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Е С Е  Ј И

АЛЕК САН ДАР ПЕ ТРО ВИЋ

КО ВЛА ДА ИСТО РИ ЈОМ?
О „Маг бе ту” и ме ди ји ма као јед ном лич ном ис ку ству

СА ЖЕ ТАК: Шек спир у Маг бе ту от кри ва при су ство нат при
род них си ла ко је не по сред но упра вља ју то ком драм ске рад ње. Он 
не про све ће но ука зу је да без њи хо вог де ла ња ток не би мо гао ни да 
се по кре не, ни да те че, ни ти да се раз ре ши. Оне су над моћ не, а Маг
бет, глав ни ју нак, у од но су на њих игра спо ред ну уло гу у исто ри ји 
ко ју ства ра. На том тра гу пи сац, ту ма че ћи Маг бе та и осла ња ју ћи 
се и на лич но ис ку ство, по ку ша ва да се би пру жи од го вор на пи та ње 
ко за и ста вла да исто ри јом. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Шек спир, Маг бет, ве шти це, исто ри ја, ме
ди ји, мо но пол ност, тех но ло ги ја.

И ја, Да ни ло,
сам ви дјех утва ру

а љу ди што бе ја ху са мном
не ви дје ше је, али их по па де

страх ве лик, те по бје го ше и са кри ше се.
Књи га про ро ка Да ни ла, 10.7

Шек спир и обр ти ње го вих дра ма су о ча ва ју нас с ве ли ком 
дра мом исто ри је и ње ним основ ним пи та њем ко вла да. У ње го вом 
де лу су исто вре ме но са бра ни бо жан ска апо те о за и са мрт на гро
зни ца жи во та. Вла да ти из гле да као опи је ност ап со лут не во ље 
ко ја по бе ђу је очај ба че но сти у свет. Али да ли, пи та се Шек спир, 
и по ред све мо ћи над све том вла да ри ни су дру го до глум ци ко ји 
на сце ни из го во ра ју са мо по ко ји мо но лог пре не го што их не ки 
ху ди удес за у век од не се? Да ли их за и ста по кре ће њи хо ва во ља 
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или не ка си ла из ван њих, скри ве на до бро и у сво јој об ја ви? У ан
ти ци се ја сно осе ћа ла тај на мо ћи ка да се Цар Едип, као пре ње га 
Сфин га, стро по штао с тро на и ка да се иза стрг ну тих ку ли са ви део 
ве ли ки по ре дак рав но те же ко ји је раз ре шио исто риј ски ужас ње
го вог де ла. И ни ко се ни је пи тао да ље. Би ло је су ви ше ја сно с ким 
се Едип су о чио. По ку шај да се тај на Сфин ге ре ши сво јом во љом, 
без све сти о нат при род ном, и да се та ко овла да све том, увек је 
во дио су но вра ту. А та ко је би ло и у свим вре ме ни ма, та ко да су 
про та го ни сти оста ја ли са ми на по зор ни ци усред са бла сне је зе, без 
ре ше ња. Маг бе та је опу но мо ћио са мо зло чин и то је, чи ни се, цела 
исто ри ја: уби ти свог до бро тво ра и по дло пре у зе ти власт или, оп
шти је ре че но, уби ти оно што не схва та мо и до че га не до ба цу је мо, 
и усто ли чи ти чо ве ка спрем ног на све ни ско сти пре ма не бу и гор
до сти пре ма зе мљи да би одр жао сво ју вла да ви ну. Исто ри ја је 
за пра во ста ње без рав но те же и по рет ка. За то је пред Шек спи ром 
и ње го вим чи та о цем пре све га за да так су о че ња с исто ри јом ко ја 
сво ју сла бост пред тај ном жи во та при кри ва не пре ста ним обр ти ма 
успо на и па до ва. Шек спир тра жи сми ре ње пред про би тач ном пре
вр тљи во шћу, са бра ност у уну тар њем све ту и по штен об ра чун 
чи та о ца са со бом јер ће ина че у Маг бе ту гле да ти са мо бор бу за 

Џо шуа Реј нолдс, Маг бет, че твр ти чин, пр ва сце на
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власт не ви де ћи ко за и ста вла да. Они ко ји се бо ре за власт не вла
да ју со бом. Шек спир је у Маг бе ту то ус пео нај са же ти је да ис ка же. 
То је нај кра ћа ње го ва дра ма, а на тој при вид но не у трал ној чи ње
ни ци за сно ва но је ово ње но ту ма че ње, не хо ти це за по че то пре не
ко ли ко де це ни ја на дру гој го ди ни сту ди ја свет ске књи жев но сти. 

Слу шао сам та да два се ме стра пре да ва ња по све ће них про у ча
ва њу Шек спи ро вог де ла. Би ло је бес крај но до сад но јер је пре да вач 
био из гу бљен у сво јим бе ле шка ма не на ла зе ћи пут ни до Шек спи
ра ни до слу ша ла ца. По ред то га био сам још под ути ском Со фо кла 
с пр ве го ди не, тра гич не рав но те же и пре по зна ва ња Ца ра Еди па и 
чи ни ло ми се да Шек спир сво јим уз бур ка ним за пле ти ма не до се
же не ра зо ри ву ста ти ку Со фо кло ве тра гич ке кон струк ци је. Сто га, 
ка да је тре ба ло иза бра ти те му за се ми нар ски рад, при сту пио сам 
ег закт ном про у ча ва њу Шек спи ро вог де ла. Циљ мог ис тра жи ва ња 
био је огра ни чен на тач но утвр ђи ва ње ко ја је Шек спи ро ва дра ма 
нај кра ћа, да бих се што лак ше осло бо дио ба ла ста кур са. То ни је било 
те шко утвр ди ти јер су Ен гле зи у пот пу но сти по све ће ни пре бро
ја ва њу и еви ден ци ји ко ли чи не и бро ја. Још Ла за Ко стић утвр ђу је 
да су Ен гле зи „ра чу нар ски на род”.1 Ла ко сам утвр дио да је тра же на 
дра ма упра во Маг бет, нај кра ћи Шек спи ров ко мад. Ве ро вао сам 
да сам на пра вио до бар из бор, али ни је ми тре ба ло мно го вре ме на 
да уви дим да сам се љу то пре ва рио. И са да још чу вам ко мен та ре 
ко је сам био при ну ђен да са ку пим јер без њих ни је би ло мо гу ће 
раз у ме ти ста рин ски је зик Маг бе та, ко ји у се би но си ве ко ви ма 
на го ми ла не лин гви стич ке и ан тро по ло шке сло је ве. Сво јом ла ко
ми сле но шћу та ко сам се би по ста вио те жи за да так не го што сам 
мо гао да по ми слим. Али ни сам имао куд, про чи тао сам мно штво 
ко мен та ра, на пи сао се ми нар ски рад по све ћен ле ди Маг бет и све 
бр зо за бо ра вио.

