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ЕМИ ЛИ ЈА ПО ПО ВИЋ

МЕЂУЛУШКОБЛАГО:
„ИЗМЕЂУХИЈЕРОГАМИЈЕИ

РОДОСКРВНОГГРЕХА”–ЧОВЕК

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви мо ти вом ин це ста у дра ми Мом чи ла 
На ста си је ви ћа – Ме ђу лу шко бла го. Ме ђу лу шко бла го пр ва је дра ма 
овог пи сца и сам ау тор озна чио ју је као му зич ку. Мо тив ма тер ње 
мело ди је, ко ји је сте основ ни мо тив овог де ла (за то је и на зва но му зич
ком дра мом), уско је по ве зан с мо ти вом ин це ста. Рад на сто ји да по
ка же ка ко је мо тив ин це ста за пра во ме та фо ра за спа ја ње (уметни ка) 
Не знан ца са ма тер њом ме ло ди јом, али услед зле ко би и не а де кват не 
усме ре но сти ма тер ње ме ло ди је од ин ди ви ду ал ног ка оп ште чо ве чан
ском, ово спа ја ње се по ка за ло као ја ло во и не плод но (као и са мо тле 
Ме ђу луж ја). Та ко да се из мо ти ва ин це ста мо же иш чи та ти и тра ги
чан по ло жај чо ве ка као вр сте ко ја се кон стант но на ла зи из ме ђу два 
по ла: те жње ка бо жан ском и опа сно сти од па да у жи во тињ ско.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мом чи ло На ста си је вић, дра ма, ин цест, ма
тер ња ме ло ди ја, хи је ро га ми ја

Це ло ви ту сту ди ју о драм ском ства ра ла штву Мом чи ла На ста
си је ви ћа на пи сао је Ра до ван Вуч ко вић у мо но гра фи ји Мо дер на 
дра ма. Он је, са чи нив ши пре сек ст ва ра ла штва Мом чи ла На ста си
је ви ћа, по ку шао да ње го во драм ско де ло по ста ви уну тар књи жев
но и сто риј ског кон цеп та екс пре си о ни стич ке дра ме. О Ме ђу лу шком 
бла гу го во рио је из пер спек ти ве „исто риј скосин те тич ких гат ки” 
ко је су би ле за сту пље не у драм ском ства ра ла штву у на шој књи жев
но сти из ме ђу два ра та (Драм ске гат ке Ран ка Мла де но ви ћа).1

1 Ра до ван Вуч ко вић, Мо дер на дра ма. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2014, 
485.
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Пер спек ти ва из ко је је ве ћи на про у ча ва ла ца са гле да ва ла На
ста си је ви ћев „драм ски пр ве нац” усло вље на је „По го во ром” Међу
лу шког бла га. Та ко су ову му зич ку дра му, упра во због жан ров ске 
од ред ни це „му зич ка дра ма”2, по ве зи ва ли са Ри хар дом Ваг не ром3, 
да кле, као да је реч о још јед ној му зич кој дра ми ко ја пра ти раз вој 
Ваг не ро ве му зич ке дра ме, иа ко се сам пи сац у „По го во ру” од њега 
огра ђу је. На ста си је вић об ја шња ва атри бут му зич ка на сле де ћи 
на чин:

Му зич ком је на зва на је ди но из не до стат ка спрет ни јег из ра за: 
јер се, пре све га, гле да ло да из са ме рад ње и ка зи ва ња ли ца ну жно 
из би је му зич ки из раз, да реч и ме лос бу ду јед но и не де љи во (што 
у ства ри и је су), те под вла че ћи на зи вом јед но, чи ни ла би се не прав да 
дру гом.4

Ако са гле да мо це ло куп но ства ра ла штво Мом чи ла На ста си
је ви ћа, на ве де на те ма пред ста вља кон стан ту ње го ве по е ти ке. Про
та го ни ста при по ве да ка Ла га ри је по но ћи5, ко ји је исто вре ме но и 
при по ве дач, пред ста вљен је као ју нак ко јег „ву че” ка не по зна тим 
стра на ма од ре ђе на ме ло ди ја, исто вет но као и Не знан ца у Ме ђу лу
шком бла гу.6 Ка ко Мир ја на Ми о чи но вић на во ди, ова дра ма има 
из ра зи то „ро ман тич ки тон”7, а глав ни ју нак, Не зна нац, по ње ном 
ми шље њу, ти пич на је сим бо ли стич ка фи гу ра ко ја не при па да ниг де8, 
што ја сно го во ри о тен ден ци ји „ме ша ња” обе леж ја раз ли чи тих 
епо ха у драм ском ства ра ла штву овог пи сца.

Ра до ван Вуч ко вић ис ти че ве зу из ме ђу бај ке и ове дра ме, те 
је на зи ва „му зич ком драм ском бај ком са ста вље ном из еле ме на та 
до ма ћег фол кло ра”.9 Не са мо по тра га за род ним, за иден ти те том, 
за при хва та њем, већ и те ма љу ба ви за о ку пи ла је па жњу про у ча
ва ла ца при ли ком ана ли зе овог де ла. И Мир ја на Ми о чи но вић и 
Ра до ван Вуч ко вић сма тра ју да се тра га ње за за ви чај ним пре тва ра 
у по тра гу за иде ал ном по ло ви ном, што би се мо гло по ве за ти са 

2 Мом чи ло На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме. Гор њи Ми ла но вац: 
Деч је но ви не; Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1991, 41. 

3 Мир ја на Ми о чи но вић, Есе ји о дра ми:Кр ле жа, Цр њан ски, На ста си је вић, 
А. По по вић. Бе о град: „Вук Ка ра џић”, 1975, 88.

4 М. На ста си је вић, нав. дело, 41.
5 При по вет ке Мом чи ла На ста си је ви ћа.
6 Ви ди: Пе тар Ми ло са вље вић, По е ти ка Мом чи ла На ста си је ви ћа. Но ви 

Сад: Ма ти ца срп ска, 1978, 123.
7 М. Ми о чи но вић, нав. дело, 88.
8 Исто, 90.
9 Р. Вучковић, нав. дело, 503.
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пла то ни стич ким тра же њем срод не ду ше опи сане у Го зби10, али 
исто та ко оце њу ју да је овај мо тив „за ма гљен ин це стом”.11 Упра во 
кроз ту ма че ње основ не те ме Ме ђу лу шког бла га као из ра за по е ти ке 
ма тер ње ме ло ди је, мо же се са гле да ти и те ма ин це ста у овом де лу. 
Ова дра ма из да та је 1927. го ди не, две го ди не пре него што је обја
вљен чу ве ни На ста си је ви ћев есеј За ма тер њу ме ло ди ју, та ко да се 
мо же ре ћи да ова дра ма пред ста вља на ја ву про гра ма по ко јем је 
овај пе сник остао нај у пам ће ни ји.

