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МИ ЛИ САВ СА ВИЋ

АПО ЛОН И МАР СИ ЈА*

КО МИТ СКО ПО ЗО РИ ШТЕ КО СТЕ ВОЈ НО ВИ ЋА ПРИ КА ЗУ ЈЕ 
„АПО ЛОН И МАР СИ ЈА”

Пред ста ви при су ству ју Ленц и бу гар ски по руч ник.
ПРИ ПО ВЕ ДАЧ (игра га Ка пе тан): У дав на вре ме на ка да су 

зе мљом хо да ли бо го ви, у Грч кој, та мо где је са да на ша вој ска и наш 
краљ, жи вео је мла дић ко ји је иза шао на глас по за но сној свир ци 
и пре див ној игри.

АПО ЛО НОВ ПРА ТИ ЛАЦ (Гр бав ко, до во ди Мар си ју): То је тај 
мла дић, све моћ ни бо же Апо ло не!

АПО ЛОН (игра га Зло по гле ђа, за се бе): Не ка про ту ва! (Мар
си ји): Ко си ти?

МАР СИ ЈА (Ко ста): Мар си ја, Ега ров син.
АПО ЛОН: Знаш ли пред ким сто јиш?
МАР СИ ЈА: Бо жан ско ли це и стас те ода ју, сла вом овен ча ни 

Апо ло не, си не Ле те и Зев са! Ка да си се на Де лу ро дио, др ве ће је 
про цве та ло и за ми ри са ло, а ла бу до ви су, уз нај леп шу пе сму, се дам 
пу та од ле та ли остр во.

АПО ЛОН: При ча се да си нај бо љи сви рач и играч у це лој 
Грч кој.

МАР СИ ЈА: Али све те при че бле де на спрам хим ни о тво јој 
бо жан ској мо ћи.

АПО ЛОН (за се бе): Лу кав ко ма ли! (Мар си ји): Чуо сам да се 
хва лиш да си у свир ци и игри бо љи и од ме не. Па и у за го не та њу.

МАР СИ ЈА: Сва мо ја хва ла је у оно ме што је ди но умем и во
лим да ра дим, у игри и свир ци, као што је тво ја, о бо же сун ца, у 

* Из исто и ме не дра ме, по ро ма ну Ћуп ко мит ског вој во де.
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ру ко ва њу лу ком и стре лом, у че му не маш рав ног ни ме ђу бо го ви ма 
ни ме ђу љу ди ма.

АПО ЛО НОВ ПРА ТИ ЛАЦ: Не гор ди се пред бо гом!
МАР СИ ЈА: Не гор дим се, са мо го во рим исти ну, а исти на не 

мо же да сме та бо жан ским уши ма. Моћ и бе смрт ност по да ре ни су 
бо го ви ма, а страх и смрт љу ди ма. Је ди но се игром и сви р ком људи 
мо гу осло бод ти стра ха и за до би ти бе смрт ност.

АПО ЛОН: Да се так ми чи мо пред су ди ја ма ко је сам иза бе реш.
АПО ЛО НОВ ПРА ТИ ЛАЦ: Да те ви дим сад, др зни че!
МАР СИ ЈА: Не ка су ди је бу ду му зе!
АПО ЛОН: По бед ник нек сми сли ка зну за по бе ђе ног по сво јој 

во љи!
МАР СИ ЈА: Не знам ка ко је мо гу ће ка зни ти бо го ве, па нек по

бед ник на гра ди по бе ђе ног.
АПО ЛОН: Чи ме то, смрт ни че, ме не мо жеш на гра ди ти у слу

ча ју да по бе диш?
МАР СИ ЈА: Тра жи ћу да је дан дан у го ди ни пе сни ци вла да ју 

све том. Ти ћеш се тог да на од ма ра ти од на пор них бо жан ских по
сло ва и – то ти је на гра да – ужи ва ти у ма шти сво јих по бед ни ка.

АПО ЛОН: Шта ми слиш, пе сни че дич ни, ко ја је ма шта ја ча: 
ма шта ства ра ња и до бра или ма шта ра за ра ња и зла?