Тај за бо рав је по тра јао ду го, све до 2016. го ди не, ка да се сла
ви ло по ла ми ле ни ју ма при су ства Шек спи ра и Сер ван те са у европ ској 
кул ту ри. По чео сам да пи шем о Сер ван те су, али сам већ на по чет
ку схва тио да не ћу мо ћи да на пи шем рад о ње му без Шек спи ра.2 
Сва ком ре че ни цом ко ју сам ис пи си вао о Сер ван те су био сам све 
бли жи Шек спи ру, осе ћа ју ћи да се не што дав но за бо ра вље но про
би ја из ме не и да без у слов но тра жи свој лич ни из раз. Ка да сам 
по чео да пи шем, за крат ко вре ме, у јед ном да ху на пи сао сам три 

1 Ла за Ко стић, „Основ но на че ло”, 81. 
2 Алек сан дар Пе тро вић, Дан ко Кам чев ски, Алек сан дра Сте ва но вић, 

„Дон ки хо ти зам без кра ја”, у: Иден ти тет, мо бил ност и пер спек ти ве у сту ди
ја ма је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре, Фи ло ло шки фа кул тет у Бе о гра ду – Фа
кул тет за по слов ну ад ми ни стра ци ју Уни вер зи те та ,,Га бри је ле Д’А нун цио” у 
Кје ти ју, Бе о град – Пескарa 2017, 297–317. 
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раз ли чи та тек ста о Маг бе ту. Пр во сам се чу дио ка ко ми то та ко 
ла ко иде од ру ке, а он да сам и по ред не све сног опи ра ња био при
мо ран да не без чу ђе ња схва тим да се пре да јом се ми нар ског ра да 
ни је за вр шио мој од нос с Маг бе том. По че ле су да ми се вра ћа ју 
сли ке и ми сли за ко је сам ве ро вао да сам их дав но за бо ра вио. Нико 
ни је ви ше био из не на ђен од ме не ка да сам схва тио да је Маг бет 
не са мо све вре ме био у ме ни већ и да је не све сно пот пу но усло вио 
мој по глед на свет. Гле дао сам на свет очи ма Шек спи ро вог Маг
бе та, но сио сам без све сти о то ме ње го во про ни ца ње све та ко ји је 
у свим де та љи ма од ра жа вао оно што је Шек спир имао као ис ку ство 
жи во та. Дру гим ре чи ма, за пра во од сту дент ских да на све вре ме 
жи вим и ве ру јем да су на исто риј ској сце ни иди о ти ко ји при ча ју 
бај ке пу не бу ке и бе са, упра во ка ко го во ри зга ђе ни Маг бет, ко ји је 
то схва тио тек ка да је за оп се не про лио крв. У ме ни ни је би ло га
ђе ња, то ни је био плод лич ног уви да, јед но став но сам то не све сно 
усво јио као не при зив ну исти ну. Оту да ме „исто ри ја” ни је по кре
та ла и ни сам имао ни ка кву же љу да из го ва рам мо но ло ге на исто
риј ској по зор ни ци, с ти ква ни ма лу пам о шер пе и бо јим ца ре во 
но во оде ло. Тај ма њак исто риј ског еро са, рав но ду шност спрам 
исто риј ских про јек ци ја „осло ба ђа ња”, ни је био про из вод оскуд ног 
лич ног ис ку ства, већ је до ла зио из не ког над лич ног из во ра ко ји је 
из би јао из Шек спи ро вог Маг бе та. Он се ма ње као текст, а ви ше 
као не ка не ви дљи ва сна га про вла чио кроз мо је схва та ње све та, 
пра тио ме као сен ка ко ју је мо је Ја ба ца ло на свет, озра чи вао ме и 
учи нио да дру га чи је осе ћам се бе. Да вао ми је не ку спрем ност да 
по сто јим из ван исто ри је и ње них ју на ка ко ји су се бо ри ли за „про
ме не” и „бу дућ ност”. Стру ја ми сли до ла зи ла је из Шек спи ра ко га 
сам пот пу но не све сно жи вео. Ода тле је и до шла сме лост да без 
остат ка ве ру јем у жи вот из ван исто ри је, по ку ша ва ју ћи да то из
ра зим Реч ни ком тех но ло ги је, ко ји се при род но су да рио са за ступ
ни ци ма исто риј ских ин те ре са. Био је то не ки сво је вр сни са мад хи, 
од би ја ње да се кон стру и ше свет. За пле ти на тег ну тих исто риј ских 
дра ма чи ни ли су ми се по зна ти већ уна пред, про сто ме ни су при
вла чи ли и уз бу ђи ва ли, као да сам до ла зио из не ког дру гог жи во та. 
И је сам, из Шек спи ро вог. Уште део ми је мно го вре ме на и енер ги је. 
Ја се за пра во ни сам ба вио Шек спи ром. На су прот то ме, он се ба вио 
мно ме. У то ме је, ка да се не ко сум њи ча во пи та, нај бо љи од нос 
књи жев но сти и жи во та. 

