро ма ше ним у ње го вом не ми нов ном са жи ма њу, за тим пре ва зи
ђе ним и ана хро ним, а нај зад и ко мич но при ми тив ним у по гле ду 
ни по да шта ва ју ћег од но са пре ма же ни. Ипак, сте че ни опрез пре ма 
књи га ма од јед ном по пу шта ка да текст про во ци ра ње ну при кри
ве ну ау то пер цеп ци ју вла сти те тје ле сно сти. Ин ди ка тив но је да 
Же на, су прот ста вља ју ћи жен ско ти је ло и цр кву, ко мен та ри ше стил 
про чи та ног као из раз под ра зу ми је ва ју ће па си ви за ци је ње жни јег 
по ла, на сли је ђе не из про шло сти. То им пли ци ра да у њој по сто ји 
јак от пор пре ма на мет ну том обра сцу ра ди кал ног су прот ста вља ња 
ду хов но сти и пу те но сти, про ис те као из уну тра шњег осје ћа ња да 
љу бав ни је из раз тје ле сних функ ци ја и да љу бав ни из бор ни је 
екск лу зив но пра во му шкар ца. Њен очи то при гу шен ерот ски по рив 
и ње на по тре ба да под ри је тра ди ци ју жен ске де су бјек ти ви за ци је 
до дат но раз ја шња ва ју од лу ку да сво ју суд би ну окре не про тив но 
на мет ну тим оби ча ји ма. Ту се ви ди ка ко се у Же ни укр шта ју, или, 
пре ци зни је, пре кла па ју раз ли чи те мо ти ва ци је, на ста ле у су ко бу 
ин тим них по тре ба би ћа и за те че ног дру штве ног по рет ка. Сим бо
лич ки гле да но, ње но по ре ђе ње жен ског ти је ла и цр кве ука зу је на 
то да од лу ка да по ђе са Влах Али јом јед ним ди је лом про из ла зи 
из сви је сти о ди мен зи ја ма уну тра шњег по ра за ко ји би јој на нио 
пла ни ра ни од ла зак у ма на стир.

За Ми хај ло ви ће вог Ба но вић Стра хи њу мо гло би се ре ћи да је 
при је све га чо вјек ду жно сти. Пи сац у увод ној на по ме ни о ње му 
ка же: „Што мо ра, то и хо ће”,43 а сам Стра хи ња на исти на чин не
ко ли ко пу та из ри чи то ка рак те ри ше се бе и сво је по ступ ке.44 Ри јеч 
је, да кле, о чо вје ку ко ји на мет суд би не под но си су прот ста вља ју ћи 
му свој во лун та ри стич ки прин цип, чи ме не ми нов ност суд би не 
тран сфор ми ше у соп стве ну во љу и по ста вља је као вла сти ту ду
жност. Тај осо бе ни сто и ци зам под јед на ко је по сље ди ца ње го вог 
бе не во лент ног ка рак те ра, из ра же не спо соб но сти ем па ти је и ста
бил ног ин те лек та свој стве ног па ра док сал ним спо је ви ма фи зич ке 
сна ге и ду хов не прeфињености. Ми хај ло вић ис ти че ње го во укла
ња ње од те а трал но сти пред би ло ко јом вр стом сен ти мен та ли зма: 

42 Исто, 35.
43 Исто, 14
44 Исто, 17, 84, 103.
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„Од оних љу ди што се рет ко а ле по и ти хо ра ду ју, а че шће и још 
не при мет ни је па те”.45 Сви ње го ви по ступ ци, уви јек крај ње од мје ре
ни, од раз су ду жно сти пре ма за јед ни ци прет по ста вље ној ре ша ва њу 
лич них про бле ма. Ипак, ис под по вр ши не су ге стив но про ми че 
ин тим на дра ма ко ју је та ком плек сна лич ност свје сно под ре ди ла 
за хтје ви ма, пре ма соп стве ним ри је чи ма, „ве ли ке при че ве ка”.46

Стра хи ња ду бље од дру гих ју на ка ра зу ми је озбиљ ност на ста
ле си ту а ци је и на слу ћу је епо хал ни пре лом над ви јен над њи хо вим 
жи во ти ма. Већ у пр вом чи ну, мо ле ћи Же ну и Мај ку за сло гу у ку ћи 
то ком ње го вог од су ства, он скре ће па жњу на смут ње ко је им исто
ри ја при пре ма: „Љу ља се, љу ља и ко ле ба све. Олу ја се спре ма. Тре
ба ће мо жда мно го сна ге и па ме ти да се спро ве ду на ши ма ли жи
во ти кроз уске те сна це овог на пу ште ног ве ка. Би ће нам од ве ли ке 
по мо ћи ако јед ни дру ге при ми мо она кве ка кви је смо.”47 За раз ли ку 
од Југ Бог да на, ко ји му је ди ни па ри ра у лу цид но сти при са гле да
ва њу исто риј ских крет њи (до ду ше са јед не по лу ци нич ке дис тан це), 
у ли ку Ба но вић Стра хи ње са жи ма се тра ги ка Ко сов ског бо ја, чи ја 
не у мит ност по ста је све очи глед ни ја. Тај укр штај при ват не не сре ће 
са ко лек тив ном ка та стро фом, упра во сим бо лич ки са жет у по ха ри 
ње го вог до ма, за кљу чен је у ефект ном па то су Стра хи њи ног по след
њег мо но ло га у тре ћем чи ну:

Ста ри бар јак ба но ва Стра хи њи ћа ви ће се на Ко со ву ме ђу бар
ја ци ма све срп ске го спо де. Би ће ма ло љу ди ис под ње га, мо жда ће 
га је два др жа ти осла бе ле ру ке не моћ ног слу ге Ми лу ти на, али он 
се не ће по ви ти и не ће па сти док још но сим ово гла ве на ра ме ну. (...) 
Не ће ми чак ни ру ка за дрх та ти због то га што за ме не не ће ко има ти 
да се мо ли Бо гу.48

Раз ли ка из ме ђу Стра хи њи ног и Ју го вог од но са пре ма раз во ју 
исто риј ских окол но сти нај о чи ти ја је на кон кне же ве ве че ре, ко ја се 
до га ђа иза сце не пред по че так дру гог чи на. Југ на мјер но ба на ли зу је 
упра во за вр ше ни са ста нак ка ко би ис про во ци рао свог ушто гље ног 
си на Во ји на и ми ри сом сла ве опи је ног Бо шка: „Та ко, и ово смо ота
ља ли.”49 Успје ла про во ка ци ја отва ра рас пра ву ко ју Стра хи ња пре ки
да сво јим ути ском: „Не знам ка ко ва ма ко ји сте на ви кли на ове при
зо ре, али ме ни је то би ло не што по тре сно, озбиљ но и суд бо но сно.”50 

45 Исто, 14.
46 Исто, 116.
47 Исто, 30.
48 Исто, 118.
49 Исто, 53.
50 Исто, 54.



Ти ме су пре до че не дру га чи је пер спек ти ве Стра хи ње и Ју га, ски ци
ра не још у сцен ским ин ди ка ци ја ма: скром ни ам би јент дво ра Стра
хи ни ћа опо ни ран ско ро је вић кој рас ко ши двор ца Ју го ви ћа озна ча ва 
два су прот на оп хо ђе ња срп ског плем ства пре ма сво јим ду жно сти
ма.51 Док је бањ ска го спо да, пре ма ри је чи ма Стра хи њи не мај ке, 
оси ро ма ши ла ула жу ћи у по след њу ве ли ку за ду жби ну, до тле хе до
ни стич ки Кру ше вац из ра жа ва не мар но во у здиг ну те ари сто кра ти је 
за све дру го осим за уљуљ ка ност у тек сте че ни ста тус. Опо зи ци ја 
тих ста во ва очи ту је се и у Стра хи њи ној за бри ну то сти с јед не, и 
Ју го вој ле жер но сти, од но сно па те тич ној ужи вље но сти ње го вих 
си но ва у сво је уло ге с дру ге стра не. Ту је при пре мље на не мо гућ
ност уса гла ша ва ња дви је стра не око на чи на пре ва зи ла же ња по ро
дич не не сре ће, чи ји ис ход, ка ко ће се по ка за ти, и не за ви си то ли
ко од во ље јед не од ан та го ни зо ва них стра на, ко ли ко од од сут не 
ха ри зме њи хо ве ма тро не.

