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ЗДЕН КА ВА ЛЕНТ БЕ ЛИЋ

СРП СКИ МО ТИ ВИ У ДРА МА МА  
ЈО НА ША ЗА БОР СКОГ

„Bit ka u Roz ha no vi ec” („Бит ка код Роз ха но ва ца”, 1865),  
„Ztro sko ta nie Srb ska” („Слом Ср би је”, 1866),  

„Ďorde Či erny” („Ђор ђе Цр ни”, 1868)

СА ЖЕ ТАК: Сло вач ки драм ски пи сац Јо наш За бор ски (1812–
1876) је у исто риј ским тра ге ди ја ма об ра ђи вао те ме из ру ске, хр ват
ске, ве ли ко мо рав ске али и срп ске исто ри је. Функ ци ја исто риј ских 
мо ти ва у дра ма ма би ла је ја ча ње на ци о нал не све сти и при пре ма 
за пред сто је ћу бор бу за др жав ну не за ви сност. За бор ски је био ра
ци о на ли ста и из гра дио је соп стве ну по е ти ку. За дра ме са срп ском 
те ма ти ком ин спи ра ци ју на ла зи у срп ској еп ској на род ној по е зи ји, 
од ко је по ла зи као од исто риј ски ве ро до стој ног из во ра. Срп ске мо
ти ве у ко ма ди ма Јо на ша За бор ског у ма њој ме ри на ла зи мо у дра ми 
Бит ка код Роз ха но ва ца (1865), док су два ко ма да, Слом Ср би је 
(1866) и Ђор ђе Цр ни (1868), у пот пу но сти сме ште на у срп ску сре
ди ну и те ма ти зу ју два кључ на тре нут ка срп ске исто ри је. У ко ма ду 
Слом Ср би је Јо наш За бор ски об ра дио је мит о Ко сов ском бо ју, док 
у дра ми Ђор ђе Цр ни у пр ви план сме шта Ка ра ђор ђа. Сли ка о Срби
ма, ко ја на ста је у овом де лу, пре у зе та је из срп ске на род не еп ске 
по е зи је, са свим ка рак те ри сти ка ма, и пред ста вља при мер ка ко ауто
сли ка у књи жев но сти јед ног на ро да по ста је хе те ро сли ка у књи жев
но сти дру гог. На ви со ком ме сту су ка рак те ри сти ке Ср ба: ро до љу
бље, од ва жност и хра брост. Као кон траст на сли ка Тур ци ма, ко ји су 
при ка за ни као ди вљи, су ров, при ми ти ван и груб на род, Ср би су 
при ка за ни као пле ме ни ти, по но си ти и од ва жни, али и као не сло жни, 
пре вр тљи ви, скло ни за ви сти, су ко би ма и из да ји. Дра ма Бит ка код 
Роз ха но ва ца из вор но је об ја вље на у пу бли ка ци ји Básne dra ma tické 
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(Пе сме драм ске), а Слом Ср би је и Ђор ђе Цр ни у пу бли ка ци ји Di va
delné hry (По зо ри шни ко ма ди) 1870. го ди не. Драм ска де ла За бор ског 
ни су до жи ве ла зна чај ни ју по зо ри шну ре цеп ци ју у Сло вач кој и нису 
пре ве де на на срп ски је зик ни ти ту ма че на од стра не срп ских кри
ти ча ра и те а тро ло га. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Јо наш За бор ски, има го ло ги ја, сло вач ка књи
жев ност, исто риј ске тра ге ди је, сли ка Ср ба, Ко сов ски бој, Ђор ђе 
Пе тро вић Ка ра ђор ђе.

По ло ви ном 19. ве ка у срп ској дра ми су би ле по пу лар не те ме 
из на ци о нал не исто ри је. Функ ци ја ових мо ти ва и те ма ти за ци ја 
ве ли ких исто риј ских тре ну та ка би ла је ја ча ње на ци о нал не све сти 
и при пре ма за пред сто је ћу бор бу за др жав ну не за ви сност. За крат
ко вре ме на стао је низ исто риј ских дра ма. О Ми ло шу Оби ли ћу, 
Бо ју на Ко со ву, Ла за ре вој жр тви итд. пи са ли су, на при мер, Си ма 
Ми лу ти но вић Са рај ли ја (Тра ге ди ја Оби лић, 1827), Јо ван Сте ри ја 
По по вић (Ми лош Оби лић и бој на Ко со ву, 1828), Ма ти ја Бан (Цар 
Ла зар, 1858), Јо ван Су бо тић (Ми лош Оби лић, 1865) и др. Ме ђу тим, 
ма ње је по зна то да је срп ска исто риј ска те ма ти ка у то вре ме врши
ла исту функ ци ју и у драм ским тек сто ви ма сло вач ких ау то ра. Као 
са вре ме ник на бро ја них срп ских ства ра ла ца, мо ти ве из срп ске 
исто ри је у сво јим драм ским ко ма ди ма ко ри стио је и сло вач ки пи
сац Јо наш За бор ски. 

За раз ли ку од срп ске дра ме, ко ја је у 19. ве ку има ла зна чај них 
ства ра ла ца, у Сло вач кој је овај књи жев ни род био вр ло ре дак. По
ред Са ма Ха луп ке и Ја на Па ла ри ка, дра му је пи сао још са мо Јо наш 
За бор ски. Ово је за ни мљи во и због то га што су шту ров ци у сво јим 
фи ло зоф скоестет ским де ли ма дра му ви со ко вред но ва ли и за њу 
су „у хи је рар хи ји књи жев них вр ста од ре ди ли нај ви ши ранг”.1 
Сма тра ли су да је дра ма нај ком плек сни ји књи жев ни жа нр, да пред
ста вља син те зу умет но сти, али је очи глед но да ову те о ри ју у практич
ној ре а ли за ци ји у ви ду умет нич ких де ла ни су мо гли и да по твр де. 
Сем то га, глав ни тво рац сло вач ког ро ман ти чар ског фи ло зоф ско
естет ског кон цеп та, Љу до вит Штур, дра мом се као књи жев ним 
ро дом ни је ба вио ни у окви ру сво јих пре да ва ња на Ли це ју, ни ти 
у глав ном те о риј ском де лу O на род ним пе сма ма и при ча ма пле
ме на сло вен ских (О národných piesňаch a po ve sti ach ple mien slo van
ských, 1853). Мо жда је упра во ова дис пр о пор ци ја – ви со ко те о риј
ско вред но ва ње с јед не стра не, а сла ба за сту пље ност у сло вач кој 
књи жев но сти с дру ге, би ла је дан од мо ти ва без ма ло фа на тич ног 
ства ра лач ког ен ту зи ја зма Јо на ша За бор ског, ко ји је на сто јао да 

1 An drej Mráz, De jiny slo ven skej li te ratúry, Ob zor, Bra ti sla va 1948, 193.
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жа нр исто риј ске тра ге ди је ус по ста ви као во де ћи у сло вач кој књи
жев но сти.