Још ви ше сум њи ча во сти, на рав но, упе ре но је к пи та њу мо гућ
но сти жи во та из ван исто ри је. Исто ри ја је реч ко ја је по ста ла па
те тич на за кле тва про све ће ног чо ве ка ко ји у њој ви ди нај чвр шћи 
за лог соп стве ног по сто ја ња. За њу га ран ту је сâмо вре ме ко је у 
про све ће ном уму не ма дру ги из бор не го да сво јим про то ком про
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из во ди исто ри ју. Глав ни за да так про све ће ног ума је тка ње исто ри
је у ко ју би да упрег не вре ме јер то је све што жи вот мо же да пру жи 
чо ве ку. Та ква исто ри ја вла да чо ве ком. Ме ђу тим, у Шек спи ра може 
ја сно да се ви ди да исто ри ја ни ка да не мо же да бу де чвр сто тло јер 
се увек из ми че и из не ве ра ва оне ко ји сле де ње не „ци ље ве”. Ако је 
не што до каз Зе но но ве апо ри је да бр зи Ахил ни ка да не ће сти ћи 
му дру кор ња чу, он да је то исто ри ја. Она је са мо ме диј ко ји се игра 
време ном, са свим нео д го вор на и бли ска оном Хе ра кли то вом ис ка
зу да је вре ме као де те ко је се игра пи ља ка на оба ли бес крај ног мо ра. 

Шек спир се оту да сво јим дра ма ма по ка зу је као пра ви зна лац 
ме ди ја. Он по ка зу је ка ко они са ми по се би, слу же ћи се по зо ри штем, 
вла да ју љу ди ма. Та кво ње го во де ло не мо же се ис црп сти исто риј
ским ту ма че њем, јер је исто ри ја чи ста игра ме ди ја ко ја не на ста је 
и не не ста је у пу ко ти ни вре ме на из ме ђу ста рог и но вог. По ку шај 
са гле да ва ња Шек спи ра кроз исто риј ске фор ме слич но је по ку ша ју 
да се пти це на у че да ле те. Оне по сво јој при ро ди до бро ле те и тре
ба са мо пра ти ти њи хо ве по кре те. Об ја шња ва ти им да ле те бо ље, 
по себ но ако су за тво ре не у ка ве зу, са мо је уза лу дан по ку шај оних 
ко ји не ма ју кри ла. Тре ба са мо по ћи од уви да да је Маг бет чо век у 
ка ве зу, ни ви ше ни ма ње од то га. Он је чо век ко ји игра уло гу кра ља, 
а с ко јим су се ме ди ји по и гра ли да ју ћи му при вид мо ћи. Он је при
вид ни вла дар, јер пра ву моћ има ју са мо ме ди ји ко ји све по кре ћу. 
Основ ни ме диј Шек спи ро ве дра ме ни су ју на ци ко ји у за пле ти ма 
бу ке и бе са но се бре ме рад ње, јер њи хо ву моћ исто ри ја пре тва ра 
у не моћ спрам нат при род них си ла. Пра ви про та го ни сти при ви да 
исто ри је су ме ди ји. Шек спир им по кла ња по себ ну па жњу у Маг бе ту 
по ка зу ју ћи на три ме ста у дра ми ка ко они за се ца ју ток исто ри је усме
ра ва ју ћи је ка „ци ље ви ма”, ко ји се по при ро ди ства ри ни ка да не ће 
оства ри ти, док се ју на ци дра ме, бр зи на ма чу или на ре чи ма, свој ски 
тру де да их до сег ну иа ко су сва ким сво јим на по ром све да љи од 
њих. Реч је о по ја вљи ва њу три ве шти це, три де мон ска би ћа и са ме 
Хе ка те, ко ји уно се пре суд не обр те у ток дра ме. Њи хо во при су ство 
на по чет ку, сре ди ни и кра ју је не ка вр ста осо ви не око ко је се окре ће 
дра ма и ње ни ју на ци, као што сва ко спи рал но кре та ње уви ре у 
не ку пра зни ну. Док се оти ма ју да до ђу до ци ља, ве ру ју ћи да не што 
по сти жу у исто ри ји, про па да ју у при вид ко ји не пре кид но по ста је 
све ду бљи. За раз ли ку од Ца ра Еди па, где су нат при род не бо жан
ске си ле оба ви ле свој суд бин ски по сао још пре по чет ка са ме дра ме, 
у Маг бе ту де мо ни мо ра ју да ула зе у са му рад њу да се она не би 
оте ла и да би се при вид про сла вио. Док се у ан ти ци прав да оства
ру је не у мит ним ло го сом рав но те же, ко ји је сам по се би и при ро дан 
и нат при ро дан, у по стан тич ком све ту по треб на је чи ста нат при
род на во ља да би се одр жа ла вар ка исто ри је. 



466

Док сам ово пи сао, из не на да сам се се тио да сам онај свој дав
ни се ми нар ски рад о Маг бе ту и об ја вио под на сло вом „Зло и ту
ма че ње”. Ка да сам га отво рио са зна ти же љом шта ћу у ње му на ћи, 
јер сам, на рав но, за бо ра вио шта сам пи сао, ви део сам, не без за
до вољ ства, да ни сам од ма као ни куд и да све вре ме сто јим у ме сту. 
Пи са ло је: „Ми дра му ви ди мо као је дин стве ну по зор ни цу. То је 
је ди ни пра ви на чин, јер раз би ја ње дра ме на при род ни и нат при
род ни план (што је усло вље но ње ним мо дер ним чи та њем) вр ши 
на си ље над ње ном из вор ном струк ту ром.”3 По сле то ли ко го ди на 
из гле да ми да ни сам мно го по гре шио, јер се Маг бет мо же чи та ти 
и као Шек спи ро во од ба ци ва ње уче ња оца мо дер но сти, Ма ки ја ве
ли ја, ко ји ве ру је да вла дар мо же да де лу је не спу тан би ло ка квим 
си ла ма и об зи ри ма. Маг бет по сту па тач но пре ма пре по ру ка ма 
Вла да о ца, у ко ме је по ли ти ка осло бо ђе на ети ке. Али ис ход је пот
пу но су про тан Ма ки ја ве ли је вим пред ви ђа њи ма и обе ћа њи ма. 
Уме сто да уби ствим одр жи власт, Маг бет се стро ва лио у по нор 
па кла у ко ме је из гу био све, и спо ља и из ну тра. Ла ко вер ни след
бе ни ци мо дер но сти, под ло жни ола ким обе ћа њи ма, ве ро ват но ми
сли Шек спир док чи та Ма ки ја ве ли ја, уни шти ће све око се бе и у 
се би. И то ће тра ја ти све док не схва те да при род но и нат при род но, 
по ли тич ко и етич ко, лич но и оп ште не мо гу раз два ја ти. На рав но, 
ка да за точ ни ци мо дер но сти то схва те, би ће ка сно јер ће по се че не 
шу ме као у Маг бе ту кре ну ти у освет нич ки по ход, ко ји ће се по
ја ви ти као ова или она по шаст. 