Во јин и Бо шко по ка зу ју спрем ност да се ста ве на рас по ла га
ње Стра хи њи, иа ко из са свим дру га чи јих по бу да: Бо шко у ро ман
тич нохе рој ском за но су, а Во јин пре ма не пи са ном за ду же њу за 
чу ва ње угле да по ро ди це. За раз ли ку од на род не пје сме, гдје из ри
чи то Југ ус кра ћу је по моћ зе ту, у Ми хај ло ви ће вој дра ми он сто ји 
по стра ни, уза луд но опо ми њу ћи си но ве да чи не лу дост уко ли ко 
се упу сте у без ум ну аван ту ру. Ту се осје ћа Ју го ва не моћ пред њи
хо вом не по ко ле бљи во шћу, али још ви ше сви јест да ко нач на од лу ка 
ни је ни у ње го вим ни у њи хо вим ру ка ма. Су шти на су ко ба из ме ђу 
Стра хи ње и Ју го ви ћа са сто ји се у то ме да Ју го ви ће, од но сно њи хо
вог по за дин ског по кре та ча – мај ку, Же на не за ни ма као ин ди ви
ду ал но људ ско би ће, већ као дио за јед ни це чи ја је суд би на стро го 
пла ни ра на и во ђе на ис кљу чи во по ли тич ким аспи ра ци ја ма. Та кав 
њи хов од нос пре ма Же ни су ге ри сан је у увод ном ди је лу ње ног пи
сма, гдје је ис так ну то да је је дан од раз ло га од лу ке да се по ву че у 
ма на стир чи ње ни ца да је „за бо ра вље на од сво јих”.52 Стра хи ња, за 
раз ли ку од то га, на сто ји да ра зу ми је сво ју же ну, ко ју упр кос сви
је сти о не уз вра ће но сти емо ци је истин ски во ли. Као што је ње го ва 
ду жност пре ма нај ши рој за јед ни ци за те че ној у опа сно сти не у пит
на и без ин те ре сна, та ко је и ње го ва од го во р ност за сво је бли жње 
етич ки и емо тив но уте ме ље на, на су прот не ху ма но кал ку лант ској 
ло ги ци Ју го ви ћа:

51 Већ је уми је сно упо зо ре но на ту чи ње ни цу: „’Ма ле на Бањ ска’ ука зу је 
се као су прот ност пре сто ном Кру шев цу, а ’со лид но си ро ма шко го спод ство’ Ба
но ви ћа ари ви стич кој раз ме тљи во сти Ју го ви ћа. И јед но и дру го пи сац де таљ но 
опи су је у ди да ска ли ја ма.” – Ј. По пов, нав. дје ло, 474.

52 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 99.
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Ја не знам те ва ше за ко не све та и ве ка, али знам сво је за ко не 
жи во та и кр ви. Мо ја је при ча ма ла у тој ве ли кој при чи ве ка. Ја не 
мо гу и не ћу да но сим на сво јим пле ћи ма цео век, али хо ћу и мо рам 
да но сим ма ли свет ко ји ми је жи вот по ве рио. Ме ни је ва шу ћер ку 
по ве рио жи вот, мо жда ни је тре ба ло да то учи ни, сва ка ко ни је тре
ба ло да то учи ни, али је учи нио. Она је мо ја бри га, ја имам да је 
бри нем. Мо рам да је бри нем. А ја што мо рам ја то и хо ћу.53

Из у зев да тог на во да, Стра хи ња је ри јет ко ка те го ри чан у сво
јим ста во ви ма и раз ми шља њи ма. Он до сво јих ста но ви шта до ла зи, 
из у зет но у од но су на оста ле ли ко ве дра ме, са гле да ва ју ћи ства ри 
из пер спек ти ве дру ге стра не. Стра хи ња је је ди ни ју нак ко ји ни је 
во ђен ис кљу чи во сво јим ин те ре си ма већ и бри гом за љу де око 
се бе. У то ме му се при дру жу је са мо Же на, у тре нут ку ка да дје лу
је ка ко би спа си ла жи во те Стра хи њи не мај ке и слу ге Ми лу ти на. 
Сто га је епи лог дра ме у ко јем се она вра ћа Стра хи њи мо ти ви сан 
ти ме што њих дво је, упр кос ме ђу соб ној оту ђе но сти, ин стинк тив
но осје ћа ју да по ду бо кој су шти ни уза јам но при па да ју.54 На су прот 
оста ли ма, ко ји у би ти са гле да ва ју са мо по сле ди це Же ни не из да је, 
Стра хи њу ин те ре су ју узро ци. Он и пра шта јер је је ди ни у ста њу 
да се по ис то ви је ти са дру гим. У том сми слу тач ни су за кључ ци 
за сно ва ни на ста но ви шту да је Стра хи њи но пра шта ње узро ко ва
но ти ме да он сво ју же ну ви ди као „от пад ни цу” од ње не ма тич не 
по ро ди це.55

53 Исто, 84.
54 „За Стра хи њу и Југ Бог да но ву ћер ку пре би се мо гло ре ћи да жи ве у па

ра лел ним све то ви ма, мо жда уте ме ље ним на слич ним вред но сним ка те го ри ја ма, 
но раз ли чи тим емо тив ним скло по ви ма и до жи вља ју не по сред не ствар но сти.” 
– Ми ро слав Ми ки Ра до њић, „Лик Ба но вић Стра хи ње од еп ске пе сме до Ми хи
зо ве дра ме (по сту пак ка рак те ри за ци је у кон тек сту жан ров ских кон вен ци ја)”, 
Ми хи зо ва дра ма у европ ском кон тек сту, 25–26.