Дра ма се са сто ји од пет чи но ва. Оно што је при бли жа ва ан тич
кој дра ми, а ње ним по сред ством и мит ском по и ма њу све та и чо
ве ко вог по ло жа ја у ње му, је су сва ка ко хо ро ви ко ји пред ста ва ља ју 
оте ло тво ре ње ко лек ти ва и, мо гло би се ре ћи, „пле ме на” ко јем Не
зна нац при па да. То су хо ро ви Ба ба гро бљар ки и Ве зи ља, ко је пред
ста вља ју жи вот на на че ла, од но сно основ не људ ске на го не, на гон 
за смр ћу и на гон за жи во том, ка ко их је де фи ни сао Фројд.12 Ова 
два хо ра бо ре се за власт над ду шом Бе ле, Не знан че ве љу ба ви и, 
ка ко ка сни је са зна је, ро ђа ке. 

Пр ви чин уво ди нас у про стор Вра ча ри ног ле гла. По се та про
ро чи шти ма те ма је, јед на ко као хо ро ви, ти пич на за ан тич ку дра му. 
На истом тра гу мо гао би се ту ма чи ти и мо тив ин це ста. Глав на 
по тка на ко јој су се гра ди ле ан тич ке тра ге ди је је сте тра гич на кри
ви ца. Ко са ра Цвет ко вић Не знан ца на зи ва „срп ским Еди пом”.13 
Ме ђу тим, не тре ба за бо ра ви ти чи ње ни цу да ка да Не зна нац от кри
је да му је Бе ла се стра, он не од у ста је од сво је љу ба ви пре ма њој: 
„Не зна нац: Ха мо ја, дво стру ко мо ја!”14, већ се ње го ва љу бав ин тен
зи ви ра и до би ја још ја чи за мах. Кон текст рад ње дат је у пр вој ре
пли ци ко ју из го ва ра Не зна нац: „Ов де, по след ња мо ја на да.”15 Да кле, 
Не зна нац, но си лац мо ти ва ро до скрв не љу ба ви – фи гу ра тра гич не 

10 Го зба или О љу ба ви је дан је од нај зна чај ни јих Пла то но вих ди ја ло га, ко ји 
је на зив до био пре ма го зби ко ју је пе сник Ага тон при ре дио за сво је го сте. Са
сто ји се из се дам бе се да, уво да и за кључ ка. У че твр тој, Ари сто фа но вој бе се ди, 
го во ри се о то ме да је чо век не ка да био це ло ви то би ће, са ста вље но из оба по ла, те 
да је са да пре по ло вље но зна ме ње и да је осу ђен да тра жи сво ју иде ал ну по ло вину 
(ви ди: Пла тон б. г.; Ђу рић М. б. г.: XI–L XXXI).

11 М. Ми о чи но вић, нав. дело, 93.
12 Два су основ на на го на ко ја по кре ћу жи вот, пре ма Сиг мун ду Фрој ду. Ерос 

или на гон за жи во том. Тај на гон об је ди њу је све по ри ве са мо о др жа ња ин ди ви дуе 
– глад, жеђ, на го не ега, као и сек су ал не на го не, тј. на гон одр жа ња вр сте. Тан тос 
пред ста вља на гон ка смр ти. Бор бу Еро са и Та на то са Фројд сма тра за нај ва жнији 
са др жај жи во та. Ви ди: Сиг мунд Фројд, То тем и та бу: не ке по ду дар но сти у ду
шев ном жи во ту ди вља ка и не у ро ти ча ра. Бе о град: Не вен, 2014.

13 Ко са ра Цвет ко вић, Чи та ње (не)сце нич но сти драм ских тек сто ва Мом
чи ла На ста си је ви ћа, Бе о град: Уни вер зи тет умет но сти, Фа кул тет драм ских 
умет но сти, 2017, 13.

14 М. На ста си је вић, нав. дело, 39.
15 Исто, 9.
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кри ви це, ко ји се, у исто вре ме, ис тра ја ва њем у љу ба ви за ко ју је са
знао да је ин це сту о зна, од ри че ан тич ке књи жев не тра ди ци је, свака
ко, је сте про тив ре чан лик. При ка зан је као ју нак ко јег го ни не ка 
не појм љи ва си ла и ко ји тра жи од го вор на пи та ња ко је и ода кле је. 
Ова кав кон текст на во ди на ту ма че ње Ме ђу лу шког бла га као при че 
о чо ве ку ко ји је, из гу бив ши ве зу са ко ре ни ма, из гу био се бе, што 
би се ди рект но на до ве зи ва ло на ту ма че ње Мир ја не Ми о чи но вић. 

Пут Не знан че вог вра ћа ња ко ре ни ма мо же се са гле да ти као 
про на ла же ње ма тер ње ме ло ди је, што би отво ри ло ди рек тан пут 
ту ма че њу ове дра ме као але го ри је пу та умет ни ка. Са гле да ва ју ћи 
сам крај дра ме, ко ји је ви ше стру ко тра ги чан, те се де ло окон ча ва 
у ко лек тив ном лу ди лу, на си љу и ро до скрв ном бе су, при ме ћу је мо 
да ова дра ма не ну ди из лаз и на ду, као ни етич коестет ски кон цепт 
ко ји се да иш чи та ти из На ста си је ви ће вог нај зре ли јег драм ског 
оства ре ња Код „Ве чи те сла ви не”. Иа ко се, као и оста ле ње го ве дра
ме, за вр ша ва пе смом, му зи ком, ово, ка да је реч о Ме ђу лу шком бла гу, 
про из во ди ипак ла жни ефе кат сми ра ја. 

По ме ну та дра ма, иа ко је Ра до ван Вуч ко вић на зи ва исто риј
скосин те тич ком гат ком16, не би се мо гла свр ста ти у исто риј ску 
дра му, као што би се то мо гло ре ћи за му зич ку дра му Ђу рађ Бран
ко вић. Ме сто рад ње од ре ђе но је на сле де ћи на чин: „Де ша ва се ме ђу 
Ср би ма на Бал ка ну. Не зна се тач но где ни кад.”17 Да та је са мо 
на ци о нал на при пад ност на ро да у ко јем се од ви ја дра ма, упра во 
за то да би се де ло мо гло иш чи та ва ти као але го ри ја про на ла же ња 
ма тер ње ме ло ди је. Пи та ње је са мо да ли би је тре ба ло чи та ти као 
але го ри ју о умет ни ку ко ји про на ла зи свој пут или, про сто, као 
дра му о чо ве ку ко ји про на ла зи свој род од ко јег се оту ђио. 