МАР СИ ЈА: До бро знаш мој од го вор.
Ула зе му зе. Мел по ме ну игра Ан ђа, с ве ли ком ма сни цом ис под ока.
ЛЕНЦ (бу гар ском по руч ни ку): Пр ви пут ви дим му зу са ма сни

цом на обра зу.
ПО РУЧ НИК: Ис те пао је муж. (За Му та вог): По гле дај оног 

та мо: са мо пи љи у нас, а ни шта не го во ри.
ЛЕНЦ: И ме не је пре пла шио. Док ни сам са знао да је му тав.
ПО РУЧ НИК: Имам ути сак да би ме мо гао за кла ти као ко ко шку.
ЛЕНЦ: Ма да ми не из гле да као при ми ти вац.
ПО РУЧ НИК: Упра во се од та квих тре ба чу ва ти.
АПО ЛО НОВ ПРА ТИ ЛАЦ: По че ће мо са за го не та њем. Сва ко 

за го не та и од го не та три пу та.
АПО ЛОН: „Ко пра ви, не же ли га. Ко ме тре ба, не зна за ње га.”
МАР СИ ЈА: Мр твач ки сан дук. „Три су се ке и је дан бра тац. 

Јед на се ка нас гре је, дру га хра ни, тре ћа по ји, а бра тац сви ра.”
АПО ЛОН: Гре је нас мој за штит ник Феб, ве ли ко сун це, а хра

ни про стра на Ге ја, по ји би стра во да, а сви ра не ста шни Зе фир. А 
шта је ово: „Сва ком зло чи ни, ни ког се не бо ји, све му све ту над 
гла вом сто ји.”

МАР СИ ЈА (за се бе): Мр твач ки сан дук, моћ, си ла – ето о чему 
Бог ми сли. (Апо ло ну) То је оно чи ме су бо го ви ка зни ли љу де. Смрт! 
„Кри ла не ма, но ге не ма, жи во ни је, во ду пи је.”
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АПО ЛОН (за се бе): Пе сник! Из сва ке ре чи про го ва ра пе сник! 
(Мар си ји): Про сто као па суљ. Бо ги ња Ири да, гла сни ца бо го ва. Дуга. 
Ре ци ми: ко је отац свих ства ри, све до че ка и пре жи ви?

МАР СИ ЈА: Вре ме.
АПО ЛОН: Не, бог.
ПР ВА МУ ЗА (игра је Ан ђа): Вре ме је – Кр о нос – ста ри је од 

свих бо го ва.
МАР СИ ЈА: „Бе ла њи ва, цр но се ме, му дра гла ва ко ја се је.”
АПО ЛОН: Зар са мо знаш та кве за го нет ке? Пер га мент, сло ва, 

пе сник.
АПО ЛО НОВ ПРА ТИ ЛАЦ: На ре ду су пи та ли це.
АПО ЛОН: За што ло вац тра жи зе ца?
МАР СИ ЈА (за се бе): Глу по пи та ње, глуп и одо го вор. (Апо ло ну): 

За то што не зна где је. „Шта је јед на ко кра љу и си ро ма ху?”
АПО ЛОН (за се бе): Ба да ва по ку ша ваш да љу де из јед на чиш 

с бо го ви ма. Увек ће би ти па мет них као што сам ја и глу пих као 
што је он. (Мар си ји): Ро ди ти се и умре ти. Ма да се умре ти мо же и 
као ку ка ви ца и као ју нак.

ДРУ ГА МУ ЗА (игра је Ко са ра): Пре ђи те на бр за ли це.
МАР СИ ЈА: На вр’ бр да вр ба мр да.
Апо лон по но ви без гре шке.
АПО ЛОН: Про ђе јеж, по је веш, про је ло ве гра де. Врат се јеж, 

по је веш, да и ме не про ве деш.
МАР СИ ЈА: Бр за ли ца је ду жа од мо је.
Мар си ја по гре ши.
ПР ВА МУ ЗА: У овом де лу так ми че ња по бе дио је Апо лон. На 

ре ду је игра.
АПО ЛОН (од и гра сир та ки): Шта ка же те? На у чио сам у Со лу ну.
Мар си ја од и гра срп ско ко ло. Пу бли ка се укљу чи у игру, на ви

ја ју ћи за Мар си ју.
ПР ВА МУ ЗА: Сад је на ре ду пе сма.
АПО ЛОН: Ту рам, гу рам, ал’ не ће да уђе, мо ја но га у ци пе ле 

ту ђе.
Мар си ја от пе ва „Та мо да ле ко”.
ПР ВА МУ ЗА: У пе сми је по бе дио Мар си ја. Ко ће би ти по бед