55 „Ни је, чи ни нам се, до вољ но ис ти ца но да је Стра хи ња у пе сми не са мо 
опро стио же ни, не го је и по вео са со бом јер ју је сма трао бо љом од ње них нај бли
жих и у њој ви део лич ност ко ја је де ло ва ла и ти ме по ка за ла свој ин ди ви ду а ли тет.” 
– Ни ко лај Тим чен ко, „Пе сма и дра ма о Ба но вић Стра хи њи”, Де ло, март 1964, 
402–411; „Стра хи ња не су ди, ни же ни ни ње ним су ди ја ма. За што – не ка же. Мо
же мо прет по ста ви ти да же ни не ће и не мо же да су ди јер је схва тио да за ње ну 
из да ју ни је кри ва са мо она, не го и Ју го ви ћи, ро ди те љи и бра ћа, са сво јим не ра
зу ме ва њем и не до стат ком па жње пре ма њој, па и он сам: три го ди не је жи вео 
по ред ње, ко ју је до био слу чај но, ко ја за ње га ни је би ла по шла из љу ба ви и ко ја је, 
кад га је на пу сти ла, то учи ни ла да би пре ки ну ла ’не спо ра зум’ ко ји су њих дво је 
на зи ва ли бра ком.” – Ху го Клајн, По ја ве и про бле ми са вре ме ног по зо ри шта, Сте
ри ји но по зор је, Но ви Сад 1969, 48. Дру го од на ве де них ми шље ња ипак за не ма ру је 
да је је дан од раз ло га Стра хи њи ног пра шта ња за си гур но и Же ни но от пи си ва ње 
би ло ка кве ње го ве кри ви це за њен пла ни ра ни од ла зак у ма на стир. То се ви ди из 
за вр шних ре до ва пи сма ко је Стра хи ња чи та у тре ћем чи ну: „Же лим још да зна те 
да ми чо век чи је име на пу штам ни је ни шта кри во учи нио и да све то с њим не ма 
ни ка кве ве зе.” – Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 99.



296

Ми хај ло вић ино ва тив но раз ра ђу је ди на ми ку Стра хи њи них 
по те за у од но су на еп ски пред ло жак. Сце на су ђе ња у тре ћем чи ну, 
у ко јој Стра хи ња игра уло гу бра ни те ља окри вље не, го во ри да је 
ње го ва од лу ка о пра шта њу про из вод ду го трај ни јег про ми шља ња, 
а не им пул сив не осве те та зби ни ко ја га је из да ла. Стра хи ња уви ђа 
да је Же на у свим сво јим по ступ ци ма по ка за ла от клон од ју го вић
ког на чи на ми шље ња, али још ва жни је, он схва та ви ше стру кост 
ње не мо ти ва ци је, под сти ца не Же ни ним раз ли чи тим не спо ра зу ми
ма са сви је том. То се нај бо ље ви ди у оно ме што Стра хи ња без у спје
шно по ку ша ва, или успи је ва да пре ћу ти то ком про це са. Стра хи ња 
сво јим по ступ ци ма по ка зу је да пре ва зи ла зи ва же ћи мо дел од но са 
из ме ђу му шкар ца и же не. Ин ди ка тив но је ње го во схва та ње љу ба ви, 
из го во ре но у пр вом чи ну, па он да по но вље но у тре нут ку при сје ћа
ња на тур нир у ко јем је „осво јио” бу ду ћу су пру гу: „Ја ни ка да ни сам 
од ње ни шта ви ше ни до био до ње ну ру ку и ње но те ло. И ни кад ме 
ни је об ма њи ва ла у том по гле ду. И она и ја смо зна ли, ја бо ље не го она, 
да је љу бав или не што што се мо ра, или не мо же.”56 (Подв. В. Б.) 
Тај им пе ра тив као пред у слов љу ба ви у су прот но сти је са ва же ћим 
обра сцем из бо ра ре зер ви са ног са мо за јед ну стра ну, ма кар се он 
им пли цит но ре ла ти ви зо вао Же ни ном во љом оли че ном у од лу ци 
да тур нир о то ме пре су ди. Пре ма Стра хи њи ним ри је чи ма, сви јест 
о тој нео п ход но сти при па да обо ма и то је дру го мје сто њи хо ве ме
ђу соб не иден ти фи ка ци је. И Стра хи ња и Же на су от пад ни ци од 
вла да ју ћег ко дек са, с том раз ли ком што Же ни но от пад ни штво мо
ра под ра зу ми је ва ти дра стич ни је ре зо ве, па по сле дич но и озбиљ ни
је по сле ди це, док су кон се квен це Стра хи њи не су прот ста вље но сти 
на ни воу вер бал ног су ко ба са пред став ни ци ма вла да ју ћег по рет ка.57 
Стра хи ња је свје стан њи хо ве су штин ске ком па ти бил но сти и у том 
по гле ду и то је још је дан од раз ло га са ко га он сво јој же ни пра шта.58