По гле дај мо име на ли ко ва. Не зна нац, осо ба ко ја не зна ко је и 
ода кле је, до ла зи у Ме ђу луж је во ђен зо вом и при пе вом ко ји му 
Вра ча ра у пр вом чи ну са оп шта ва. Бе ла, ње го ва се стра и „срод на 
ду ша”, тра же на „иде ал на” по ло ви на, име но ва на је епи те том бе ле 
бо је ко ја сим бо ли зу је „све тлост, чи сто ту, не ви ност, пра вед ност, 
ства ра ње”18, али мо же има ти и „су прот но, не по вољ но зна че ње, 
мо же би ти ве за но за смрт”19, што је и ви дљи во на кра ју са ме дра
ме: Бе ла по сле Не знан че вог стра сног по љуп ца па да мр тва. Бан, 
Бе лин отац, атри бу и ран је сво јим по ло жа јем вла да ра. 

Већ је опи са на ини ци јал на по зи ци ја Не знан ца. Па жњу при
вла чи Вра ча ри но ле гло, ка ко га на зи ва пи сац.20 Про сто ри ја у ко јој 

16 Ви ди: Р. Вуч ко вић, нав. дело.
17 М. На ста си је вић, нав. дело, 8.
18 Жар ко Тре бје ша нин, Реч ник Јун го вих пој мо ва и сим бо ла, Бе о град: 

HE SPE RI A e du, 2008, 70.
19 Исто.
20 М. На ста си је вић, нав. дело, 8.
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бо ра ви Вра ча ра је ам би ва лент на. Кан ди ло и ико не ста вља ни су у 
исту ра ван са па ган ским, пред хри шћан ским ам бле ми ма, што ће 
по ста ти оп шта ме та фо ра за од нос пре ма ре ли ги ји у На ста си је ви
ће вим дра ма ма у це ли ни. Би тан је Не знан чев од нос са Вра ча ром 
ка ко би се от кри ла и са гле да ла при ро да овог ли ка, ко ји се у ли те
ра ту ри озна ча ва као „срп ски Едип”21, да кле, као но си лац тра гич не 
кри ви це и „жр тве но јаг ње” ко је би тре ба ло да соп стве ном жр твом 
до не се „оздра вље ње” за јед ни ци кон та ми ни ра ној не чи стим си ла ма 
и ини ци јал ним гре хом бра то у би ства ко је је Бан по чи нио убив ши 
Не знан че вог оца.22 Ипак, чи ни се да је не што дру го по сре ди. Када 
до ла зи у Вра ча ри но ле гло, Не зна нац мо ли Вра ча ру да му по мог не 
да са зна соп стве ну бит. Она од би ја да му по мог не јер пред о се ћа 
ско ру смрт. За ра све тља ва ње ли ка Не знан ца би тан је ње гов од нос 
пре ма пра во слав нохри шћан ском ри ту а лу па ље ња све ћа. Још у Да
ви до вим псал ми ма го во ре но је о упо тре би све тло сти о бо го слу же
њу, као и у Но вом за ве ту: „И бе ја ху мно ге сви је ће го ре у со би гдје 
се би ја смо са бра ли.”23

Очи то је да Не зна нац при су сре ту са ико ном у њој ви ди „мај
чин по глед”24, те да јој се у том мо но ло гу – ди ја ло гу прав да: „Пу сти 
ме на ми ру, ја мо рам!”25 Шта тач но он „мо ра”, ви ди се на кра ју дра
ме ка да се „чвор стра да ња”26 раз ре ши. Не зна нац се, да кле, прав да 
ико ни, од но сно сво јој мај ци. У ин тер пре та ци ји и ана ли зи ове дра
ме за не ма ре но је да се кан ди ло ко је је Вра ча ра се би упа ли ла да 
„раз гна не чист са ог њи шта”27, ка ко би „чи ста” оти шла пред Бо га, 
га си у мо мен ту ка да Не зна нац ула зи у ње но ле гло, па се за то он 
мо же сма тра ти не чи стим. Осим то га, он обе ћа ва Вра ча ри да ће јој 
„при слу жи ти све ћу смер но”28, али она, по при ро ди ви до ви та, схва та 
да је то не мо гу ће баш због ње го ве су шти не и ко би ко ју он но си на 
се би и у се би: „Смер но је ли, смер но? Мањ то, мањ то!”29

Не мо же се, да кле, твр ди ти да је Не зна нац пот пу но не све стан 
се бе и свог по ре кла јер оно што он атри бу и ра као сво је је су пој
мо ви „зло” и „коб”. Не зна нац, очи то је, не ма свест о пра во слав но

21 К. Цвет ко вић, нав. дело, 13.
22 То ће Не зна нац са зна ти у по след њем чи ну.
23 Би бил ја или Све то Пи смо, Пре вео Ста ри за вјет: Ђу ра Да ни чић. Но ви 

за вјет пре вео: Вук Стеф. Ка ра џић. Бе о град: Бри тан ско и ино стра но би блиј ско 
дру штво, 1993, гл. 20, 8.

24 М. На ста си је вић, нав. дело, 10.
25 Исто.
26 Мом чи ло На ста си је вић, Иза бра на де ла II. За греб: На при јед, Бе о град: 

Про све та, Са ра је во: Свје тлост, 1966, 25.
27 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 10.
28 Исто, 11.
29 Исто.
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хри шћан ском ри ту а лу при слу жи ва ња све ће и од нос пре ма ње му, 
по што све сно ла же да ће из вр ши ти тај ри ту ал ка ко би за уз врат 
„до чуо” ме ло ди ју ко ја га го ни и при ти ска. Чув ши при пев ко ји се 
„ја вио” Вра ча ри, Не зна нац мах ни то од ла зи не за па лив ши све ћу и 
та ко се огре шив ши о по ме ну то на че ло при слу жи ва ња све ће уми
ру ћем за ду шу. Пред ста вља ње Не знан ца као ју на ка ко ји гре ши у 
од но су на еле мен тар не пра во слав нохри шћан ске нор ме, не по сред но 
до во ди ову дра му и мо тив ин це ста у њој у кон текст оних усме них 
пе са ма ко је об ра ђу ју мо ти ве огре ше ња пре ма те мељ ној ре ли гиј ској 
нор ми. Ту спа да ју и пе сме о срп ском ца ру Ду ша ну, ко ји же ли да 
се оже ни сво јом се стром, и та ко по чи ни ро до скрв ни грех, али се 
у по след њем ча су за у ста ви. То су пе сме „Ду шан хо ће се стру да 
узме”30 и „Уда ја се стре Ду ша но ве”.31