Ма да у то вре ме За бор ски у Ср би ји ни је био не по знат2, ова три 
ко ма да ни ка да ни су пре во ђе на на срп ски је зик и ни су ин тер пре ти
ра на од стра не ов да шњих књи жев них кри ти ча ра или те а тро ло га. 
Ин фор ма ци је о њи ма на срп ском је зи ку про на ла зи мо је ди но код 
Ја на Кме ћа.3 Од ове три дра ме у Сло вач кој зна чај ни ју ре цеп ци ју 
има ла је са мо дра ма Бит ка код Роз ха но ва ца, ко ју кри ти ка не рет ко 
ис ти че и као ње го ву нај у спе шни ју исто риј ску тра ге ди ју, ме ђу тим 
у њој срп ски мо ти ви ни су у пр вом пла ну. Дру га два ко ма да, Слом 
Ср би је и Ђор ђе Цр ни, у пот пу но сти се за сни ва ју на те ма ти за ци ји 
до га ђа ја из срп ске на ци о нал не исто ри је, али су у сло вач кој кри ти
ци и по зо ри шту има ла сла би ју ре цеп ци ју, та ко да о њи ма у сту ди
ја ма ко је се ба ве За бор ским, као и у ен ци кло пе диј ским и исто риј
ским пре гле ди ма, на ла зи мо тек шту ре ин фор ма ци је.

Јо наш За бор ски (1812–1876) био је сло вач ки про зни и драм ски 
пи сац, пе сник, исто ри чар и те о лог. Ње гов књи жев ни опус чи ни 
12 књи га по е зи је, 20 про зних де ла и 33 дра ме, ме ђу ко ји ма има 
не ко ли ко ко ме ди ја, али до ми нант но ме сто при па да исто риј ским 
тра ге ди ја ма. Сем то га, пи сао је на уч ноисто риј ске и те о ло шке тек
сто ве, као и ау то би о граф ске књи ге. Ма да је био са вре ме ник ро
ман ти ча ра Љу де ви та Шту ра, по е ти ка Јо на ша За бор ског бли жа је 
у то вре ме већ ана хро ном кла си ци зму, а са др жи и еле мен те ра ног 
ре а ли зма. За бор ски је био ра ци о на ли ста и из гра дио је соп стве ну 
по е ти ку ко ја, ка да је реч о овим ко ма ди ма, ин спи ра ци ју на ла зи у 
срп ској еп ској на род ној по е зи ји. Ро ман ти ча ри ма оку пље ним око 
Шту ра оштро се су прот ста вљао не са мо по књи жев ним не го и по 
лин гви стич ким и по ли тич ким пи та њи ма. Ни је се сла гао са ко ди
фи ка ци јом сло вач ког је зи ка, ко ји је ше зде се тих го ди на ипак при
хва тио, а за тим на ње му на пи сао сво ја нај бо ља де ла. На по кон, 
Шту ру се су прот ста вио и по ли тич ки. Ус про ти вио се ње го вој по
др шци Бе чу то ком Ма ђар ске ре во лу ци је 1848. го ди не. Док је Штур 
иде о ло шки те жио ка нај си ро ма шни јем сло ју на ро да, За бор ски је 
ин си сти рао да се нај пре за на род ни пре по род при до би ју ви ши 
дру штве ни сло је ви, што је сте би ло ло гич но с об зи ром да је и сам 

2 За бор ски је већ у то вре ме на ла зио чи та о це. На при мер, у Кра гу јев цу су 
се прет пла ћи ва ли на ње го ве Básne dra ma tické (Драм ске пе сме, 1865). Пре ма: An ton 
Po po vić, K pro ble ma ti ke slo ven skej idey na Slo ven sku v ma tič nom období (1836–1875), 
in: Zborník príspevky k med zi slo venským vzťahom v če sko slo venských  dejinách, Slo
venské štúdie III, Bra ti sla va 1960, 186. 

3 Са же ти је пи ше у књи зи Срп скосло вач ке књи жев не и кул тур не ве зе 
(Вој во ђан ска ака де ми ја на у ка и умет но сти, Но ви Сад 1987), а де таљ ни је у док
тор ској ди сер та ци ји „Ју го сло вен ски мо ти ви у сло вач кој књи жев но сти” (Но ви 
Сад 1971).
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по те као из ни жег плем ства. За бор ски је нај ви ше кри ти ко вао Хе
ге ло ву ди ја лек ти ку и ње го ву исто риј ско фи ло зоф ску кон цеп ци ју, 
ко ју је сма трао ми сти ци змом. Јо наш За бор ски био је кри тич ког, 
чак кон фликт ног ка рак те ра, та ко да је ње го вој по ле мич кој при ро
ди нај ви ше од го ва ра ла са ти ра. Сту ди рао је те о ло ги ју и нај пре је 
био еван ге лич ки све ште ник, али је и то про ме нио и пре шао у 
ка то ли ци зам, мо ти ви сан на сто ја њи ма да по пра ви свој дру штве ни 
по ло жај. Ме ђу тим, ни ова кон вер зи ја ни је му обез бе ди ла углед и 
дру штве ни бо љи так, та ко да се на кра ју по ву као у за ба че ну па ро
хи ју у ис точ ној Сло вач кој, где је остао до кра ја жи во та. 