56 Исто, 97. По во дом овог на во да ука за но је на би тан аспект од но са из ме ђу 
су пру жни ка, ко ји је до та да био по гре шно ин тер пре ти ран: „Ипак, не сто ји прет
по став ка Све ти сла ва Јо ва но ва да је Же на ’но ми нал на (не кон зу ми ра на) Стра хи
њи на су пру га’ (нав. де ло, 109). Ја сно је да су су пру жнич ки од но си Ба на и ње го ве 
љу бе у дра ми не хар мо нич ни. Она је је хлад на, он је на свој ти хи на чин (’што 
мо рам то и хо ћу’) во ли без ре чи и без ра до сти, али то не зна чи да је њи хов брак 
’не кон зу ми ран’. Стра хи ња из ри чи то за кли ње Же ну хле бом и по сте љом (’у име 
хле ба ко ји смо за јед но по је ли и по сте ље ко ју смо де ли ли’ – БС, I, 22) да не оде 
у ма на стир пре бо ја, а у сце ни су ђе ња опет ка же: ’Ја ни кад ни сам од ње ни шта 
ви ше ни до био до ње ну ру ку и ње но те ло’ – БС, III, 79.” – Љ. Пе ши кан Љу шта
но вић, нав. дје ло, 40.

57 За па жен је па ра ле ли зам њи хо вих пре сту па спрам си сте ма за ко на дру
штве не за јед ни це: „Те шко је ре ћи да ли у окви ри ма еп ског све та ве ћи пре ступ 
чи ни Стра хи њи на же на, од лу чу ју ћи се на пре љу бу, или Стра хи ња, у ча су ка да 
јој пра шта и кр ши под ра зу ме ва ју ће пра ви ло ка зне на ко јој би се об но ви ле ре ла
ци је јед ног све та.” – Г. Бо жо вић, нав. дје ло, 57–58.

58 Јед на ин те ре сант на ин тер пре та ци ја па три јар хал не кул ту ре у Ми хај
ло ви ће вој дра ми, по ну ђе на је у кон тек сту ње ног од но са пре ма Шек спи ро вим 
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За ра зу ми је ва ње Стра хи њи ног ми ло срд ног ге ста под јед на ко 
је ва жно уз оно што се од ње га чу је оно што он пре ћут ку је. То ком 
су ђе ња Стра хи ња без у спје шно на сто ји да од по ро дич ног ви је ћа 
при кри је чи ње ни цу да пред ша то ром Влах Али је ни је за те као 
сво ју же ну као ро би њу, већ као Тур чи но ву љу бав ни цу. Али при је 
не го што му Во јин ипак из ву че ту ин фор ма ци ју, он успи је ва да 
са кри је исти ну да је Же на у од суд ном тре нут ку дво бо ја ста ла на 
Влах Али ји ну стра ну. Цио Стра хи њин на пор за та шка ва ња по да
та ка о Же ни ним по ступ ци ма на кон ње не пр ве „из да је” по сле ди ца 
је ње го вог увје ре ња да су до то га до ве ли не спо ра зу ми ко ји су се 
улан ча ва ли од не про ми шље но упри ли че ног тур ни ра, до ње не од лу
ке о по вла че њу у ма на стир. То се упра во очи ту је у је ди ном са мо стал
ном ди ја ло гу му жа и же не, по што се ви је ће по ву че са сце не, ка да на 
ње но пи та ње за што је пре ћу тао да је на ср ну ла на ње га то ком мег да
на он од го ва ра пи та њем: „За што ми ви ни кад ни сте ре кли за Ива на 
Ко сан чи ћа?”59 Стра хи њи на по тре ба да не су ди на осно ву објек тив
них по сле ди ца, ка ко то чи не Ју го ви ћи, већ да схва ти Же ни не су
бјек тив не по бу де за ко је сма тра да ни су из раз ха о тич не ира ци о нал
но сти, или не мо ра ла у ба нал ном сми слу ка ко јој то при пи су је суд, 
на лог је ра зум ског ми шље ња чо вје ка ко ји др жи за да ту ри јеч:

Ла гао бих вас ка да бих вам ре као да ми је ла ко. Твр да се не ка, 
ка ме на гру два сте гла у ме ни. Ја вам не ну дим опро штај, ну дим вам 
не што мно го ма ње и мно го ви ше од то га. Ну дим вам сво је ћу та ње 
и ту гу што је све та ко би ло и што је све та ко ка ко је сте. Чуд но је 
али је исти на: ко не ће или не мо же да су ди, тај не ма шта ни да пра