Мом чи ло На ста си је вић пи сац је ко ји је и те ка ко ра чу нао на 
при су ство мит ског у чо ве ко вој са да шњо сти.32 Пр ва фа за ње го вог 
ства ра ла штва ко ју Пе тар Ми ло са вље вић у свом док то ра ту на зи ва 
„За но ву по е ти ку”33 го во ри о вра ћа њу из во ри ма и на сле ђу ко је 
су прет ход не пе снич ке ге не ра ци је од ба ци ва ле. Кон текст усме не 
еп ске по е зи је са ко јим ће би ти по ре ђен мо тив ин це ста у дра ми 
Ме ђу лу шко бла го мо гао би се сма тра ти уне ко ли ко не при ме ре ним, 
за то што, фор мал но, у овој дра ми до ми ни ра стих „усме не на родне 
ли ри ке”.34

Ипак, Ми ло са вље вић за па жа и то да у овој дра ми по сто је два 
прин ци па ор га ни за ци је: „ме ло диј ски, ко ји је спро ве ден у нај ве ћем 
де лу ре пли ка и пе вач ких пар ти ја”35, али и дру ги, ко ји се ти че саме 
рад ње, омо гу ћа ва ју ћи по ве зи ва ње мо ти ва ин це ста са „бо жан ском 
свад бом”, од но сно хи је ро га ми јом, али и са хри шћан ским ро до скрв
ним гре хом, што је ура ди ла и Зо ја Ка ра но вић.36 Зо ја Ка ра но вић у 

30 Вук Ст. Ка ра џић, Срп ске на род не пје сме. Књи га дру га у ко јој су пје сме 
ју нач ке нај ста ри је, Бе о град, Про све та, 1958, 123–130.

31 О брат скосе стрин ском ин це сту у овим еп ским пе сма ма пи са но је у 
ви ше на вра та. Де таљ ни је о то ме ви ди: Пу ти лов 1964. Зо ја Ка ра но вић, по ста
вља ју ћи мо тив ин це ста из ме ђу хи је ро га ми је и ро до скрв ног гре ха, ис ти че да је 
на ша еп ска по е зи ја бо га та мит ским пред ста ва ма ко је се, у овом слу ча ју, по везу
ју са све тим, бо жан ским бра ком, али да је, исто та ко, и хри шћан ски уте ме ље на 
јер при ка зу је овај мо тив као ро до скрв ни грех. Ви ди: Зо ја Ка ра но вић „Брат ско
се стрин ски ин цест из ме ђу хи је ро га ми је и ро до скрв ног гре ха”. Не бе ска не ве ста. 
Бе о град: Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност Ср би је, 2010. О то ме ће ви ше 
би ти ре чи не што ка сни је.

32 Ви ди: Та ња Кра гу је вић, Мит ско у На ста си је ви ће вом де лу. Бе о град: 
„Вук Ка ра џић“, 1976.

33 П. Ми ло са вље вић, нав. дело, 101.
34 Исто, 125.
35 Исто, 123.
36 З. Ка ра но вић, нав. дело, 21–32.
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свом ту ма че њу по ве зу је ца ра Ду ша на, у пе сми на зва ног Сте фа ном37, 
са Пе ру ном ко ји је „го спо дар во де, а ти ме ве зан и за култ плод но
сти”.38 С об зи ром на то да је у већ на ве де ним еп ским пе сма ма цар 
Ду шан из ра зио же љу да се оже ни се стром, мо жда би треба ло поћи 
од ту ма че ња да би тре ба ло да Не зна нац у дра ми бу де но си лац те 
же ље. Ме ђу тим, по што је Не зна нац би ће су штин ски атри бу и ра но 
не зна њем, уло га оно га ко же ли ин це сту о зну ве зу бра та и се стре 
(пр во бра ту че да) пре при па да Бе ли ном оцу, Ба ну, ко ји је, исто тако, 
ва жан чи ни лац у гра ђе њу мо ти ва ин це ста у овој дра ми. 

Са мо име Бе ли ног оца – Бан ука зу је на ве зу са ца ром Сте фа
ном из пе сме, а ти ме, по сред но, и са сло вен ским бо жан ством Пе
ру ном, јер се име ца ра Сте фа на у еп ској по е зи ји ве зу је за име „мит
ског сло вен ског ју на ка Сте па на ба на”.39 Са мим тим, су ша ко ја 
вла да Ме ђу луж јем, као и мо тив же ђи, на ко јем ин си сти ра Бан у 
свад бе ном ри ту а лу, до во де Бе ли ног оца у ви ше стру ку ве зу са сло
вен ским бо жан ством Пе ру ном, го спо да рем во да. Раз лог због ко јег 
цар Сте фан же ли да се оже ни сво јом се стром је сте „по тре ба за 
чу ва њем за јед нич ког бо гат ства”.40 Бла го, од но сно мо тив укле тог 
бла га је сте у осно ви и На ста си је ви ће вог драм ског де ла, ко је је по 
ње му на сло вље но. 

Ка да упо зна Не знан ца, Ба ну се ли це ме ња, ка ко ка же сам пи
сац, „очин ски, од га ну ћа”41: „Уго дан ми се сви де, Не знан че.”42 У 
Ба ну је од мах про ра ди ло не што нео бја шњи во, јер он, ко јег се пла
ше сви ме шта ни, при пр вом су сре ту, при хва та Не знан ца као не ког 
свог и по на ша се пре ма ње му као отац пре ма си ну. „У Ба но вом 
до му”, ка ко но си на зив тре ћи чин, ко нач но се сре ћу Не зна нац и 
Бе ла. Иа ко се очин ски по ста вио пре ма Не знан цу, са зна је мо да је 
Бан Не знан цу за бра нио да ула зи у би ло ка кав вид ко му ни ка ци је 
са ње го вом кћер ком Бе лом. Ка да их ви ди за јед но, Бан ре а гу је као 
не ко ко по ла же ви ше од ро ди тељ ског пра ва на Бе лу, по на ша се као 
њен го спо дар:

Бан: Шта, мом че, от пр ве па у тор мој где за бра них,
Ко јаг ње пред за кла ње, са мо се по ту раш но жу!43

37 Име Ду шан је пе сма ма „до да то” њи хо вим на сло вља ва њем, да кле, на кнад
ном ин тер вен ци јом са ку пља ча и на осно ву ње го вог исто риј ског са зна ња ко ји од 
Не ма њи ћа је био цар, бу ду ћи да пе сма у усме ном тре ди ра њу не ма ста би лан на слов.