Про све ти тељ ство је свет огра ни чи ло на ме ха ни зам ли шен 
лич но сти. С од ба ци ва њем број них нео пла то ни стич ких тра ди ци
ја и сво ђе њем жи во та на ме ха ни ку, оно је су зи ло вид но по ље на 
уску ли ни ју ве ште раз бо ри то сти, не уви ђа ју ћи по ве за ност ко ја то 
пре ва зи ла зи. На тај на чин је из гра ђе на да на шња по вр шна кул ту ра 
у ко јој се жи вот пре при ча ва као исто ри ја из ко је се ства ра сли ка, 
бо ље ре че но сен ка, све та. Ме ђу тим, кроз чи та ње Маг бе та по ста
је ја сно да овај свет ни је исто што и ње го ва сли ка и да иза ње го ве 
очи глед но сти пул си ра скри ве на си ла ко ја гу ра до га ђа је ка не ком 
нео че ки ва ном ци љу. То сам и из ра зио у ра ду ко ји је био мој се ми
нар ски – све је по то пље но у нат при род но. Ни сам био све стан да 
ти ме из ла зим на цр ту про све ти те љи ма и њи хо вој ме ха нич кој само
во љи ко ја је са мо у ве ре но збра ја ла до га ђа је без хра бро сти да по
гле да у сам из вор дра ме по сто ја ња и не по сто ја ња. 

А ка да се чи та Шек спир све по ста је јед но став но. Маг бет је 
глав ни ју нак исто риј ске дра ме, а ве шти це и де мо ни, не ис то риј ска 
би ћа, су основ ни њен ме диј. Као што зна мо из те о ри је ин фор ма ција, 

3 Алек сан дар Пе тро вић, „Зло и ту ма че ње”.
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сва ки ме диј је по ру ка. Основ на по ру ка с ко јом на са мом по чет ку 
дра ме из ла зе нат при род на би ћа је „ле по је ру жно, ру жно је ле по”.4 
Ве шти це упра во то го во ре Маг бе ту за не том пред исто риј ским 
од лу ка ма ко је тре ба да до не се док на го лом бр ду из ме ђу њих про
ми чу обла ци ма гле. Ни је мо гу ће за ми сли ти са вре ме ни ју ме диј ску 
по ру ку ко ју и да нас у јед на ком пост мо дер ном тран су пре но се ме
диј ске ве шти це. Ни ти по ру ку с ви шим сте пе ном ен тро пи је ко ја 
већ у са мој се би но си то плот ну смрт по рет ка. Она да је тон це лом 
драм ском зби ва њу, јер од мах све окре ће на о па ко. То је не ка ква 
ка ме ра оп ску ра у ко јој се свет пре тва ра у сли ку ко ја по при ро ди 
ства ри мо ра сто ја ти на гла ви. Та по ру ка има у се би то ли ко хип
но тич ког та на то са да јој ме сме ри зо ва ни Маг бет под ле же не где у 
сре ди ни дра ме, ка да пре у зи ма свест о до га ђа ји ма, схва та ју ћи ва
ра ву бит ме ди ја, али без на де да се по ву че јер му је ум већ за ро
бљен, а ру ке кр ва ве. Он на ту по кре тач ку по ру ку ме ди ја од го ва ра 
по ру ком још уби тач ни је ен тро пи је без при зи ва – „Ни че га и не ма 
осим оног што не по сто ји”, или, мо жда ја сни је пре ве де но „сем 
не ствар ног ни шта ствар но ни је”.5 По ни шта ва ње на пе то сти ле пог 
и ру жног, што је основ енер ги је исто ри је, во ди ис хо ду ко ји Маг бет, 
ве ру ју ћи у свој исто риј ски циљ, ви ди као не ствар ност. Он без 
све сти о при ро ди ме ди ја ни је имао где да по бег не пред нат при
род ним обр том осим у утвар ност, у апо те о зу вир ту ел не ствар но
сти ко ја по ста је све са вр ше ни ја док се све ви ше кр ви про ли ва. 
Сли ка све та се пла ћа кр вљу. „Крв је са свим осо бит сок”, ка же 
за то Ме фи сто у Ге те о вом Фа у сту. Што ви ше кр ви ис те че, бле ди
ло жи во та је ве ће и вир ту ал ност убе дљи ви ја. Свр ше на исто ри ја 
је са вр ше на сли ка бес крв ног све та. Маг бе ту ухва ће ном у тех но
ло ги ју про из вод ње не ствар ног све та оста је са мо да се пи та:

Чи ја ми стра шна сли ка ко су ди же,
И мо је чвр сто уса ђе но ср це
На го ни да на не при ро дан на чин
О ре бра мо ја ту че?6

Ми сао ко ја не при род но те че и ср це ко је не при род но ту че 
има ју арит ми ју, ка жу ле ка ри. Ве шти це ма ме Маг бе та да уби је 
кра ља и сру ши ста ри по ре дак, не за то што је но ви бо љи, већ да 
би крв мо гла да по те че. Оне су нат при род на си ла, не ма ју кр ви и 
не ра де то из лич ног ин те ре са. Њих исто ри ја не за ни ма, жи вот 
још ма ње, јер је ди но што их ис пу ња ва је сте пре но ше ње по ру ка. 

4 Ви ли јам Шек спир, Маг бет, I,1, 665. У ори ги на лу: Not hing is but what is not. 
5 Исто, I,3.
6 Исто, I,3, 675.
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У по ру ци се енер ги ја жи во та адре си ра ка пра зни ни оно га што 
ни је. Та ко се до би ја на вре ме ну, од но сно вре ме сво ди на пра зни ну 
јер по ру ка је рав но ду шна пре ма исто ри ји. Иа ко се њен ис каз ме ња, 
она је увек иста и оту да је исто ри ја увек се би слич на. Маг бет то не 
зна јер се на по зор ни ци исто ри је бо ри за уми шље ни ве ли ки циљ. 
Скри ве но му је да су по ру ке ме диј без са др жа ја, да нас би се ре кло 
тех но ло ги ја. По ру ци ве шти ца упра во тех но ло ги ја да је убе дљи
вост. Шек спир их с од лич ним осе ћа јем за ма ги ју као тех но ло ги ју 
сли ка док се оку пља ју око ко тла из ко га ис па ра ва ју ви зи је ко је 
за си ћу ју про стор и ек ста тич ки ома мљу ју Маг бе та. Он ве ру је да 
му да ру ју жи вот, док му оне спре ма ју смрт.