ник, од лу чи ће свир ка.
Апо лон сви ра на ви о ли ни.
АПО ЛОН: Ча со ве ми је др жао чу ве ни скоп ски ви о ли ни ста 

Бен ко.
ИЗ ПУ БЛИ КЕ: Је ли у за тво ру?
АПО ЛОН: Пре клао је же ну, кур ве шти ју.
Мар си ја сви ра на двој ни ца ма. Пу бли ка опет на ви ја за Мар сију.
АПО ЛОН: Да окре не мо ин стру мен те.
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МАР СИ ЈА: Ка ко се мо же сви ра ти на окре ну тим двој ни ца ма?
АПО ЛОН: До бар сви рач и на окре ну том ин стру ме ту из во ди 

мај сто ри је.
Апо лон окре ће ви о ли ну и сви ра. Мар си ја ду ва без у спе шно у 

окре ну те двој ни це.
МАР СИ ЈА: Ово је пре ва ра!
Му зе хо ће да по бег ну. Апо ло нов пра ти лац их за у ста вља са 

за мах ну том то ја гом.
ПР ВА МУ ЗА: Апо лон је по бе дио.
АПО ЛОН: Вој во до, ка ко ни си схва тио да сви р ка и пе сма иде 

уз ба ра бе, а не уз фи не, шко ло ва не љу де као што си ти! (На ста вља 
са тек стом): За слу жио си стра шну ка зну, као опо ме ну свим смрт
ници ма ко ји би хте ли да се из јед на че с бо го ви ма.

Пра ти лац из во ди Мар си ју.
ПРИ ПО ВЕ ДАЧ: Не ће мо гле да ти ка жња ва ње Мар си је, јер грч ка 

дра ма из бе га ва та кве сце не. О ка жња ва њу Мар си је из ве сти ће нас 
на ша Ко са ра, ко ја игра Мел по ме ну, гла сни цу бо ги ња.

КО СА РА: Вој ни ци су га од ве ли код сви ња ра ца, сву кли до 
по ја са, а он да на гла вач ке обе си ли за гра ну шљи ве. Мар си ја ни је 
мо лио за ми лост. „Што ти сад не по мог ну срп ске књи ге и пе сме?”, 
ухва ти га Бу га рин за ко су и по ди же гла ву. Ли це на те кло, све у кр ви, 
очи се не ви де од убо ја. Мој Мић ко га пљу ну. Ако ти је мај ка жи ва, 
по жа ли ће што те је ро ди ла”, цик ну крв ник. Дво ји ца вој ни ка ухва
ти ше га чвр сто за ра ме на, а тре ћи за се че но жем дуж кич ме, по че 
да гу ли ко жу. За цр ве не се ме со. Дрх та во. Пе вач ску пи сна гу и по
ру чи Апо ло ну ка ко ма шта зла ни кад не ће по бе ди ти.

Кад зло то во ри одо ше, ком ши је ски ну ше Мић ка с гра не и 
по ло жи ше га на ов чје ко же. Бе ше још жив. Мај ка му ква си усне и 
гран чи цом те ра му ве.

Мић ко се пре ста ви у сми рај сун ца. Мај ка у по ноћ. Оку па се, 
обо че укоп ну но шњу, ле же у кре вет и ис пу сти ду шу.

Пу бли ка се устре ми на Лен ца и бу гар ског по руч ни ка: По биј
мо га до ве! На пиј мо им се кр ви!

Ка пе тан и Му тав ко их за у ста ве.
КА ПЕ ТАН (Лен цу и по руч ни ку): Опро сти те, глу ми ца је по брка

ла текст. Ис при ча ла је смрт свог му жа, учи те ља, ко ји се ус про ти
вио спа љи ва њу срп ских књи га.

ЛЕНЦ: Чуд но је, го спо ди не ка пе та не, ка ко жи вот ожи вља ва 
књи жев не фор ме. Ов де сам гле дао још јед ну пред ста ву са сце ном 
о мај ци ко ја гла са не пу шта на вест о смр ти сво јих де вет си но ва. 
Сце на ми је би ла ла жна. Али ово што је ура ди ла Ко са ра, за слу жу
је сва ку по хва лу. Ан ђа и не са ња да је од и гра ла уло гу жи во та. Иако 
се ни је др жа ла тек ста.
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КА ПЕ ТАН: Чи ни ми се да ће мо се око Апо ло но вог пи та ња, 
ко ја је ма шта моћ ни ја, зла или до бра, још ду го спо ри ти.