38 З. Ка ра но вић, нав. дело, 24.
39 Исто, 22.
40 Исто, 24.
41 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 20.
42 Исто.
43 Исто, 23.
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Бан је при ка зан као за шти ти нич ки на стро јен ро ди тељ, мо гло 
би се ре ћи чак и пре ви ше за штит нич ки на стро јен, што до дат но 
усло жња ва мо тив ин це ста у овој дра ми и пред ста вља „за ме так 
кли це” за глав ни мо тив дра ме Го спо дарМла де но ва кћер, у ко јој 
ће се „боч ни за ве жљај” у мо ти ву ин це ста из Ме ђу лу шког бла га 
раз ви ти у основ ни кон сти ту тив ни чи ни лац де ла. Не зна нац ка да 
ви ди Бе лу по чи ње не све сно да пе ва љу бав но на дах ну ту ва ри јан ту 
при пе ва ко ју је чуо код Вра ча ре: 

Пу пи ми пу пи ла ма ла,
Пла ме но да се раз ви јеш у цвет,
Пу пи ми пу пи ла ма ла.
Ми рис да пја ни, са го ре ва плам,
Пу пи ми пу пи ла ма ла.44

Бе ла из ла зи на док сат из ма мље на пе смом. Да кле, Бе ла и Не
зна нац до зва ли су се ме ло ди јом. Мо тив ме ло ди је, при пе ва, пре ма 
ко јој Не зна нац про на ла зи сво је род но ме сто и сво ју срод ну ду шу 
зна ча јан је за мо тив ин це ста у овој дра ми. Ме ло ди ја, му зи ка, звук 
спа ја ју на ке дра ме и чи ни срод ним ду ша ма, а упра во њи хо во љубав
но сје ди ња ва ње мо же се ту ма чи ти као ме то фо ра за сје ди ња ва ње 
Не знан ца са соп стве ним ро дом до ве де но до крај њих кон се квен ци. 
Ипак, иа ко се пре по зна ју, Бе ла и Не зна нац као да на слу ћу ју да 
не што ни је у ре ду са њи хо вим од но сом. Тај ми стич ни на го ве штај 
и коб ко ја се на слу ћу је при сва ком при бли жа ва њу Не знан ца Бе ли 
пред ста вља сим бо ли стич ки слој у дра ми.

Бе ла Не знан ца на зи ва „вар ком”45, а Не знан че во по на ша ње и 
стре мље ње ка не че му што но си обе леж је коб ног и не чи стог по
твр ђу је тврд њу о ње го вом ка рак те ру ко ји се дао на слу ти ти још од 
пр вог чи на. Не зна нац узи ма оно што же ли: „Вар ка не вар ка, ја љу
бим.”46 Да кле, он, иа ко све стан сво је ко би: „Са го ре ће те мој плам!”, 
и да ље „љу би”.47 Пре ма то ме, мо же се ре ћи да је и у овој дра ми 
ви дљи ва на ту ра ли стич ка мо ти ва ци ја мо ти ва ин це ста, у ви ду на
сле ђи ва ња „грам зи ве” при ро де оли че не у ли ку Ба на. Бе ла је та ко ја 
не до зво ља ва да се ин цест на чи ни. Она не до зво ља ва Не знан цу да 
је по љу би. Иа ко још увек не зна ју да су у срод ству, око це лог њи
хо вог од но са као да леб ди ау ра не га тив ног пред зна ка, а љу бав ни ци 
то ја сно осе ћа ју. 

44 Исто, 22.
45 Исто.
46 Исто.
47 Исто, 23.
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Атри бу ти ко ји се ја вља ју уз мо тив љу ба ви и че жње је су: плам, 
вар ка, не чи сто.48 Бе ла го во ри Не знан цу ка ко јој се „ње гов глас ско
ту ра ва на ср цу као зми ја”49, а зми ја се као мо тив ја вља и у Вра ча
ри ној пе сми. У тра ди ци о нал ној кул ту ри зми ја пред ста вља „је дан 
од нај сна жни јих и нај при сут ни јих сим бо ла мит ског зна че ња”50, те 
„на оп штем ми то ло шком пла ну је сте сим бол хто нич них де мо на”.51 
Овај мо тив ве зан је и за мо тив укле тог бла га52, ко ји на го ве шта ва 
при ро ду овог ин це сту о зног чи на, а ве зан је за грех бра то у би ства.

Ка да Бе ла из го во ри ре чи ко ји ма за у ста вља ин це сту о зни чин, 
по ја вљу је се Бан. Из Ба но ве ре пли ке ја сно је да он не до зво ља ва 
ни ко ме да се при бли жи Бе ли, а Не знан цу го во ри да је „као јаг ње 
пред за кла ње”53, ко је се „са мо по ту ра под нож”54, ти ме што за ди ре 
у за бра ње но. За ни мљи во је да ове ре чи Не знан цу упу ћу је и ње гов 
пра ти лац, Ко чи јаш у дру гом чи ну, ка да по ку ша да га од го во ри од 
од ла ска у Ме ђу луж је: 

Пре бих те ко јаг ње,
Да си ми на ду ши,
Ро ђе ном пре клао ру ком,
Но не чи сти у кан џе,
Бе жи мо, не чи сто је, дру же!55 

Да кле, Ко чи јаш би ра ди је усмр тио свог дру га не го га пу стио 
у, ка ко он сма тра, коб но и не чи сто ме сто. Не зна нац и на том ме сту 
по твр ђу је да при па да упра во та квом ро ду: „Бу да ло, не ви диш зар, 
не чист ли, ја сам тај, од ме не ку жи!”56 Ре кло би се, на пр ви по глед, 
да и Бан, као и Не зна нац и Бе ла, осе ћа коб, је зу или не ка кву инту
и тив ну стреп њу, па за то не же ли да спо ји Не знан ца и Бе лу, ка ко 
би спре чио да се по чи ни грех. Ме ђу тим, он и ина че не до зо во ља ва 
стран ци ма, од но сно они ма ко ји ни су део за јед ни це, то јест ро да, 
да при ђу Бе ли. Ка да пре по зна да је Не зна нац ње гов, услов но би се 
мо гло ре ћи син (на то упу ћу је и на род но име но ва ње бра тан ца си
но вац), Бан се „то пи од вре ли не” и из го ва ра ре чи ко је ја сно упућу
ју да је оно што Не знан цу да је ле ги ти ми тет по год ног мла до же ње 
за Бе лу упра во са зна ње да при па да ро ду Ме ђу луж ја:

48 Исто.
49 Исто.
50 Т. Кра гу је вић, нав. дело, 37.
51 Исто; ви ди, та ко ђе: Кне же вић 1960: 57–97; Чај ка но вић 1994/I: 393–404; 

СМ: 211–214. 
52 Т. Кра гу је вић, нав. дело, 37.
53 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 23.
54 Исто.
55 Исто, 16.
56 Исто, 30.
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Ха, мој си, 
на ве ки мој!
Зар те бе у ср це, то бих се бе ја!57 

У ра ду „Мо тив ин це ста и ње го ва функ ци ја у На ста си је ви ће
вој по е зи ји Се дам лир ских кру го ва” Ро берт Хо дел пи ше и о овом 
мо ти ву у Ме ђу лу шком бла гу. Хо дел сма тра да Не зна нац до зна је да 
му је Бе ла се стра у по след њем, пе том чи ну, а да ни сам Бан не схва
та при ро ду од но са Бе ле и Не знан ца.58 Ипак, на не ко ли ко ме ста у 
дра ми ја сно се ви ди да Не зна нац слу ти да не што у ње го вом од но су 
с Бе лом ни је „ка ко тре ба”, а Бан, мо же мо прет по ста ви ти, пот пу но 
схва та шта су Бе ла и Не зна нац јед но дру го ме. Ка да да је бла го слов 
Не знан цу, Бан пр во по ми ње бла го. Ка сни је се са зна је да је Бан 
усмр тио свог бра та бли зан ца, Не знан че вог оца упра во због бла га. 
Ка да је реч о ба ну Сте фа ну, Пе ру ну, вр хов ном бо гу у сло вен ском 
пан те о ну, и Ба ну у Ме ђу лу шком бла гу, упра во мо тив бла га их ја сно 
по ве зу је. У пе сми „Ду шан хо ће се стру да узме” цар сво ју од лу ку 
мо ти ви ше же љом за очу ва њем за јед нич ког бла га. Бан у Ме ђу лу
шком бла гу као да исто то же ли, па за то под сти че ин це сту о зни грех 
из ме ђу Бе ле и Не знан ца:

То до кле оме ђи зид, бла го ми под зе мљем
до ле.
У глу хо ти у тми ни.59

Ви ди се да је зла то „чвор стра да ња”60 и коб из ко је се све дру
ге не да ће раз ви ја ју, јер Бан, пот пу но од ба цу ју ћи хри шћан ске обре
де, име ну је се бе све ште ни ком ко ји ће мла ден ци ма „ср ца ве за ти на 
бла гу”.61 Све тлост зла та ов де се ја вља уме сто све ћа, оних истих ко је 
је Не зна нац на по чет ку дра ме од био да за па ли. При ро да Бе ли ног 
и Не знан че вог од но са по ка зу је се као па ган ска, не хри шћан ска, 
као мо гућ ност по врат ка у ха ос на су прот ко смо су.62 Бе ла се је ди на 
про ти ви ова квом сје ди ње њу: 

57 Исто, 23.
58 Ро берт Хо дел, „Мо тив ин це ста и ње го ва функ ци ја у На ста си је ви ће вој 

по е зи ји Се дам лир ских кру го ва”. Раз вој ни то ко ви срп ске по е зи је. Св. 2/2. 42. 
На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не. Бе о град: Ме ђу на род ни сла ви стич ки 
цен тар, 2013, 693–706.

59 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 24.
60 М. На ста си је вић, Иза бра на де ла II, 25.
61 Бан ов де нај ди рект ни је под се ћа и на па ган ског зма ја чу ва ра скри ве ног 

бла га.
62 „За тра ди ци о нал на дру штва је ка рак те ри стич на опо зи ци ја ко ју ова 

дру штва под ра зу ме ва ју из ме ђу сво је на ста ње не те ри то ри је и не по зна тог и нео д ре
ђе ног про сто ра ко ји је окру жу је: ова пр ва Свет (тач ни је, наш свет), Ко смос; оста ла 
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Он је тај, по знам, дрх ти ду ша,
Бук ну ће су хи лист.
Јер по ла по лу тра жи ла,
Јер по ла по лу на шла.
Не ста ће мо це ли.63

Осим то га, бла го се озна ча ва и као ме сто из ко јег је Бе ла по
ни кла. Да кле, ни је са мо Не зна нац обе ле жен про клет ством ко је се 
над ви ја над Ме ђу луж јем; и Бе ла је нат кри ље на исто вет ном сен
ком. Мо тив ро ди тељ ског гре ха ко ји ис па шта ју де ца кон стан та је 
у драм ском ства ра ла штву Мом чи ла На ста си је ви ћа. Тај мо тив при
су тан је и у Го спо дарМла де но вој кће ри, али и у дра ми Ђу рађ Бран
ко вић и Код „Ве чи те сла ви не”, а с тим мо ти вом у ве зи сто ји и мо тив 
ин це ста. То би био на ту ра ли стич ки слој у дра ми – чи ње ни ца да 
је ин цест узро ко ван на сле ђи ва њем зле кр ви. Ипак, ов де је та на
ту ра ли стич ка мо ти ва ци ја „за ма гље на” ле ген дом о укле том бла гу 
ко ја при па да ком плек су мит ских мо ти ва.