Не сла га ње са глав ним књи жев ним прав цем и фи ло зоф ско 
естет ском кон цеп ци јом ро ман ти зма до не ло му је број не про бле ме 
и кључ но не га тив но обе ле жи ло ре цеп ци ју ње го вог де ла. Са вре ме
ни ци су га кри ти ко ва ли и ње го ве тек сто ве оце ни ли су као сла бе. 
Ма да је за го ва рао на ци о нал ни пре по род и не за ви сност, на кра ју 
жи во та гро зни ча во је пре во дио соп стве на де ла на ма ђар ски је зик, 
по ку ша ва ју ћи да се на тај на чин до мог не дру штве ног при зна ња и 
стек не ба рем ми ни мал ну са тис фак ци ју и ре цеп ци ју. 

За бор ски је тра ге ди је те ме љио на исто риј ским чи ње ни ца ма. 
Ин те ре со ва ње за исто ри ју ис по љи ло се кроз ње го во на уч но де ло 
Исто ри ја Угар ске од по чет ка до вре ме на Жиг мун до вих (De jiny 
Uhor ska od po či at ku do ča sov do či as Žig mun dových), ко је, иа ко је 
ду го оста ло у ру ко пи су и об ја вље но је тек 2012. го ди не4, све до чи 
о ње го вој те жњи да исто риј ске чи ње ни це при ка же што вер ни је. 
За бор ски је ве ро вао да се ње го во при ка зи ва ње исто риј ских до га
ђа ја за сни ва на исто риј ским чи ње ни ца ма и да су тач на са зна ња 
из исто ри је ва жна да би по слу жи ла као на ук у са вре ме но до ба. О 
овим на сто ја њи ма Јо на ша За бор ског пи сао је и Ан дреј Мраз: 

Де ло За бор ског ни је ни у че му обе ле же но под сти ца ји ма из 
фол клор ног ства ра ла штва, он је про зни и драм ски пи сац ко ји се у 
пот пу но сти ори јен ти ше пре ма при ме ри ма умет нич ке књи жев но сти 
и ње го ви по зо ри шни ко ма ди из срп ске и хр ват ске исто ри је за сни ва
ју се на ин те ре со ва њу исто ри ча ра за бур ну про шлост Ју го сло ве на.5

Исто риј ске дра ме Јо на ша За бор ског те мат ски мо же мо по де ли
ти у пет гру па. Пр ву чи не ко ма ди са ве ли ко мо рав ском те ма ти ком. 
У дру гој гру пи За бор ски се ба ви сло вач коугар ским при ли ка ма 

4 Jonáš Záborský, De jiny kráľov stva uhorského od po či at ku do ča sov Žig mun
 dových, Slo vart, Bra ti sla va 2012. Де ло је иза шло чак 137 го ди на на кон на стан ка 
ру ко пи са (Ру ко пис има 2300 стра на).

5 An drej Mráz, „Srbská ľudová poézia vo vývi ne slo ven skej li te ratúry”, Nový 
ži vot, 3–4, 1957, 359.
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и ова мо спа да и по ме ну та дра ма Бит ка код Роз ха но ва ца. Нај ве ћу 
гру пу, чак 9 драм ских ко ма да, чи не дра ме из ру ске исто ри је, док 
су у че твр тој три исто риј ске тра ге ди је са хр ват ском те ма ти ком 
(Ка рол Драч ки, Ал жбе та Лу ди је ков на и Хр ват ска Хе ле на). Пе ту 
чи не две дра ме из срп ске исто ри је, Слом Ср би је у три чи на, и 
Ђор ђе Цр ни у 6 чи но ва. За раз ли ку од дра ма са хр ват ском те ма
ти ком, у ко ји ма се ба вио про бле мом вла сто љу бља хр ват ских ве
ли ка ша, у дра ма ма из срп ске исто ри је је отво ре но ве ли чао срп ску 
од ва жну бор бу за на ци о нал ну са мо стал ност, ко ју је ис ти цао као 
при мер сло вач ком на ро ду у Угар ској, а узрок про па сти ових те жњи 
на ла зио је у из да ји и дру гим људ ским сла бо сти ма, за ви дљи во сти, 
су је ти, пре кој и пре вр тљи вој на ра ви ко ја је на ште ти ла оства ри ва
њу на ци о нал них ин те ре са у кључ ним исто риј ским тре ну ци ма. У 
дра ма ма је нај че шће при ка зи вао тра гич не и кључ не исто риј ске 
тре нут ке. „У то вре ме се де ло са па три от ском по ру ком и мо рал ном 
тен ден ци јом сма тра ло вр хун ским књи жев ним оства ре њем.”6

Де ла Јо на ша За бор ског че сто оди шу ди дак ти змом. Основ ни 
прин цип из град ње ње го вог де ла био је кон траст, од но сно спор 
из ме ђу ра ци о нал ног и ира ци о нал ног прин ци па. Ово од ме ра ва ње 
сна га ре зул ти ра ло је па ро ди јом или са ти ром са еле мен ти ма гро
те ске, и то та ко што је „не ра зум но” у ње го вим де ли ма хи пер бо
ли зо ва но до ап сур да и ујед но гро теск но де гра ди ра но. Дру ги мо дел 
ди дак ти зма код За бор ског под ра зу ме ва при ка зи ва ње ра ци о нал ног 
еле мен та у ви ду ју на ка. У овим кон струк ци ја ма за ни мљи во је да 
су као „не ра зум ни” еле ме нат ока рак те ри са ни и пан сла ви сти, ко је 
За бор ски као на ци о на ли сте из јед на ча ва са ма ђа ро ни ма. Ра ци о нал
ни ју на ци су оте ло тво ре ње ра ци ја, а на ци о нал но су осве шће ни ин
те лек ту ал ци ко ји до ла зе у кон фликт са ира ци о нал ном око ли ном. 