СВЕ ТРИ. Нек’ се та ва пре ку ва ва,
Укрч ка ва, на бу бра ва.
ДРУ ГА ВЕ ШТИ ЦА. Шар ке око нек’ се ва ри,
С бар ске зми је ре жањ ба ри,
Псе ћи је зик, жа бље кра ље,
Са сле по га ми ша ма ље,
Крил це со ве, гу јин жа лац,
Кра ста ву ше жа бе па лац,
И ба та чић гу ште ри ћа,
Је зик – ра кља од сле пи ћа –
Да се вра шки‐вра шка та ва
Увра ча на за ку ва ва.
(...)
Па пр сти ће од де те та
Тек ро ђе ног, што га би ла
Дро ља‐ма ти уда ви ла,
(...)
ДРУ ГА ВЕ ШТИ ЦА. Још мај мун ску крв до дај те,
Па за чи ни не бри гај те.

Оне под гре ја ва ју ко тао ви зи ја ко јим ба ца ју чи ни ко је из гле
да ју као по ру ке бу дућ но сти, али се ис па ре ња из ње га спу шта ју 
као не про зир на ма гла над исто ри јом.7 Ве шти це се оту да мо гу 

7 Суп стан ци је ко је ве шти це ко ри сте у овим сти хо ви ма вр ло под се ћа ју 
на да на шње при прав ке вак ци на за гло бал ну „ви ру сну бо лест” ко ја се ја ви ла 
2019, ка ко ка жу, у да ле кој Ки ни пре ла ском ви ру са ко ро на са сле пог ми ша на 
зми ју, што је тек овлаш сци јен ти зо ва на ма гиј ска ба сма су сре та би ћа та ме с би
ћем зла. У са вре ме ном фар ма це ут ском ко тлу из ме ша ни су ра зни ан ти би о ти ци, 
же ла ти ни алу ми ни ју ма, фор мал де хид, на три јум глу та мат, сул фи ти, бе лан че ви
не из ја ја, али и тки во абор ти ра них људ ских фе ту са узе то in vi vo, го ве ђи се рум 
(гној), ће лиј ска кул ту ра мај мун ских бу бре га и пи ле ћих ем бри о на, ис пра на ов чја 
цр ве на крв на зрн ца, свињ ски пан кре а сни хи дро ли зат ка зе и на... Ве шти це очи то 
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гле да ти као чи сти дух тех но ло ги је јер тех но ло ги ја је увек нат при
род на. Она је још од вре ме на Френ си са Бе ко на по све ће на са вла
да ва њу при ро де. То је и мо то фран цу ских ен ци кло пе ди ста, и свих 
оста лих ре во лу ци о на ра. Сви ује ди ње ни у са вла да ва њу при ро де и 
ње ном под ре ђи ва њу, пре ма про грам ским Бе ко но вим ре чи ма com
mo dis hu ma nis in ser vi re. Те шко је за и ста у ве ли кој ма гли тех но ло
ги је да нас на зре ти и је дан зрак Сун ца. Оно што нам је оста ло је 
са мо пар ни ко тао, мај ка свих ма ши на, ко ји на раз не на чи не ма глом 
по кре ће свет. Ани ми ра не ме ха нич ке са бла сти осло ба ђа ју па ре из 
пар них, бен зин ских или ну кле ар них ко тло ва док тех но про ро ци 
па да ју ни чи це пред њи ма за кли њу ћи се да у ис па ре њи ма ви де 
сли ку бу дућ но сти. Они ће, на рав но, до не ти исто оно ли ко бу дућ
но сти ко ли ко ве шти це Маг бе ту. 

Маг бет је чо век у ка ве зу, ни ви ше ни ма ње од то га. Ве шти це 
му обе ћа ва ју да ће би ти краљ, да ће над вла да ти при род ни по ре дак 
и за до би ти ап со лут ну моћ. Та моћ је увек у бу дућ но сти, али Маг бет 
је по зван да де ла са да. Он је чо век ко ме се кроз ве шта стве ну тех
но ло ги ју и ње не ча роб не фор му ле сме ши власт над це лим све том. 
То што му ве шти це ста вља ју у из глед сна жно по ја ча ва Ле ди Маг
бет. Онај мој дав ни се ми нар ски рад био је за пра во по све ћен њој. 
Та да ми се учи ни ло да је она нај ва жни ји лик дра ме, не ка би блиј
ска Ева с по ру ком ле по те па да за свог Ада ма. На рав но да слич ност 
ни је пот пу на јер је Ева плод на, док је Ле ди ја ло ва де мон ска пу стош 
на кра ју исто ри је. 

До ђи те, ви ду си,
Што уби лач ке ми сли под сти че те,
Обес по ли те ме, на пу ни те ме сву
Од гла ве до пе те гро зном сви ре по шћу;
Згу сни те крв ми, за пу ши те при ступ
Све сти, да ни је дан по кај нич ки
Знак при ро де не по ко ле ба мој
Стра хо ви ти смер, ил’ га ми ро љу би во
Не свра ти од де ла...8

Чи ни се да Шек спир сма тра да је бес пол ност, бо ље ре че но 
мо но пол ност, са мо ра зо р на осно ва мо ћи. Un sex me, гла сни крик 

ни су про пу сти ле ни је дан од са сто ја ка на ко ји ма се за сни ва мо дер на епи де мио
ло шка ме ди ци на, ко ја, гле да на у овом све тлу, као да ви ше ба ца чи ни не го што ле чи. 
Оне су за пра во вр ло ег закт не и њи хо ва за пр шка са мо на о ко де лу је про из вољ но. 
У сво јој за ве ре нич кој ку ли нар ској прак си ве шти це чак до да ју и од се че не пр сте 
де це, тек да нас под се те ода кле иде ин спи ра ци ја за Piz za ga te и умет ност ко ја 
то ме слу жи.