АПО ЛОН (пра ти о цу): Слу го мо ја вер на, по шту ју ли ме љу ди 
и при но се ли ми жр тве?

ПРА ТИ ЛАЦ: По шту ју, све тли бо же!
АПО ЛОН: Као сви ра ча и пе ва ча?
ПРА ТИ ЛАЦ (за се бе): Мо рам да га сла жем. И бож јим уши ма 

при ја лаж. (Апо ло ну): Од Хе ра кло вих сту бо ва па до Кав ка за ори се 
од Ва ших и Мар си ји них пе са ма.

АПО ЛОН: Мар си ји них?
ПРА ТИ ЛАЦ: Пук као сва ки пук. Пе ва и пе сме тог чо ба ни на.
АПО ЛОН: Ка ко се са мо усу ђу ју? То тре ба спре чи ти.
ПРА ТИ ЛАЦ: Ја шта, мој ве ли ки бо же!
АПО ЛОН: Сва ког ко пе ва пе сме тог чо ба ни на тре ба ка зни ти.
ПРА ТИ ЛАЦ: Све ка зни ти!
АПО ЛОН: Не, све, бу да ло јед на. Обе си де се так, па ћеш виде

ти ка ко ће оста ли за пе ча ти ти уста.
ПРА ТИ ЛАЦ: Та ко је, го спо да ру. Де сет се ља ка, па де сет вој

ни ка.
АПО ЛОН: Шта? Зар и вој ни ци пе ва ју пе сме?
ПРА ТИ ЛАЦ: Као да им је са тир за ча рао ду шу.
АПО ЛОН: А шта је с тво јом ду шом?
ПРА ТИ ЛАЦ: Ве ли ки бо же, ево мо је гла ве на па њу, се ци је...
АПО ЛОН: И хо ћу.
ПРА ТИ ЛАЦ: О, све моћ ни бо же, по бе дио си Мар си ју, али ни си 

ње го ве ча ро ли је. Све нас је ње го ва сви р ка и пе сма ома ђи ја ла.
АПО ЛОН: Ти, ма ла гњи до! Ола ко се од ри чеш свог бо га!
ПРА ТИ ЛАЦ: Го спо да ру, Мар си ја те је те шко про клео!
АПО ЛОН: Ка ко смрт ник мо же про кле ти бо га?
ПРА ТИ ЛАЦ: На ме сту где је из дах нуо, из ни као је гај тре ша

ња. Сви ра ле на пра вље не од тре шње вог др ве та ис пу шта ју...
АПО ЛОН: Шта?
ПРА ТИ ЛАЦ: Не усу ђу јем се, о, ве ли ки бо же, да ка жем.
АПО ЛОН: Бо ље ре ци не го да ти уси ја ним кле шти ма из вла

чим ре чи.
ПРА ТИ ЛАЦ: Сви ра ле пе ва ју „Апо лон је на пре ва ру одрао 

Мар си ју”.
Апо лон узи ма сви ра лу, ду ва у њу, за и ста се чу је оно што је 

пра ти лац ре као.
АПО ЛОН: Да се по се че цео гај.
ПРА ТИ ЛАЦ: Већ смо га се кли, а он из ник не још гу шћи.
АПО ЛОН: Зар да ме ова ква сра мо та од јед ног смрт ног го ље 

на ђе? Зар до ве ка да се пе ва та срам на пе сма о ме ни? Слу го мо ја 
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вер на, а за ча ра на, мо жеш ли ми ка за ти ка ко да се осло бо дим Ма
ри си ји не кле тве?

ПРА ТИ ЛАЦ: На са мр ти Мар си ја ти је по ру чио да ће те осло
бо ди ти кле тве ако три го ди не чу ваш го ве да кра ља Ад ме та.

АПО ЛОН: А мо гу ли уме сто чу ва ња го ве да да одем у ко ми те? 
Слу го мо ја до бра, при пре ми ми па стир ски штап и тор бу. Пе сни
ко ва во ља мо ра се ис по што ва ти. Пе сни ко ву кле тву мој мач не мо же 
са се ћи. Пе сни ке си ла не мо же по ко ри ти.