За бор ски је сво је исто риј ске тра ге ди је на зи вао „драм ским 
пе сма ма”, што је мо ти ви са но фор мом де се тер ца, од но сно не ри мо
ва ним сти хом у де сет сло го ва, ко ји су сло вач ки ро ман ти ча ри пре
у зи ма ли из срп ске на род не еп ске по е зи је. Овим по ступ ком је Јо наш 
За бор ски, као ва тре ни про тив ник Шту ро ве есте ти ке, про тив ре чио 
сво јим ста во ви ма. Пре ма Шту ро вој кон цеп ци ји, срп ска еп ска на
род на по е зи ја и де се те рац, као ње но фор мал но обе леж је, на ла зе 
на са мом вр ху естет ске хи је рар хи је. Де се те рац код Јо на ша За бор
ског ипак је уне ко ли ко дру га чи ји, не ма оба ве зну це зу ру (па у зу по
сле 5. сло га), као ни ри там и ме три ку. За бор ски је ме три ку на мер но 
ре ме тио ка ко би ума њи вао рит мич ки ка рак тер сти ха и по сти гао 
про зну ма три цу ре че ни це, та ко да се из ло мље ност на сти хо ве ско
ро ни не осе ти. Ме ђу тим, на сто ја ње да пи ше у сти ху са оба ве зних 

6 Ј. Кмећ, нав. ди сер та ци ја.
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де сет сло го ва, са по вре ме ним по лу сти хом, де ли мич но је до при не
ло де гра ди ра њу сти ла ње го вих ко ма да, по што ре че ни це због не при
род не син так се зву че се ман тич ки не пре ци зно и ро го бат но. Као 
од ли ке та квог сти ла мо же мо на ве сти тра га ње за ре чи ма од ре ђе не 
ду жи не, че сту упо тре бу ин вер зи је, пост по ни ра не атри бу те, сме
шта ње су бјек та на крај ре че ни це итд. Ре пли ке су че сто де кла ма тив
не, ди ја ло зи ни су дра ма тич ни, кон фликт ни, ни ти има ју функ ци ју 
ка рак те ри за ци је ли ко ва, не го су по ле мич ки.7 Ва жна ка рак те ри сти
ка је зи ка и сти ла Јо на ша За бор ског је уче ста ла упо тре ба нео ло ги
за ма, бо хе ми за ма, ру си за ма, ср би за ма, али и ра зних ди ја ле ка та 
сло вач ког је зи ка. За бор ски је на сто јао да и кроз је зик до ча ра од ре
ђе но под не бље или исто риј ски пе ри од. Та ко, на при мер, у дра ми 
По след њи да ни Мо рав ске (Po sledné dni Mo ravy) че сто ко ри сти цр кве
но сло вен ску лек си ку, у Lžedimitrijadamа ко ри сти број не ру си зме, 
али и цр кве но сло вен ске ре чи, а у ко ме ди ји На хо че (Najdúch) функ
ци о нал но упо тре бља ва раз ли ку из ме ђу два сло вач ка ди ја лек та: 
сред ње сло вач ког и ис точ но сло вач ког.

Дра ме Јо на ша За бор ског су књи шке, ка ко по оби му, та ко и по 
струк ту ри и ти пу ре пли ка, у ко ји ма до ми ни ра де кла мо ва ње, пре
при ча ва ње исто риј ских до га ђа ја ко ји су се зби ли ван сце не, на у штрб 
драм ске ак ци је. Ста тич ност дра ма ве ро ват но ни је би ла ау то ров 
циљ, с об зи ром да ове тра ге ди је има ју вр ло дра ма тич не на ра тив не 
си ту а ци је и ви ше кон фликт них за пле та. Ме ђу тим, За бор ски је, по 
ми шље њу ис так ну тог исто ри ча ра сло вач ке књи жев но сти Ста ни
сла ва Шма тла ка, ова кав тип дра ме гра дио све сно, по што му је при
о ри тет би ло вер но при ка зи ва ње пре лом них и ва жних исто риј ских 
тре ну та ка, а не њи хов естет ски учи нак. О ра зли ци исто ри о граф
ског и умет нич ког при сту па пи сао је у уво ду ко ма да Бит ка код 
Роз ха но ва ца, где је исто риј ску гра ђу на звао по тком а дра ме раз
бо јем на ком је ова осно ва ис тка на. О свом на сто ја њу да под у ча ва 
чи та о ца исто риј ским „исти на ма” ау то по е тич ки се из ра зио под 
псе у до ни мом Во јан Јо си фо вич у пред го во ру де лу Историјa Угар
ске..., где ка же да ста ру исто ри ју Угар ске же ли да очи сти од пред
ра су да ста рих хро ни ча ра, не кри тич ких пи са ца ле ген ди и њи хо вих 
ка сни јих при стра сних ин тер пре та то ра.8 Упр кос го ре на ве де ном, 
у ње го вим де ли ма про на ла зи мо низ не пре ци зно сти и по гре шних 
по да та ка, што мо же мо ту ма чи ти огра ни че ним из во ри ма ко ји ма је 
рас по ла гао у да том исто риј ском тре нут ку. Та ко ђе при ме ћу је мо 
уче ста ло де фор ми са ње срп ских име на (Ма тиј/Ма ти ја, Пе тро ниј/
Пе тро ни је), пре зи ме на (Оби лић/Ко би лић), име на на ро да (Му сул

7 Zoltán Rampák, Ka pi toly z dejín slo venského di va dla, SPN, Bra ti sla va 1953.
8 Vo jan Jo si fo vič, „Úvahy o naj star šej histórii Uhor ska”, Li pa, III 1864, 1–2, 9–19. 
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ма ни/Mo sli mo via), па чак и то по ни ма (То по ла/To po lie), али на ме ра 
овог по ступ ка нам ни је нај ја сни ја. С об зи ром на де таљ но по зна
ва ње срп ских при ли ка, прет по ста вља мо је да је ау то ру био по знат 
и та чан об лик ге о граф ских или би о граф ских еле ме на та. Од сту па ње 
од зва нич них исто риј ских по да та ка на ла зи мо у ње го вим дра ма ма 
и ви ду при кла ња ња ма ње по зна тим усме ним ту ма че њи ма (на при
мер у дра ми Бит ка код Роз ха но ва ца) за рад по сти за ња ве ће дра
ма тич но сти ко ма да.