8 В. Шек спир, I,5, 680.
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Ле ди Маг бет, нај бо ља је под ло га за „уби лач ке ду хо ве” и „гро зну 
сви ре пост”. Раз о бру че на во ља Ле ди Маг бет да бу де мо но пол на, 
да се на сил но вра ти у не пол ну свест, не во ди на зад ка рај ском врту. 
Из мо но пол но сти Ле ди Маг бет из ви ре из вр ну тост по рет ка и ра зор
на сна га ње ног де мон ског лу ди ла. Ка да се ле по и ру жно по ни ште 
у јед на ко сти, жи вот ви ше не стру ји из ме ђу по ло ва. Стра те ги ја 
мо но пол но сти, та ко обе ћа ва ју ћа, ра зо ри ла је и њу са му: „Она која 
је би ла у ста њу да се с це лом ва се ље ном бо ри за соп стве ни ра чун и, 
што је још ва жни је, да бу де пот пу но од го вор на за соп стве ни жи
вот и по ступ ке, она са да не ма сна ге ни да оста не сво ја... Она па да 
у лу ди ло, у пот пу ни са мо за бо рав, уки да ње са мо све сти ко је је јед
на ко ду хов ној смр ти.”9 Док па да, за со бом по вла чи и Маг бе та, 
пре ли ва ју ћи у ње га сав ко шмар сво је мо но пол но сти:

По жу ри амо да ти ја у слух
На ли јем сво га ду ха, да из те бе
Чвр сти ном сво га је зи ка иза гнам
Све оно што ти пре чи пут до злат ног
Обру ча оног ко ји су ти суд ба
И нат при род не си ле, ре кло би се,
На ме ни ле да кру ни шу те њим.10

Упу ћу ју ћи свог су пру га у тај ну мо но пол ног вла да ња све том, 
пот пу но све сна при су ства нат при род них си ла, Ле ди Маг бет не у ви
је но са оп шта ва са му бит по ли ти ке ме ди ја и ме ди ја по ли ти ке, где 
су об ма на и за ве ра ал фа и оме га:

Да об ма не те свет, ви узми те
И са ми из глед све та: но си те
Ср дач ну до бро до шли цу на усни,
У оку и на ру ци: гле дај те
К’о цвет бе за злен, ал’ под овим ви дом
Бу ди те зми ја.
Око ли ну сво ју
Исмеј мо сво јим ве дрим из гле дом:
При твор ним ли цем не ка скри јем ја
Оно што ср це при твор но ми зна.11

Она охра бру је и по ја ча ва Маг бе то ву стра сну ре зо нан цу с вешти
ца ма и ста вља тех но ло ги ју ме ди ја у пу ни по гон. У ко тлу кљу ча ју, 

9 „Зло и тумачење”, 19.
10 В. Шекспир, I,5, 679.
11 Исто, I,5, 681.
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ме ша ју се и уз ди жу ви зи је, при ви ди, обе ћа ња кра љев ске бу дућ
но сти, бес крај на осва ја ња све га што по сто ји. Све је са мо из глед, 
ве дра ли ца ме диј ских ве шти ца, са мо до вољ на сли ка, пре тва ра ње, 
ре во лу ци ја, ре фор ма, тран зи ци ја, све оно што ни је. Свет тре ба на 
сва ки мо гу ћи на чин са мо об ма ну ти да би се из то га ро ди ла моћ. 
Исто ри ја и не ма дру ги циљ осим об ма не. За то нај ве ћа од свих об ма
на у ни зу, тех но ло ги ја, до но си цве то ве уто пи ја бу дућ но сти оба ви
је не скри ве ним зми ја ма. Тех но ло ги ја не ма сми сла осим као по ру ка 
бу дућ но сти и но вих уса вр ше них утвар них об ли ка ко ји ства ра ју, 
као у Маг бе ту, ути сак да се не где иде где ће сви ни чи це па сти 
пред ње ном ап со лут ном мо ћи. Тех но ло ги ја је кру на нат при род не 
и про тив при род не по ли ти ке зла. 

Маг бет је чо век у ка ве зу, ни ви ше ни ма ње од то га. Ње го ва 
чу ла су опи је на и ње му је по треб на тех но ло ги ја да би у бу дућ но
сти све под вр гао сво јој мо ћи. Сто га му ве шти це са оп шта ва ју да ће 
би ти но ви тан од Ко до ра, а по том и краљ. Из ме ђу ње га и ап со лут не 
мо ћи сто ји са мо крв ко ју тре ба да про ли је. Мо ра да са вла да при
ро ду око се бе, пра вог кра ља ко ји одр жа ва по ре дак, као и при ро ду 
у се би ко ја мо ра да од у ста не од ети ке и при ста не на уби ство. За 
бо љу бу дућ ност, као и увек, мо ра да се при не се људ ска жр тва. 
Маг бет се, као што зна мо, у дра ми на то од лу чу је. Он ка же: 

Не ма сред ства
Ко јег се не ћу при хва ти ти ако
Ко рист ми ну ди.12

Ова кав не дво сми сле ни ма ки ја ве ли зам је бит по ли ти ке мо дер
но сти. Мо де р ност и ети ка не иду за јед но. Оп ште до бро је про сто 
за ста ре ло: Кан тов по ку шај да га спа се је за ка снео, јер ње го ва иде ја 
да чо век тре ба да бу де схва ћен као свр ха а не као сред ство де ла ња, 
јед но став на за ме на ме ста сред ства и свр хе, био је са мо уза луд ни 
по ку шај ин вер зи је ко ји ни је имао на шта да се осло ни јер чо век је 
већ не по врат но жи вео од смр ти дру гог, смр ти при ро де и смр ти 
Бо га. По хва ла смр ти ује ди њу је и ре не сан сног Ма ки ја ве ли ја, ко ји 
тра жи не пре ки дан зло чин да би се очу ва ла власт, а не по ре дак, 
про све ти те ље ко ји су се у име на прет ка ра до ва ли смр ти при ро де 
сво де ћи жи вот на ме ха ни зам, Хе ге ла и не мач ке кла си ча ре ко ји у 
име ап со лут ног ду ха уби ја ју Све тог ду ха, ко ји ни је ма ње у нај ма
њем не го у нај ве ћем и ап со лут ном, и сви ма они ма због ко јих је 
Ни че био при мо ран на крик Бог је мр тав. 