тра ге ди ја ма: „Же на у па три јар хал ном по рет ку не ма сло бо ду го во ра ни сло бо ду 
из бо ра, не ве ру је се ни ње ним ре чи ма ни ње ном ћу та њу, а је ди ни до каз ње ног 
ин те гри те та и ме ре ње не ло јал но сти је смрт. Мр тва Де зде мо на ви ше ни је оли
че ње сек су ал ног гре ха, Офе ли ја је по но во вер на дра га, мр тва Гер тру да из но ва 
по ста је ода на мај ка, мр тва Кор де ли ја вла сни штво свог оца, мр тва Ха са на ги ни ца 
сти че пра во на пат њу. По кло њен жи вот де ле ги ти ми зу је Же ни ну по бу ну. Жи ва 
же на Ба но вић Стра хи ње мо же да бу де са мо до каз ла жне пле ме ни то сти па три јар
хал ног по рет ка, по рет ка ко ји ће јој укло ни ти жи вот и та ко од у зе ти под виг. (...) 
Сле ди мо ли шек спи ров ске па ра ле ле, Стра хи ња се оправ да но и ло гич но на ме ће 
као ин вер зи ја Оте ла: док Оте ло уби ја због не по сто је ће пре љу бе, Стра хи ња же ни 
опра шта и до ка за ну пре љу бу, и не сум њи ву из да ју, и по ку шај да га уби је. (...) Но 
Стра хи њин опро штај и Оте ло ва ка зна из раз су иден тич не па три јар хал не мо ћи.” 
– Вла ди сла ва Гор дић Пет ко вић, „Жен ски ли ко ви и жен ски све то ви у Ба но вић 
Стра хи њи”, Ми хи зо ва дра ма у европ ском кон тек сту, 50–52. Про ниц љи во ус по
ста вља ње кон траст них ком па ра ци ја по ен ти ра у ипак гру бом за кључ ку, ко ји пре
не бре га ва чи ње ни цу да у слу ча ју Ба но вић Стра хи ње Же ни, за раз ли ку од оста
лих на ве де них драм ских ју на ки ња, опро штај ни је на мет нут већ по ну ђен као 
мо гућ ност, ко ју она са пу ним ин те гри те том при хва та. Ње на по след ња ре пли ка у 
дра ми – „Хај де мо одав де” – свје до чи да Же на би ра опро штај умје сто ка зне, ко ја 
би јој, пре ма по ну ђе ној ин тер пре те ци ји, до ди је ли ла под виг.

59 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 109.
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шта. Тај мо же са мо да раз у ме, чак и он да ка да не раз у ме. Ни шта вам 
не ну дим што већ ни је би ло ва ше. Мој дом се јед ном отво рио пред 
ва ма да по ста не ваш, јед ном и за у век, и без об зи ра шта вам се де
си ло. Ја не узи мам на траг оно што јед ном дам.60

У том ча сном слу же њу да тој ри је чи, на че му и Же на у ви ше 
на вра та ин си сти ра алу ди ра ју ћи на гор ке по сле ди це та квог свог 
др жа ња по се бе, до ла зи се до тре ће до дир не тач ке ко ју спо зна ју 
оту ђе ни су пру жни ци. На ста ла кри за умје сто да по ву че њи хов, Же
ни ним ри је чи ма ре че но „по гре шно от по че ти жи вот” у пот пу ну 
ка та стро фу, во ди ка по нов ном спа ја њу на те ме љу оних њи хо вих 
осо би на ко је су и ра ни је мо гле би ти мје сто су сре та. 

Не склад исто риј ског вре ме на ко је је у дра ми при ка за но и ви
со ко ин те лек ту а ли зо ва ног го во ра ње них ју на ка јед но је од пи шче
вих упа дљи ви јих сред ста ва оне о би ча ва ња. На раз ли ке у на чи ну 
из ра жа ва ња по је ди них ак те ра и ра ни је је скре ну та од го ва ра ју ћа 
па жња, али је про ма као ва жан аспект ар ти ку ла ци је ди ја ло га, ко ји 
от кри ва пре но ше ње са вре ме не пер спек ти ве у до га ђа је да ле ке про
шло сти.61 Иа ко се у го во ру раз ли чи тих ли ко ва по вре ме но чу ју 
пси хо ло шкоин те лек ту ал не кон струк ци је ди со нант не при ка за ном 
вре ме ну, над њи ма ап со лут ни мо но пол по сје ду је Југ Бог дан.