За осве тља ва ње мо ти ва ин це ста би тан је и свад бе ни ри ту ал 
ко ји се до га ђа у че твр том чи ну. Овај чин но си на зив Коб и у ње му 
је очи та до ми на ци ја хо ро ва Ве зи ља и Ба ба гро бљар ки, као оте ло тво
ре ња прин ци па жи во та и смр ти. Да кле, ин ту и тив но на слу ће на коб 
из прет ход них чи но ва у овом чи ну до сти же вр ху нац. Свад бе ни ри
ту ал у Ме ђу лу шком бла гу, пре ма ми шље њу Ко са ре Цвет ко вић, не 
по сто ји, од но сно од ви ја се без ри ту ал них рад њи ти пич них за „свад
бо ли ки пре лаз”.64 Она сма тра да је Не зна нац „жр тве но јаг ње” које 
ће по слу жи ти за из ба вље ње ко лек ти ва, „обо ле лог” због гре ха које 
је по чи нио вла дар, го спо дар тог ко лек ти ва. Ту тврд њу Цвет ко ви ће
ва пот кре пљу је чи ње ни цом да хор Ко па ча, на че лу са Де дом, ко ји 
се из хо ра из два ја као сво је вр сни ре зо нер, зна ко је Не зна нац од 
пр вог мо мен та ка да он кро чи у Ме ђу луж је. Она, при том, не по ри че 
пот пу но ни Не знан че ву кри ви цу, мо ти ви шу ћи је ин тер вен ци јом 
са мог ау то ра, ко ји од мит ске пра ви ин ди ви ду ал ну кри ви цу, услед 
Не знан че вог тра гич ног анаг но ри си са.65 Она сма тра да су „брат и 
се стра вла дар ског ро да, као древ ни и моћ ни об ред ни пар, иде ал не 
ри ту ал не жр тве. Њи хо во за бра ње но спа ја ње од ви ја се под окри љем 
за јед ни це у ко ме је „свет та бу, а још све ти ји пре кр шај та буа”.66 

те ри то ри ја ви ше ни је Ко смос већ не ка вр ста дру гог све та, стра ни ха о тич ни про
стор, на ста њен аве ти ма, стран ци ма”; Мир ча Ели ја де, Све то и про фа но. При
ро да ре ли ги је. Пре вод Зо ран Сто ја но вић. Бе о град: Ал на ри; Ла ћа рак: Та бер накл, 
2004, 25.

63 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 26.
64 К. Цвет ко вић, нав. дело, 14.
65 Исто, 9.
66 Исто, 15.
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Во де ћа иде ја ова квог ту ма че ња је сте да услед по чи ње ног гре
ха (бра то у би ства) це ло куп на за јед ни ца ис па шта, па Не зна нац, као 
на след ник те ко би, пред ста вља са вр ше ну жр тву ко ја ће по мо ћи 
да се за јед ни ца об но ви и очи сти. Цвет ко ви ће ва сма тра да се де си
ла ин вер зи ја свад бе ног ри ту а ла и да се Бе ла вен ча ва са зе мљом, 
од ла зи код сво је умр ле бра ће и Ба но вих мр твих си но ва, ко ји су 
пред мет пе са ма хо ра Ба ба гро бљар ки.67 Из хо ра ба ба гро бљар ки 
из два ја се фи гу ра Бе ли не мај ке, ко ја, ве за на за сво је мр тве си но ве, 
ве ћи ну вре ме на про во ди на гро бљу. Она пред ста вља осо бе ну пре
фи гу ра ци ју мај ке Ка је у Го спо дарМла де но вој кће ри. Ње на ве за ност 
за мр тве си но ве ко је по хо ди на гро бљу мо же се ту ма чи ти као из вор 
ко би, у кљу чу мо ти ва мр твог за руч ни ка ко ји се сре ће у усме ној 
књи жев но сти68, ме ђу тим, бит ни ји мо ме нат у дра ми је сте сва ка ко 
Бе ли но сје ди ња ва ње са зе мљом и, по сред ством зе мље, ње ном 
пре ми ну лом бра ћом. 

Дру ги чин отва ра се опи сом Ме ђу луж ја, ко је се озна ча ва као 
„го лет”. Да кле, реч је о пу стом ме сту, где не ма ве ге та ци је, где је 
све пу сто, глу во и „ска ме ње но”69, ка ко сто ји у ди да ска ли ја ма. Сам 
на зив овог „мит ског” ме ста го во ри о ње го вој гра нич ној вред но сти. 
Мир ча Ели ја де пи ше о не хо мо ге но сти про сто ра у тра ди ци о на лим 
кул ту ра ма. Ис ти че зна чај гра ни це, кон крет но пра га: „Ри ту ал на 
уло га до де ље на је пра гу људ ског бо ра ви шта.”70 Праг као ме сто пре
ла за из опа сне ди вље при ро де у чо ве ков дом, бо гат је ре ли ги о зним 
зна че њем, што је ви дљи во и у об ре ди ма пре ла за, као што су кр ште
ње и свад ба, ка да су, пре ма на род ном ве ро ва њу, уче сни ци тих обре
да, нај по дло жни ји уро ци ма и де ло ва њу злих си ла. Ка да би се ова кво 
ту ма че ње пре не ло и на име Не знан че вог ро да, мо же се за кљу чи ти 
да је и оно обе ле же но не по вољ ним атри бу ти ма, на ла зи се из ме ђу, 
ниг де не при па да, баш као ни Не зна нац. Мо же се ре ћи да цео ко
лек тив уче ству је у ин це сту о зном свад бе ном ри ту а лу, али не за то 
да би се из ле чио не го за то што је у сво јој би ти из о кре нут, на о пак. 

Бан ин си сти ра на спа ја њу Бе ле и Не знан ца као вла дар ко ји 
же ли гро зни ча во да очу ва бла го у свом ро ду. Иа ко је до ин це ста 
до шло (Не зна нац је по љу био Бе лу, она је из дах ну ла од тог по љуб ца), 
ри ту ал свад бе ни је до кра ја спро ве ден. Не зна нац од ла зи на гро бље 
ка ко би био спо јен са Бе лом у смр ти. Ка да му Бе ли на мај ка от кри
ва стра шну тај ну о бра то у би ству и ро до скрв ној при ро ди ње го вог и 
Бе ли ног од но са, до ла зи до пот пу ног су но вра ће ња свих вред но сти: 

67 Исто, 14.
68 Ви ди: Ми о драг Па вло вић, Об ред но и го вор но де ло. „На род на пе сма Бра

ћа и се стра”, Бе о град: Про све та, При шти на: Је дин ство, 1986, 25–30.
69 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 14.
70 М. Ели ја де, нав. дело, 22.
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„Не зна нац (у ро до скрв ном бе су): ’Ха, дво стру ко мо ја!’”71 И Незна
нац уми ре, па да у по нор за бла гом, што ме та фо рич ки зна чи да га 
сти же не у мит на коб од ко је ни је мо гао да по бег не.