12 Исто, III,4.
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Шек спир као да нас упо зо ра ва да иза све га сто ји ве шти ца Хе
ка та, ко ја они ма спрем ним на зло да је у из глед моћ ко ју ће зло ми
сле ћа упо тре ба чо ве ка до не ти. По хлеп не љу де ни је те шко на ве сти 
да по ве ру ју у оно што же ле, да им же ља бу де је ди на ве ра. Али 
Хе ка та са мо сво јим ве шти ца ма от кри ва шта је по сле ди ца вир ту
ел ног – не ствар ног што ствар ни је је од ствар ног. 

За вр те ће се мо зак ње му, ста ће
Да боц ка коб, да смрт исме ва, па ће
То ли ко на де ње го ве да бук ну,
Да раз лог, страх и чо веч ност умук ну.13

Ни ко бо ље не го Шек спир ни је опи сао ме ха ни ку мо дер ни за
ци је и ње но иза зи вач ко боц ка ње суд би не, охо ло иза зи ва ње смр ти 
иде ја ма ди ги тал не бе смрт но сти, ус па ље но иш че ки ва ње пост ху
ма не бу дућ но сти. Он тај за нос ви ди као ва тре ну сти хи ју на де у 
ко јој са го ре ва ју и у пе пео се пре тва ра ју сви об зи ри, ме ра и рав но
те жа. У про зи ре че но, реч је о идо ла три ји чи ја це на је пре тва ра ње 
ствар ног све та у вир ту ел но, ди ги тал но зга ри ште. 

Ми сао је мо ја,
Тек за ми шље но вр ше ћи уби ство,
У тол ’кој ме ри уз др ма ла цар ство
Ку кав ног људ ског би ћа мо га, да се
Де лат на мо ја моћ рас пли ну ла
У слу ће њи ма и на га ђа њи ма.14

Маг бет ула зи у осва ја ње ап со лут не мо ћи над при ро дом ства
ри јер му ме диј ве шта стве не тех но ло ги је га ран ту је не по вре ди ву 
над моћ. Пре ма ви зи ји ко ја се ди же из ко тла ве шти це му ста вља ју 
до зна ња да је у над мо ћи свог зла не до дир љив и да мо же да стра да 
са мо ка да шу ма поч не да хо да и кад на ње га диг не ру ку не ко ко га 
мај ка ни је ро ди ла. Он то сма тра не мо гу ћим и обе ћа ње нео гра ни
че ног вла да ња та ко из ве сним да по ста је без об зи ран пре ма сви ма 
и са мо што не уз вик не – Маг бет, ка ко то гор до зву чи! Се че јед ног 
по јед ног об ла сног вла да ра, уби ја и њи хо ву де цу, чи ју смрт сма тра 
оправ да ном за ус по ста вља ње свог но вог по рет ка, оти ма имо ви ну 
да би он био још бо га ти ји, а си ро ма шни још си ро ма шни ји. У на ди 
у не при ко сно ве ну бу дућ ност све ве шти је га учвр шћу ју де мон ске 
при ка зе ко је му се обра ћа ју до бро зна ју ћи ње го ве сла бо сти.

13 Исто, III,5.
14 Исто, I,3, 675.
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Ср чан к’о лав и охол бу ди ти.
Не хај за мр жњу, гнев и пре врат зли:
Док уз ви со ке дан си неј ске сте не
Бир најн ска шу ма ве ли ка не кре не,
Маг бет по бе ђен не ће би ти.15

Он би же лео да нат при род ним би ћи ма по ста ви још не ко пи
та ње, али не ма ви ше вре ме на. Док га опи ја моћ, ње го ва не моћ 
по ста је очи та, он за пра во гу би тло под но га ма, јер нај ве ћа сла бост 
чо ве ка ле жи у ње го вој иде ји бу дућ но сти. Ве шти це се за то њо ме 
слу же као основ ном по лу гом исто риј ске ме ха ни ке.

Кад сам го рео од же ље да на ста вим
с пи та њи ма, оне се пре тво ри ше у ва здух и иш че зо ше у ње му.16

Исто ри ја је не пре кид на про по вед о бу дућ но сти, али увек 
умук не ка да се по ста ве су штин ска пи та ња. Она за пи та ног чо ве ка 
оста вља на це ди лу с од го во ри ма на мо ре бе зна чај них ства ри, али 
ни са јед ном из ве сно шћу од ко је се мо же кре ну ти. Уме сто из ве
сно сти ту су са мо ве ро ват но ће да шу ме не хо да ју. И он да се у 
Шек спи ро вој дра ми не ми нов но де ша ва не ве ро ват но – по ру ке ме
ди ја ру ше се као пра зне дво сми сли це, и шу ме, упр кос свим оче
ки ва њи ма, по чи њу да се кре ћу. До га ђа се чу до од ко га исто ри ја 
за зи ре. Ле по ипак ни је ру жно, а не ствар но ни је ствар но. На Маг
бе тов ужас шу ме по чи њу да хо да ју јер су исе че не. Исто риј ски 
ци ље ви су са мо али би за се чу шу ма ко је спа ја ју не бо и зе мљу. Моћ 
ће учи ни ти да све бу де до ступ но и ла ко, али ви ше не ће би ти шу ма 
ко је су све све де не на „дрв ну гра ђу” и са се че не на ол та ру бу дућ
но сти. Све је ту, али се од мно штва ви ше не мо же ди са ти, дух се 
гу ши и исто риј ски ју нак уза луд по ку ша ва да опе ре ру ке. 

Све опет не што про тив при род но!
Ја ло во вла сто љу бље, ти жи во та
Вла сти тог сво га гу таш со ко ве!17

Маг бет је чо век у ка ве зу, ни ма ње ни ви ше од то га. Не схва
та ју ћи дво сми сле ност исто ри је, да се до би ја са мо оно што је из
гу бље но, он је по ра жен при ви дом. Он оста је ја лов без жи вот них 
со ко ва, њи хо во кру же ње ста је, и све се пре тва ра у умрт вље ну 
фор му и ре ци кли ра ну ре фор му. 