У уло зи сво је вр сног ко мен та то ра, Југ са ви си не жи вот ног 
ис ку ства и сво је ин те лек ту ал не су пер и ор но сти у од но су на са го
вор ни ке пра ти ства ри ко је се око ње га де ша ва ју. Он го во ри афо
ри стич ки, са жи ма ју ћи сво је уви де у ин те лек ту а ли стич ки гном ске 
сен тен це. Ње гов „дис курс” вид но од ска че од сре ди не и од вре ме на 
у ко ме се рад ња дра ме од ви ја. Југ ау то и ро ниј ски де фи ни ше та кву 
ре то рич ку по е ти ку: „Кад ка жеш не што од луч но, па мет но и не тач
но, он да си ре као афо ри зам, а афо ри зам је та чан са мо док се не обр не, 
он да је опет та чан. За то афо ри зам ни је исти на, а исти на нај че шће 
ни је афо ри зам.”62 Та ми сао, упу ће на Во ји ну, у ве ћој мје ри од но си 

60 Исто, 117.
61 „У сти лу и је зи ку Ми хи зо ве дра ме уоч љи ва је стал но и на мјер но по тен

ци ра на при сут ност еп ског де се те рач ког го во ре ња у ду ху на род не пје сме, ко ја 
се нај сна жни је осје ти у је зи ку Стра хи њи ног слу ге Ми лу ти на. Са свим је ра зу
мљи во да чо вјек из на ро да при род но но си на бој усме не тра ди ци је, ко ји ће се у 
је зич ком ма те ри ја лу дра ме оштро раз во ји ти од са вре ме ног, иде о ло ги зи ра ног 
го во ра Во ји на Ју го ви ћа, јед на ко као и од ари сто крат ски про чи шће ног, ба рок но 
от мје ног и исто доб но су здр жа ног је зи ка Же не, ца ри чи не се стре, као и од јед но
став ног, ја сног, про сто ср дач ног је зи ка Стра хи ње, или пре фи ње но иро нич ног, 
стал но спрет ног и гип ког, ду хо ви тог и ин те лек ту ал ног је зи ка ин те лек ту ал ца Ју га.” 
– Дар ко Лу кић, „Еп ска народ на пје сма у драм ској ли те ра ту ри – је дан по ку шај 
при ка за; Ба но вић Стра хи ња Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за”, Исто риј ски до
га ђа ји као те ме и мо ти ви у ју го сло вен ској драм ској књи жев но сти, 126.

62 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 101–102.
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се на ње ног вла сни ка. Ју го ви афо ри зми, бо га ти лек си ком пи шче ве 
са вре ме но сти, ука зу ју на по вла шће ну по зи ци ју тог ју на ка. Југ је 
Ми хај ло ви ћев ре зо нер – гла сно го вор ник чи ја је функ ци ја да екс пли
ци ра ау то ро ве ста во ве о по је ди ним пи та њи ма ко ја дра ма по кре ће.63

Бра не ћи се од оче ве жа о ке, Во јин од го ва ра оцу: „Ако се не 
ва рам, то што сте ви са да ре кли, та по след ња ре че ни ца та ко ђе је 
афо ри зам”,64 на шта Југ опет ци нич ки оп сер ви ра: „Ви ди, ви ди, и 
ти по ста јеш ду хо вит. Па да, фа на ти зам мо же увек ви ше не го што 
мо же.”65 Осим очи глед не не по ду дар но сти са ам би јен том у ко јем су 
из го во ре не, апо стро фи ра не ре пли ке свој ре зо нер ски ста тус от кри
ва ју у ком па ти бил но сти са по је ди ним Ми хај ло ви ће вим дис кур зив
ним тек сто ви ма. По гле да ли се ње го ва „Бе ле шка о фа на ти ци ма”,66 
ла ко се мо же уо чи ти да та као и дру ге Ју го ве сен тен це из гле да ју 
као пре са ђе не из Ми хај ло ви ће вих пу бли ци стич ких тек сто ва, или 
као вр ло при клад не њи хо вом ин те лек ту ал ном хо ри зон ту. Дра ма у 
то ме гу би на ко хе рент но сти сли ке сви је та сред њо вје ков них срп ских 
дво ро ва, ко ју је пи сац узео се би у за да так да са чи ни, али за то до би
ја на ху мор ној ком по нен ти, оли че ној у фи гу ри пи сца ко ји сво ју ми
сао не по сред но „кри јум ча ри” у ре кон струк ци ју дав не пр о шло сти.

Ин вен тив но уде ше но од су ство јед ног од по кре та ча раз во ја 
рад ње да је по себ ну ори ги нал ност Ми хај ло ви ће вој дра ми. У пр вом 
опи су дво ра не у Кру шев цу пи сац ис ти че зна ча јан де таљ: „На че о ном 
зи ду још јед на ма ла вра та, ја ко ак цен то ва на бо јом. Да ли су та вра
та за тво ре на или отво ре на, од то га за ви си ве о ма мно го.”67 Иза тих 
вра та оби та ва Ју го ви ћа мај ка, дух по кре тач и ре ди тељ суд би не чи
та ве по ро ди це. То „на ме тљи во од су ство ан та го ни сте”68 у хо ри зонт 
дра ме уво ди још јед ну на род ну пје сму – „Смрт мај ке Ју го ви ћа”.69 
Ми хај ло вић је ра ди кал но тран сфор ми сао сим бол на ци о нал не про
па сти на Ко со ву у но си о ца по ли тич ких и ста ле шких ам би ци ја 
срп ске вла сте ле пот крај сред њег ви је ка.70