Bit ka u Roz ha no vi ec (Бит ка код Роз ха но ва ца, 1865)

Дра ма Бит ка код Роз ха но ва ца из вор но је об ја вље на у из да њу 
Básne dra ma tické (Пе сме драм ске) у Бу ди му 1865. го ди не, код Јо зе
фа Вик то ри на. Од три дра ме о ко ји ма је ов де реч, у њој на ла зи мо 
нај ма ње срп ских мо ти ва. За бор ски у овом ко ма ду те ма ти зу је ства
ра ње по вољ ни јих при ли ка за сло вен ске на ро де. Рад њу сме шта у 
Угар ску, у 14. век. При ка зу је по бу ну оли гар ха Ма ту ша Ча ка Трен
чјан ског про тив ту ђин ске ти ра ни је и бор бу про тив кра ља Ка ро ла 
Ро бер та. За бор ски при ка зу је на сто ја ња сло вен ских на ро да да стек
ну не за ви сност.9 Бо сан ски бо гу ми ли, ко ји до ла зе као ис по моћ 
Го спо да ру Ва ха и Та три, пред ста вља ју брат ски осло нац и от пор 
ка то ли чан ству. Го во ре ћи о сво јим мо ти ви ма ис по мо ћи бо сан ских 
бо гу ми ла у овом ра ту, Му ти мир по ме не и стра да ње свог на ро да: 
„Не срећ на до мо ви на мо ја, јад на Бо сна, / Са свим је већ опи је на 
кр вљу. / Про го не нас до ис тре бље ња”.10

Дра ма Бит ка код Роз ха но ва ца има Исто риј ски увод (Hi sto rický 
úvod), у ком ау тор опи су је до га ђа је ко је об ра ђу је у са мом де лу. Увод 
је об ја вљен са мо стал но у дру гом го ди шту ча со пи са So kol (1863). 
У пред го во ру За бор ски пи ше о бо гу ми ли ма и упо ре ђу је их са про
те стан ти ма. Иа ко би бо гу мил ство пре ма схва та њи ма и дру штве
ном по ло жа ју ау то ра и ње го вом све ште нич ком по зи ву, као и пре
ма оп штим ин тен ци ја ма вре ме на ко је за хва та (по че так 14. ве ка), 
тре ба ло да пред ста вља је рес, За бор ски на бо гу мил ство гле да са 

9 У пред го во ру на ла зи мо по дроб на об ја шње ња исто риј ских до га ђа ја, а 
За бор ски та ко ђе на во ди и ту ма че ња при ли ка опи са них у ко ма ду. Ка да пи ше о 
сво јим мо ти вима да до га ђа је из 14. ве ка ту ма чи као на ци о нал ни пре по род, мада 
у то вре ме о на род ном је зи ку и на ци о нал ној са мо стал но сти ни је би ло ни го во ра, 
За бор ски об ја шња ва: „Њи хов по раз, ме ђу тим, ипак сма тра мо за тра ге ди ју на род
ну за то што су се осла ња ли ис кљу чи во на Сло ве не, до ма ће и стра не и за то што би 
се на кон њи хо ве по бе де ус по ста ви ле дру га чи је, за сло ве не по вољ ни је при ли ке”, 
Jonáš Záborský, De jiny kráľov stva Uho rského od po či at ku do či as Žig mun dových, 
Fo totypické vyda nie z 1875, Slo vart, Bra ti sla va 2012.

10 Jonáš Záborský, Bit ka u Roz ha no vi ec, Bra ti sla va, Zlatý fond slo ven skej li te 
ratúry. Do stupné na: https://zlatyfond.sme.sk/di e lo/1042/Za borsky_Bit kauRoz ha
no vi ec/1, 74.
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сим па ти ја ма, као на по зи тив на на сто ја ња по бу не про тив ти ра ни
је. Му ти мир у овој дра ми ни је исто риј ска лич ност већ фик тив ни 
ју нак, ме ђу тим, ка ко на во ди Јан Кмећ, ње го во уче шће, као и уче шће 
ње го вих са бо ра ца, у би ци код Роз ха но ва ца је сте исто риј ски ве ро
ват но и по да ци о то ме мо гу се на ћи у исто риј ским из во ри ма.11

Бит ка код Роз ха но ва ца има шест чи но ва и део је ци клу са 
Сло вач ка калвариjа (Slovenská kalvária), у ко јем За бор ски кон стру
и ше те зу да сло вен ска исто ри ја пред ста вља кон ти ну и ра но стра
да ње ро до љу ба у бор би про тив ту ђин ске вла сти. Исто ри ја сло вен
ских на ро да је по ту ма че њу Јо на ша За бор ског до след но тра гич на 
и обе ле же на је ни зом по ку ша ја оса мо ста љи ва ња, не у спе лих услед 
раз је ди ње но сти и из дај ства. Ау то ру је као за плет по слу жи ла нај
ма ње исто риј ски ве ро ват на ва ри јан та смр ти Ма ту ша Ча ка Трен
чјан ског – Пе тро ви ће ва ћер ка Гу та га уби ја но жем. 

Ком по зи ци ја дра ме гра ђе на је кроз ви ше стру ке стра те ге ме 
две су ко бље не стра не, ко је се ком пли ку ју број ним пре пре ка ма. 
На кон уби ства Ма ту ша Ча ка до ла зи до коб ног пре о кре та у би ци 
и осу је ће ња на ци о нал ног успо на. Прет ход но вођ ство ро до љу би вих 
сна га од тог тре нут ка пре ста је. За плет је гра ђен та ко да се стра те
ги је јед ног и дру гог за ра ће ног та бо ра не пре кид но до во де у пи та ње. 

С аспек та на ше те ме ви ше еле ме на та на ла зи мо у пре о ста ле 
две дра ме. Оба ко ма да – Слом Ср би је и Цр ни Ђор ђе – из вор но су 
об ја вље на у пу бли ка ци ји Di va delné hry (По зо ри шни ко ма ди) у 
Ска ли ци 1870. го ди не, у штам па ри ји Си но ва Фр. Кс. Шкар ниц ла.