15 Исто, IV,1, 729.
16 Исто, I,5, 678.
17 Исто, II,4, 703.
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Па кле не си ле
Че сто нам ка жу исти ну тек за то
Да нас на зло на ве ду, и сит ни цом
Не ви ном не ком при до би ја ју нас
Да би нас по том муч ки сур ва ле
У ам бис по сле ди ца.18

Маг бет цео жи вот сле по сле ди по ру ке ко је је до био пре ко ме
ди ја. За то се ње гов жи вот ни пут за вр ша ва у по но ру. Чак и док то не 
не успе ва да схва ти да су ме ди ји сен ка од ра за жи во та. На кра ју и 
он схва та да је на пу ту без по врат ка, да се ње му до га ђа упра во оно, 
јер и не ма шта дру го у све ту си ме три ја, што је ра дио дру ги ма. 
Га зе ћи и ба ца ју ћи у по нор он ни је ни ког дру гог до се бе по све тио 
под зем ним си ла ма. Али да би се то схва ти ло, мо ра се раз у ме ти 
сми сао ети ке, што Маг бет слаб пре ма нат при род ним обе ћа њи ма 
ни је ка дар. Ети ка је та ко ђе нат при род на, али не и не при род на, а 
од тог са зна ња Маг бе та не де ли ни шта ма ње не го соп стве на смрт. 

Жи вот је са мо сен ка ко ја хо да,
Ку кав ни глу мац што на по зор ни ци
Сатдва се пу ћи и раз ба цу је,
А по том зу ба не обе ли ви ше.
Бај ка је то што ти кван при ча њу,
Пре пу на бу ке, по ма ме и бе са,
А по све пра зна.

Ме ди ји су жи вот без кр ви, из бле де ли жи вот, не што за шта 
ни ко не зна че му слу жи, осим сред стви ма без сми сла и кра ље ви ма 
без гла ве. Маг бет је чо век у ка ве зу, вла дар исто ри је, ни ма ње ни 
ви ше од то га.

Ко, да кле, вла да исто ри јом? У свом дав ном се ми нар ском раду 
ни сам по ста вио то пи та ње, али је Шек спир већ дао од го вор: 

„У пр вој по ја ви че твр тог чи на ве шти це ће по ка за ти Маг бе ту 
осам кра ље ва по ре ду ко јим ће сва ки од њих вла да ти у бу дућ но
сти. Огле да ло ко је ће но си ти по след њи од њих пре ла ма ће ту по
вор ку кра ље ва чи не ћи тај ред бес ко нач но ду гим. То је и на те ра ло 
Маг бе та да се ужа снут упи та: 

’Шта, зар се овај низ 
про ду жу је до стра шног су да?’ 

18 Исто, I,3, 674.
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На то ће до би ти је ди но мо гу ћи од го вор:
’Да, кра љу, све је та ко’ (IV,1).”19

То је мо жда нај зна чај ни ја сце на це ле тра ге ди је. По вор ка оних 
ко ји др же власт во ди до стра шног су да, а нај ве ћа моћ тог ни за, 
исто ри је, ле жи у огле да лу. Ко др жи огле да ло, он вла да исто ри јом 
јер исто ри ја се ства ра огле да лом. Да ни је огле да ла, низ би се пре
ки нуо и ви де ло би се да жи ви од од ра же ног све тла, јер се от кро ве
ња и об ја ве скри ва ју та ко што се за се не ку ли са ма исто ри је. Це ла 
исто ри ја ни је дру го до по кло ње ње огле да лу, а бес те ле сне при ка
зе ко је се у ње му од ра жа ва ју је су тај на ње го ве мо ћи. Оне вла да ју, 
а не Маг бет са злат ним обру чем на гла ви, ни ње го ве жр тве, ни 
чо век ко ји се че шу му да би са вла дао при ро ду. Не што је дру го по
треб но да би се го спо да ри ло исто ри јом, јер бит исто ри је са свим 
из ве сно ни је не што исто риј ско – не што то ли ко до бро при кри ве но 
ни зом од ра за да ни је те шко схва ти ти да ни ка да не ће мо са зна ти 
ни шта осим при че чи је ни ти мар љи во ис пре да ју исто ри ча ри. Тре ба 
са мо зна ти да основ на раз ли ка из ме ђу про све ће но сти и про све тље
но сти ле жи у ви ђе њу огле да ла. Про све ти тељ ство за то ни кад није 
би ло спо соб но, јер је за то по треб но да се уз диг не из над исто ри је 
и угра би по глед у нат при род ни по ре дак ства ри.

Шек спир је је дан од оних ко ји су то нај бо ље зна ли и за то про
та го нист ње го ве дра ме ни је њен нај буч ни ји ју нак, Маг бет, већ ње
го ва нај ти ша ју на ки ња, Хе ка та. Це ла дра ма ко јој смо при су ство
ва ли је уну тар њи ди ја лог Маг бе та и Хе ка те. Она му је по ну ди ла 
кру ну да би до био све и из гу био се бе. Ста вио је кру ну и ви део да 
је то са мо ма гла и па ра, жи вот у бу дућ но сти, али да ње га у бућ
но сти не ће би ти схва та тек ка да је све про шлост. За то је по треб на 
исто ри ја, не ка вр ста за но са у ко ме ју на ци из вр ша ва ју све на ло ге 
ве шти ца ко је не жу де ни за чим јер зна ју све. Жуд ња се по ја вљу је 
са мо у не зна њу. Њи ма је исто ри ја до сад на, пред ви ди ва игра од
ра за у ко јој се уна пред зна ју сви по те зи ко је жуд ња мо ћи или моћ 
жуд ње мо же да по ву че. Ка да по ку ша мо на дра му исто ри је да гле
да мо њи хо вим очи ма, мо ра мо да се, уз ду жну до са ду, упи та мо 
ка ко је мо гу ће да свест не мо же да се от ме не та ко скри ве ним 
клоп ка ма. Шек спир је ви ше не го суб вер зи ван ми сли лац, пот ко
па ва по след њу љу ску у ко јој се љу ља илу зи ја на де да ће се у исто
ри ји не што до го ди ти и да ће се чо век оте ти из за тво ре ног злат ног 
обру ча мо ћи. У исто ри ји у ко јој се нај гла сни је чу ју бу ка и бес, 
до бо ши и то по ви, шер пе и лон ци, не ма по бе де, сви су из гу би ли. 

19 „Зло и тумачење”, 16.
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Је ди но до би ја ју они ко ји чи та ју Шек спи ра. Или, бо ље ре че но, они 
ко ји до пу сте да он про чи та њих. 
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