63 На при мјед бу но ви на ра Фе лик са Па ши ћа да му се чи ни ка ко у јед ној 
лич но сти Ба но вић Стра хи ње пре по зна је ње ног твор ца, Ми хај ло вић је од го во
рио: „Знам о ко јој се лич но сти ра ди. Не мам, на рав но, де ве то ро де це, ни сам уче
ство вао у бо ју на Ко со ву, али сви мо ји до бри по зна ни ци ка жу да у ре пли ка ма 
Ју га Бог да на пре по зна ју мој иро нич ни тем бр. А што до бри по зна ни ци ка жу, то 
је обич но исти на”, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Ка зи ва ња и ука зи ва ња, БИГЗ, 
Бе о град 1994, 62.

64 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 102.
65 Исто.
66 Б. М. Ми хиз, Ка зи ва ња и ука зи ва ња, 86–89.
67 Б. М. Ми хиз, Из да ји це, 51.
68 Вла де та Јан ко вић, Бе о чуг, СКЗ, Бе о град 2011, 151.
69 В. Ка ра џић, нав. дје ло, 192–194.
70 Осим што се ова кав по сту пак ра зу ми је као из раз Ми хај ло ви ће вог на

сто ја ња да се де пер со на ли за ци јом на зна чи сим бо лич ки ста тус мај ке Ју го ви ћа, 
при хва тљи ва су ту ма че ња пре ма ко ји ма је ау тор њи ме де мон стри рао осје ћа ње 
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Ре френ пје сме „И ту мај ка твр да ср ца би ла” окре нут је на на
лич је и „твр до ср це Ју го ви ћа мај ке” у дра ми озна ча ва ње ну без о сје
ћај ност за ин ди ви ду ал не по тре бе сво је дје це пред ја сно пла ни ра
ним ци ље ви ма по ро дич не за јед ни це. Пи смо ко је Же на по свом 
му жу ша ље у Кру ше вац адре си ра но је кон крет но на мај ку, што 
не дво сми сле но упу ћу је да је Же на, као и сви оста ли, свје сна чи ње
ни це чи ја је по след ња ри јеч у ње ном пр вом до му. Во ји но ви ула сци 
у со бу у свој ству по ро дич ног „кан це ла ра” че шћи су од оста лих и 
ње го ва је уло га по сред ни ка из ме ђу мај ке и дру гог ди је ла фа ми
ли је. Та вра та про тест но се за тва ра ју ка да се оно ме ко се иза њих 
на ла зи упу ћу је кри ти ка, би ло у не по сред ном об ли ку од Стра хи ње, 
би ло у ви ду иро нич них ко мен та ра Југ Бог да на. Она се за тва ра ју 
и он да ка да мај ка чу је оно ли ко ко ли ко јој је по треб но да би пре зри
во пре шла пре ко ва жних ни јан си. При прав ност бра ће Во ји на и 
Бо шка да са зе том кре ну у по тра гу за се стром сло мље на је јед ним 
њи хо вим про ла ском иза тих вра та, ода кле се обо ји ца вра ћа ју пре
о бра ће ни мај чи ним не при ко сно ве ним ау то ри те том. Ју го ви ћа мај ка 
оли че ње је јед не стра не су ко ба ин ди ви ду ал них прин ци па и за ко
на ко лек ти ва, као јед ног од цен трал них про бле ма об ли ко ва них 
дра мом. Она је ујед но још је дан до каз да је дра ма Ба но вић Стра
хи ња пр вен стве но дра ма о Же ни, чи ја је суд би на во ђе на, по ред 
све га оста лог, и бор бом са сјен ком мај чи ног ау то ри те та.

Оту да је пре те жни ана ли тич ки фо кус пре ма мо ти ва ци ји глав не 
ју на ки ње Ба но вић Стра хи ње био је дан од по у зда них на чи на да 
се до ђе до но вих уви да и са зна ња о Ми хај ло ви ће вом не сум њи во 
нај вред ни јем драм ском тек сту. 

мје ре у ор га ни зо ва њу драм ске струк ту ре: „На рав но, чи тав лик мај ке Ју го ви ћа 
је сте јед на ве ли ка ди да ска ли ја. И чи ни нам се да је то је ди но мо гу ће ре ше ње, 
да би пу бли ка те шко при хва ти ла ње ну фи зич ку по ја ву на сце ни и да је ау тор 
то га све стан.” – Ве сна Је зер кић, „Жен ски ли ко ви у дра ма ма Бо ри сла ва Ми хај
ло ви ћа”, Ми хи зо ва дра ма у европ ском кон тек сту, 74.