Слом Ср би је (Ztro sko ta nie Srb ska, 1866)

У исто риј ском ко ма ду Слом Ср би је Јо наш За бор ски је умет
нич ки об ра дио мит о Ко сов ском бо ју. По ре чи ма Гор да не Ђе рић, 

Ко сов ски мит је за јед но са све то сав ским основ ни срп ски мит 
ко ји се ин тер пре та ци ја ма да ље де ли на ви ше ми то ва о ју на ци ма 
(Ла за ро ва и Ми ло ше ва ле ген да), о не бе ском цар ству као [...] о ко сов
ској за кле тви, из да ји итд. Овај мит чи ни низ де ла усме ног на род ног 
ства ра ла штва о би ци ко ја се одр жа ла на Ви дов дан 1389. го ди не.12 

Мо тив Ко сов ског бо ја у де лу има исто риј ске осно ве и ми то
ло шку вред ност. Ко сов ски мит сим бо ли зу је ју на штво, на ци о нал
ну жр тву, хри сти ја ни зо ва ну сли ку суд би не, про па сти и по нов ног 

11 Ј. Кмећ, нав. ди сер та ци ја.
12 Гор да на Ђе рић, Пр(а)во ли це мно жи не, ко лек тив но са мо по и ма ње и пред

ста вља ње: ми то ви, ка ра ке те ри, мен тал не ма пе и сте ре о ти пи, Ин сти тут за 
фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју – „Фи лип Ви шњић”, Бе о град 2005, 15.
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ра ђа ња срп ског на ро да. Име ни ца Ко со во у овом ми ту над ра ста 
ге о граф ску те ри то ри ју са овим на зи вом. За бор ски је ве ро вао да 
су опи са ни до га ђа ји, ко је об ра ђу је у дра ми, исто риј ски исти ни ти, 
та ко да за пра во ни је ни био све стан да се ра ди о ми ти зо ва ним пред
ста ва ма сти ли зо ва ним у на род ном еп ском ства ра ла штву. Ко сов ски 
мит као сред ство „уну тра шње од бра не” на стао је у кор пу су ју нач ких 
на род них пе са ма. На ста јао је по сте пе но и ду го, а кључ ну уло гу у 
очу ва њу и пре но ше њу овог мо ти ва у сред њи век и ње го вом по сте
пе ном ускла ђи ва њу са пра во слав ном ве ром од и гра ла је цр ква.13

Пре ма Ми о дра гу По по ви ћу, на пи та ње ка да и на ко ји на чин 
су се исто риј ске чи ње ни це пре тво ри ле у мит од го вор мо ра да 
поч не прет по став ком да се од са мог њи хо вог на стан ка ју нач ке 
пе сме ни су ни за сни ва ле на исто риј ским чи ње ни ца ма. На и ме, 
срп ска на род на епи ка по ла зи ла је од цр кве не ин тер пре та ци је ових 
до га ђа ја, где су прет ход но би ле иде о ло шки сти ли зо ва не, тач ни је 
цен зу ри са не или из ме ње не. Тран спо но ва ње ко сов ског ми та у на
ци о нал но ру хо се од и гра ло нај пре по сред ством цр кве них спи са, 
ро до сло ва и хро ни ка, а ми ти зо ва ње исто риј ских лич но сти и пре
пли та ње пра во слав не ве ре и мит ских тра ди ци ја од и гра ло се у 
вре ме на род ног пре по ро да и по ста ло је од ре ђе на вр ста ју нач ког 
ко дек са или иде о ло шког сту ба на ро да. Ко сов ски мит је у те шким 
вре ме ни ма под осман лиј ском вла шћу де ло вао као ја ко мо ти ва ци
о но сред ство ко јим се ути ца ло на срп ски на род.

Исто риј ска тра ге ди ја Слом Ср би је са сто ји се од три чи на. У 
њој се по ја вљу је ше сна ест ли ца, ма хом исто риј ских лич но сти: Ла
зар (цар), Ми ли ца (ца ри ца), Сте фан (син), Ма ра, Ву ко са ва и Миле
на (њи хо ве ћер ке), за тим Вук Бран ко вић, Ми лош Ко би лић (уме сто 
Оби лић), Ми лан То пли ча нин и Иван Ка зан чић, Влат ко Хра нич, 
Ама рат, Ба ја зет (уме сто Ба ја зит), Жу зуф, Ми лу тин. Рад ња се, како 
сто ји у увод ној ди да ска ли ји, де ша ва у При зре ну и на Ко со ву по љу 
на кон 1389. го ди не.

Дра ма Слом Ср би је го во ри о до га ђа ји ма ко ји су у сло вач кој 
јав но сти већ у то вре ме би ли до бро по зна ти, што ау то ру омо гу ћа ва 
да пре ђе пра во на ствар, без уво да. Већ у уво ду дра ма за по чи ње 
за пле том, ко јим се на го ве шта ва раз лог не у спе ха и про па сти. Из
ме ђу Ма ре Ву ка Бран ко ви ћа и Ву ко са ве Ми ло ша Оби ли ћа (ов де 
Ко би ли ћа) вла да ри вал ство и из би ја сва ђа ко ја се пре но си и на њи
хо ве му же ве, а кул ми ни ра у дво бо ју, по сле че га Оби лић као по бед
ник ви те шки пру жа мач Ву ку, са по ру ком: „Окре ни оштри цу ње
го ву про тив па га на!” Не сло га у по ро ди ци, љу бо мо ра и ри вал ство 
до во де до сла бље ња и во де ка фа тал ном ис хо ду Ко сов ског бо ја. 

13 Исто, 17.
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Од но си из ме ђу ли ца, као и са ми до га ђа ји, при ка за ни су дра ма тич но. 
Пре ма ми шље њу Ја на Кме ћа, има ју у се би ви ше дра ма ти ке не го 
из вор не ју нач ке на род не пе сме.14

Сли ка Ср ба ко ја на ста је у овом де лу пре у зе та је из срп ске на
род не еп ске по е зи је, са свим ка рак те ри сти ка ма, и при мер је ка ко 
ау то сли ка у књи жев но сти јед ног на ро да по ста је хе те ро сли ка у 
књи жев но сти дру гог. Та ко се на ве о ма ви со ком ме сту као при ка
за не ка рак те ри сти ке Ср ба на ла зе: ро до љу бље, од ва жност и хра
брост. На су прот Тур ци ма, ко ји су при ка за ни као ди вљи, су ров, 
при ми ти ван и груб на род, Ср би су при ка за ни као пле ме ни ти, 
по но си ти и од ва жни, али и као не сло жни, пре вр тљи ви, скло ни 
за ви сти и из да ји. Ср би ја је ви ше пу та по ме ну та као гра ни ца ко ја 
Евро пу бра ни од Ту ра ка и ко ја због то га има стра те шки ва жно 
ме сто, че га европ ски на ро ди ни су у до вољ ној ме ри све сни („A ком
ши је Угри та ко ђе се не се те / да се у Ср би ји од лу чу је њи хо ва суд
би на. / Краљ њи хов, веч но пу ту ју ћи Жиг мунд, / по це лој Евро пи 
се би тра жи / за по сле ње. То ни не по ми сли, / да се код нас бра ни 
Угар ска”).15 Мит ски еле мен ти ко је на ла зи мо у дра ми, на при мер 
Ду ша но ве све те за ста ве, та ко ђе су пре у зе ти из на род ног еп ског 
ства ра ла штва.16