Ка да Бе ла умре, Бан па да у лу ди ло, те от кљу ча ва сво ју ри зни
цу, ко ју је, до та да, чу вао од свих. Та да по мах ни та цео ко лек тив и 
че твр ти чин за вр ша ва се у све оп штем бе су и стра да њу. Ка да у по
след њем чи ну на род Ме ђу луж ја, ка ко би се осло бо ди ло про клет
ства, до не се бла го до по но ра, Дедo из хо ра Ко па ча обра ћа се Не знан
цу ти ту лом Ба на. Да кле, са да Не зна нац по ста је вла дар Ме ђу луж ја. 
Бла го се ба ца у по нор, а с њим и Не зна нац. Али упра во Де до, ко ји 
је ин си сти рао на тр пље њу и скру ше но сти кроз це ло куп ну дра му, 
је ди ни не ба ца свој део бла га у по нор, та ко да се, истом ло ги ком, 
мо же за кљу чи ти да он са да по ста је Бан. Круг се за тва ра, ко лек тив 
се ни је из ле чио јер ни је ни имао свест о бо ле сти. 

Мо тив ин це ста у Ме ђу лу шком бла гу мо гао би се ту ма чи ти као 
ме та фо ра за обо ле лу за јед ни цу, али и за не мо гућ ност чо ве ка да 
до сег не иде ал ну це ло ви тост. Тра га ју ћи за иде ал ном по ло ви ном, 
Не зна нац уми ре. Жр тву ју ћи Не знан ца и Бе лу, за јед ни ца не на пре
ду је већ се вра ћа на по че так кру га, до бив ши но вог Ба на ко ји ће, у 
бу дућ но сти, слу ти мо, по чи ни ти не ки но ви пре ступ. За то би основ на 
иде ја (и на слов) ра да Зо је Ка ра но вић: „Мо тив ин це ста из ме ђу хи
је ро га ми је и ро до скрв ног гре ха” мо гао би ти и од го ва ра ју ћи ин тер
пре та тив ни кључ за мо тив ин це ста у Ме ђу лу шком бла гу. У све ту 
у ко јем је не бо ис пра жње но, у ко јем уте хе не ма, чо век се на ла зи 
из ме ђу те жње за спа ја њем с иде ал ном по ло ви ном, за оства ри ва њем 
це ло ви то сти, и слут ње да се ти ме мо же вра ти ти у при мор ди јал ни 
ха ос и да је то жу ђе но спа ја ње, у исто вре ме, смрт ни грех. 

На ста си је вић је у Ме ђу лу шком бла гу, ка ко твр ди Ра до ван Вуч
ко вић, „уто пи стич ки екс пре си о ни зам за ме нио тра гич ним ег зи
стен ци ја ли змом”72, те та ко дао ви зи ју чо ве ка као би ћа ко је је „ра
за пе то” из ме ђу це ло ви то сти и гре ха, из ме ђу до сти за ња бо жан ског 
и па да у грех. Мо тив ин це ста у овој дра ми, послужиo је као ме
та фо ра за па ро док сал ни чо ве ков по ло жај у све ту. У слич ном кљу
чу, и Та ња Кра гу је вић ту ма чи мо тив ин це ста у На ста си је ви ће вом 
де лу: 

На ста си је ви ће ви ју на ци су у про це пу из ме ђу две под јед на ко 
упе ча тљи ве и те шко оства ри ве че жње: за об на вља њем при мор ди
јал ног ак та и по врат ка ро ду, као и по ку ша ја да се отрг ну иза зо ву 
пра и скон ског гре ха чи ме се ну жно од би ја ју из ро да. Схе ма па ра док

71 М. На ста си је вић, Са бра на де ла I–IV. Дра ме, 39.
72 Р. Вуч ко вић, нав. дело, 502.
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са ти ме уста но вље на озна ча ва јед но вре ме но и ко нач ну, уне до глед 
од ло же ну не раз ре ши вост и без ис ход.73 

У тре ћем чи ну ја вља се при пев ко ји је Не зна нац чуо код Вра
ча ре, а ко ји је ов де по ве зан са љу бав ном пе смом, а ти ме и с мо ти вом 
ин це ста. У тек сту, пе сма је гра фич ки озна че на као да пред ста вља 
ли це у дра ми, што до дат но пот цр та ва мо гућ ност ту ма че ња мо ти ва 
ин це ста као але го ри је за ма тер њу ме ло ди ју ко ју је те шко про на ћи, 
а још те же усме ри ти је. За ни мљи ва је тврд ња Пе тра Ми ло са вље
ви ћа у ве зи са по след њим па су сом есе ја О ма тер њој ме ло ди ји:

Ни шта оп ште чо ве чан ске вред но сти ни је по ста ло слу чај ним 
укр шта њем спо ља. Коб на је об ма на по сре ди. Сви ма при пад не ко је 
ко ре ном ду бо ко про дро у род но тле. Јер оп ште чо ве чан ско у умет но
сти ко ли ко је цве том из над то ли ко је ко ре ном ис под на ци о нал ног.74 

Пе тар Ми ло са вље вић сма тра да На ста си је вић овим есе јем 
за пра во ни је ре шио про блем ка ко ће се до те ма тер ње ме ло ди је 
до ћи и ка ко ће се она из ин ди ви ду ал ног тран спо но ва ти у оп ште
чо ве чан ско. Ако при хва ти мо да је мо тив ин це ста ме та фо ра за 
спа ја ње чо ве ка с ма тер њом ме ло ди јом, Не знан че вим до ла ском у 
Ме ђу луж је, те по љуп цем са Бе лом, то спа ја ње се оства ру је, али 
услед по ре ме ће них од но са и не до ра сло сти це ло куп не за јед ни це, 
оно би ва на ка зно, бо ле сно и за тво ре но у се бе, од но сно у за јед ни
цу ко јој при па да, не до се жу ћи до оп ште чо ве чан ског. Ка ко се Бе ла 
и Не зна нац ни су уз ви си ли до ступ ња бо жан ске свад бе, од но сно 
хи је ро га ми је, али ни огре зли у жи во тињ ско, на гон ско и ма те ри
јал но, мо же се ре ћи да је у овој дра ми мо тив ин це ста ме та фо ра за 
тра ги чан по ло жај чо ве ка као вр сте не до вољ но све те да би се уз ви
си ла до бо жан ског, али и не до вољ но не чи сте, да би се уни зи ла до 
ступ ња жи во ти ње и пот пу но па ла у грех.

73 Т. Кра гу је вић, нав. дело, 63.
74 Мом чи ло На ста си је вић, Са бра на де ла. Есе ји, бе ле шке, ми сли. Гор њи 

Ми ла но вац: Деч је но ви не, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1991, 44.