О функ ци ја ма ко сов ског кул та код Ср ба пи сао је Вла ди мир 
Двор ни ко вић и по ње му су ове функ ци је ка ко вер ске, та ко и пси
хо ло шке. По ње му, ре ли ги ја и пси хо ло ги ја са мо о чу ва ња на шли су 
се не по сред но јед но по ред дру гог... срп ском на ро ду, ко ји је остао 
без др жа ве за ви ше ве ко ва, био је по тре бан овај култ за то да ду
хов но пре мо сти ве ко ве и очу ва угро же ни на ци о нал ни иден ти тет.17 

У струк ту ри дра ме ва жно ме сто при па да ли ку Ву ка Бран ко
ви ћа. При ка зан је као из дај ник ко ји је ди рект но иза звао не у спех 
Ко сов ског бо ја, а за тим и про паст Ср би је. По ми шље њу Гор да не 
Ђе рић, по ли тич ки и вер ски раз ло зи би ли су узрок уво ђе ња пр вог 
мит ског из дај ни ка. Уз по моћ овог мо ти ва оправ да вао се по раз у 
бо ју, али је он имао и дру ге функ ци је. Ства ра ње ли ка из дај ни ка 
Ву ка Бран ко ви ћа има ло је и ва жну иде о ло шкопо ли тич ку функ ци
ју. Циљ је био да се овом ме та фо ром оне мо гу ћи пре ла зак на ислам, 
ко ји се чак до пот пу ног осло бо ђе ња од Ту ра ка из јед на ча вао са 
из да јом оно га ко се ис кљу чу је из ко лек ти ва и ко је „из не ве рио част 

14 Ј. Кмећ, нав. ди сер та ци ја.
15 Jonáš Záborský, Ztro sko ta nie Srb ska [di gi ta li zo vané fo totypické vyda ni e]. 

Pôvodné di e lo: Di va del nie hry Jonáša Záborského / V. P. Tóth, 1870. Do stupné na: 
http://za borsky.blog spot.com/, 151.

16 „На род ве ру је о њој / да је с не ба сне та ан ђе ли ма, / и да вла да ти ду го 
не мо же, / у чи јој се мо ћи не на ла зи она”.

17 Вла ди мир Двор ни ко вић, „’Не ма њи ћи ста ри’ и слут ња ка та стро фе”, у: 
Ка рак те ро ло ги ја Ср ба, збор ник, На уч на књи га, Бе о град 1992, 200.
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при пад но сти. Ме та фо ра ’из дај ни ка’ сем за прав да ње по ра за у коб
ној би ци, има ла је та ко ђе и функ ци ју под се ћа ња на мо рал ни пад 
по је дин ца ко ји се ис кљу чио из дру штва”.18 

Исто риј ске чи ње ни це го во ре о Ву ку Бран ко ви ћу дру га чи је. 
Бран ко вић је исто риј ска лич ност. Био је фе у да лац са кра ја XV ве ка 
и зет кне за Ла за ра. Бран ко вић је од био да при хва ти ва зал ни од нос 
и за то је на кра ју до спео у осман лиј ско роп ство, где је и умро. У 
вре ме ка да је жи вео, мит о ње му као о из дај ни ку ни је мо гао да 
на ста не. Нај ве ро ват ни је се то до го ди ло тек у XVI ве ку.

Ђор ђе Цр ни (Ďorde Či erny, 1868)

У дра ми Ђор ђе Цр ни За бор ски у пр ви план ста вља мит ског 
и исто риј ског Ђор ђа Пе тро ви ћа Ка ра ђор ђа. Те ма ко ма да је не у спех 
Пр вог срп ског устан ка и из да ја ко ја је до то га до ве ла. Јо наш За бор
ски у овој дра ми ни је упо тре бља вао ди да ска ли је. Бу ду ћи да је те
жио струк ту ри кла сич не дра ме, а у оста лим дра ма ма их ко ри сти, 
ова чи ње ни ца је сте нео бич на. Мо жда би смо мо гли да је об ја сни мо 
као те жњу ка ими ти ра њу на род не пе сме, јер је сво је ко ма де че сто 
на зи вао „пе сме драм ске” и пи сао их ис кљу чи во у де се тер цу. У 
обе дра ме је реч о исто риј ским до га ђа ји ма ко ји су та да у Сло вач кој 
би ли оп ште по зна ти, та ко да ау тор у уво ду де ла ни је мо рао да их 
об ја шња ва. За бор ски је те ма ти зо вао ју нач ке осо би не Ср ба. Ју нач
ком по сту па њу се у то вре ме при пи си ва ла ви со ка етич ка вред ност, 
ко ја је сте са став ни део срп ске мит ске ау то сли ке, али та ко ђе и 
хе те ро сли ке ко ја је о њи ма на ста ла у сло вач кој књи жев но сти у 
ро ман ти зму.

Ко мад Ђор ђе Цр ни та ко и по чи ње – сла вље њем Ср би је и ње
них ле по та, а ис пе ван је у емо тив ном то ну стреп ње за бо љу суд
би ну „ова ју нач ке зе мље”. По ред бо га тих опи са исто риј ских екс
те ри је ра, За бор ски па жњу по све ћу је лич ним осо би на ма глав ног 
ју на ка ко ји се све сно при хва та те шке ду жно сти на род ног во ђе, 
он да ка да су се ове ча сти и ду жно сти сви ре дом од ре кли. Рад ња 
дра ме се за вр ша ва смр ћу глав ног ју на ка. Ова смрт је при ка за на у 
еу фе ми зо ва ној сце ни, ве ро ват но у те жњи да се не по вре ди Ка ра ђор
ђо ва част и ау то ри тет. Ву ји ца не уби ја Цр ног Ђор ђа муч ки у кона
ку, ка ко то на ла зи мо у на род ној еп ској по е зи ји, не го пу ца из пи
што ља и пре не го што пад не по љу би му ру ку и мо ли за опро штај.19

Ко мад Ђор ђе Цр ни има 16 ли ца, и ско ро сва су исто риј ске 
лич но сти, ме ђу тим За бор ски је ко ри стио дру га или де фор ми са на 

18 Г. Ђе рић, нав. де ло, 18.
19 Ј. Кмећ, нав. ди сер та ци ја.
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име на. Мај ку је на звао Љу би ца (исто риј ски тач но Ма ри ца), а су пру
гу Ма ра (за пра во је би ла Је ле на), бра та Иљо (у ствар но сти се Ка
ра ђор ђев брат звао Ма рин ко), Ву ји цо (за пра во Ву ји ца Ву ли ће вић) 
је у де лу Ка ра ђор ђев кум, али у ствар но сти је био при ја тељ, док 
му шка име на ко ја се за вр ша ва ју су фик си ма а или је де фор ми ше 
та ко да се за вр ша ва ју кон со нан том: Ма тиј про то поп (Ма ти ја Не
на до вић), Пе тро ниј (Пе тро ни је). Је ди ни фик тив ни лик ко ји се ја вља 
у дра ми је Бо жо Гру јо вић, о ком ау тор пи ше као о је ди ном уче ном 
Ср би ну, што би исто риј ски би ло спор но, бу ду ћи да је у то вре ме 
жи вео До си теј Об ра до вић, у Ка ра ђор ђе во вре ме већ пр ви ми ни
стар про све те. 

За бор ски је у на сто ја њу да вер но при ка же епо ху и сре ди ну 
че сто ко ри стио лек сич ка сред ства, та ко да је у овим дра ма ма обил но 
ко ри стио срп ске ре чи: мо мак – мом ци (уме сто chlap ci), труп (уме
сто mŕtvola), плен (уме сто ko risť), али и тур ци зме, ко ји су нео п
ход ни за при ка зи ва ња ло кал ног ко ло ри та: haj duch, ra ja, da hi ja 
(ов де де фор ми са но: da ja), pašalík, pa ša, ha ram ba ša, šaj tan, na hi ja, 
ka vas, pa di šah, be rat, fer man, ha rač, po ve ste. За бор ски че сто ко ри
сти срп ске то по ни ме: Шу ма ди ја, хо ра Фра шка (уме сто: Фру шка 
го ра), kláštor Kru še dolsky (Ма на сир Кру ше дол), To po lie (То по ла), 
Ора шац, По же шка на хи ја, руд нич ка на хи ја, Руд ник... 

Кри тич ке то но ве у сли ци срп ског на ро да код За бор ског на ла
зи мо у при ка зи ва њу срп ских цр кве них по гла ва ра, ко ји на из бор ној 
скуп шти ни у То по ли ни су хте ли да се при хва те ме ста во ђе на род
ног устан ка из на вод не скром но сти, а ка ко је Ђор ђе и прет по ста
вио, а ка сни је се и по твр ди ло, ни су же ле ли да се при хва те тог 
ме ста из стра ха од не у спе ха и тур ске од ма зде. 

Цр ног Ђор ђа при ка зу је као не пи сме ног се ља ка, хра брог, од
ва жног и по жр тво ва ног у од но су на на род на пи та ња, али и као су
ро вог, не ми ло срд ног и пре ког чо ве ка. Ау тор му ода је при зна ње да 
је про бу дио на род, да је у не во љи био вр ло сна ла жљив, у опа сно
сти не у стра шив, чо век отво ре ног и чи стог ср ца. Ср бе ве ли ча, мада 
их при ка зу је као нео бра зо ва не и про сте, али и као твр до гла ве, не
по кор не и ко рум пи ра не. Кри тич ки при ка зу је цр кве не ве ли ко до
стој ни ке, њи хо во ли це мер је и скло ност ка ко руп ци ји. 

Драм ско де ло Јо на ша За бор ског ни је при ву кло па жњу сло
вач ких по зо ри шта. За ње го вог жи во та ни је ин сце ни ра на ни јед на 
пред ста ва ни у јед ном про фе си о нал ном по зо ри шту, а ама тер ских 
у то вре ме у Сло вач кој ни је би ло. На су прот то ме, ње го во це ло куп
но драм ско де ло је још за ње го вог жи во та об ја вље но у три књи ге: 
Пе сме драм ске (Básne dra ma tické 1865), Лже ди ми три ја де или 
олу је лже ди ми три јов ске у Ру си ји (Lže di mi tri jady či li búrky lže di
mi tri jovské v Ru sku 1866) и По зо ри шни ко ма ди (Di va delné hry 1870). 
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Зна чај ни ји по зо ри шни жи вот до жи вео је на сло вач ким сце на ма 
је ди но ко мад Бит ка код Роз ха но ва ца, ко ји је по ста вљан на про
фе си о нал ним сце на ма два пу та.20 Пр ви пут је ову пред ста ву 1952. 
го ди не по ста ви ло На род но по зо ри ште у Бра ти сла ви, а дру ги пут 
1972. го ди не По зо ри ште „Јо наш За бор ски” из Пре шо ва. Дра ма 
Слом Ср би је ни је ни ка да ин сце ни ра на, док је дра ма Ђор ђе Цр ни 
има ла са мо јед ну из вед бу у ама тер ском по зо ри шту у се лу Ду бо ве 
на кон Дру гог свет ског ра та, а сни мље на је по њој и ра диодра ма 
на Че хо сло вач ком ра ди ју 1969. го ди не. 

Зден ка Д. Ва лент Бе лић
Уни вер зи тет Ко мен ског у Бра ти сла ви
Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је на Ка те дри есте ти ке
zden kavb@gmail.com

20 Пре ма ба зи по да та ка По зо ри шног ин сти ту та из Бра ти сла ве до ступ ној 
на: et he a tre.sk , али и по да ци ма из дру гих до ступ них и ин тер них ба за за пре тра
жи ва ње, за ко је се за хва љу је мо за по сле ни ма у По зо ри шном ин сти ту ту у Бра ти
сла ви.




