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ВЛА ДИ МИР Д. ПА ПИЋ

ЛУТКИНАКУЋАКАО
МЕХАНИЗАМСТУБ(ОВ)АДРУШТ(А)ВА:

ИБЗЕН–ЈЕЛИНЕК–ЛЕБОВИЋ

Ни је дан му шка рац не мо же па сти
то ли ко ни ско, а да не оста не ба рем

не ко још ни же од ње га – ње го ва же на.
Е. Је ли нек

СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља ком па ра тив ну ана ли зу ли ка Норе 
у Иб зе но вој дра ми Лут ки на ку ћа, као и у ре ин тер пре та ци ја ма исте 
дра ме у европ ској и срп ској књи жев но сти ХХ ве ка – у де ли ма Ел
фри де Је ли нек и Ђор ђа Ле бо ви ћа. По ре ди се по ло жај Но ре у па три
јар хал ном дру штву Иб зе но вог вре ме на, као и по тро шач ком ка пи та
ли стич ком дру штву (Је ли нек) и дру штве ној кон струк ци ји на ста лој 
под ути ца јем на ци стич ких зло чи на (Ле бо вић). Ком па ра тив ним при
сту пом те жи се при ка зи ва њу ства ра лач ких по тен ци ја ла ове дра ме 
и до ка зи ва њу уни вер зал но сти ње них по ру ка, упр кос то ме што се 
у да на шње вре ме по не кад сма тра ана хро ном. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: лик Но ре, фе ми ни зам, па три јар хат, мо дер на 
европ ска дра ма, са вре ме на књи жев ност, књи жев на тра ди ци ја, Хен
рик Иб зен, Ђор ђе Ле бо вић, Ел фри де Је ли нек, ком па ра ти сти ка

Хен рик Иб зен до но си пре о крет у свет ској дра ми ХIХ ве ка 
сво јим на ту ра ли стич ким и ан ти ро ман ти чар ским „сли ка ма из про
вин циј ског жи во та” и њи хо вим жи вим, раз го вор ним је зи ком, ко
јим се от кри ва лич на, брач на, по ро дич на, а пре ко њих и дру штве на 
па то ло ги ја. Иа ко у са вре ме ном по зо ри шном жи во ту не рет ко на
и ла зи мо на ста во ве ка ко је у ХХI ве ку су ви шно игра ти Лут ки ну 
ку ћу (1879), јер је, бар на чел но, по зи ци ја же не по вољ ни ја не го у 
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Иб зе но во до ба, а Но рин по сту пак са мим тим ана хрон – све до ци 
смо чи ње ни це да је она и да ље ак ту ел на на ре пер то а ри ма на ших 
по зо ри шта, би ло у основ ном, Иб зе но вом об ли ку, би ло у ње го вим 
са вре ме ним ре ин тер пре та ци ја ма. То ком ХХ ве ка Но ри на по пу
лар ност не је ња ва, и она по ста је не пре су шна ин спи ра ци ја, ка ко 
за драм ске, та ко и за ро ма неск не ства ра о це. Пре све га, тре ба по
ме ну ти Ел фри де Је ли нек, ау стриј ску но бе лов ку, ко ја 1979. го ди не 
дра ма ти зу је овај текст за по тре бе по зо ри шта у Гра цу, ком би ну ју ћи 
га са ра ни јим Иб зе но вим оства ре њи ма, те се он игра под на зи вом 
Шта се до го ди ло на кон што је Но ра на пу сти ла му жа или Стубо
ви дру шта ва. С дру ге стра не, то ком исте де це ни је жен ска бор ба 
за сло бо ду, еман ци па ци ју, али и ме сто на књи жев ној сце ни, ак ту
ел на је и у САД, где Ери ка Џонг (Jong) об ја вљу је ро ма не Страх 
од ле те ња (1973) и Ка ко спа си ти соп стве ни жи вот (1977), са јед ном 
мо дер ном, (дез)ин хи би ра ном вер зи јом Но ре Хел мер, ко ја от кри ва 
„ше ву без рај сфер шлу са”. Та ко ђе, ути цај Иб зе но ве Лут ки не ку ће 
до се же и до мо дер не ки не ске дра ме, где Но ра до би ја по вла шћен 
по ло жај у те жњи за „ре а ли стич ким при ка зи ва њем дру штва и де
ма ски ра њем кон вен ци о нал ног и кон зер ва тив ног кон фу ци јан ског 
мо ра ла”.1

Срп ска кул ту ра Иб зе на при хва та до ста ра но, 28. ја ну а ра 1889. 
го ди не Но ра се пр ви пут игра у бе о град ском На род ном по зо ри шту 
у пре во ду Ми ла на Се ви ћа и ре жи ји Ми ло ша Цве ти ћа. Та ко ђе, Иб зе
но во де ло се не рет ко по ми ње и у пр вом ју го сло вен ском фе ми ни
стич ком ча со пи су, бе о град ском Жен ском по кре ту (1920–1938), што 
све до чи о ње го вом зна ча ју и ути ца ју од са мих по че та ка раз во ја фе
ми ни стич ке ми сли код нас. Да нас Иб зе нов текст на ша пу бли ка све 
че шће има при ли ку да ви ди то ком го сто ва ња хр ват ских, сло ве нач
ких и цр но гор ских по зо ри шта, док је по след ња пре ми је ра Но ре! 
у из во ђе њу не ког од срп ских те а та ра би ла упра во пре ма адап та
ци ји Ел фри де Је ли нек, 5. де цем бра 2015. го ди не у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту. 

Иб зе нов опус, пре ма те о ре ти ча ри ма ме ђу ко ји ма је и Деј вид 
То мас (Tho mas), мо же се на чел но по де ли ти на три ци клу са.2 У пр ви 
спа да ју ње го ве фи ло зоф ске и естет ске дра ме, дру ги чи не „Лут ки не 
ку ће”, док су у тре ћи увр ште на ње го ва сим бо ли стич ка оства ре ња. 
По ред са ме Лут ки не ку ће, у дру ги ци клус спа да ју и: Сту бо ви дру
штва, Аве ти, Го спо ђа с мо ра, Хе да Га блер и Јон Га бри јел Борк ман. 
Лик Но ре при ка зан је као ста нов ник „лут ки не ку ће” у ко јој она 

1 Mir ja na Pa vlo vić, Mo der na ki ne ska dra ma i Hen rik Ib zen, Ge o po e ti ka, Beo
grad 2014, 97.

2 Ви ди: Da vid Tho mas, Hen rik Ib sen, The Mac mil lan Press, Lon don 1983.
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игра сво ју род но ко ди ра ну уло гу уну тар па три јар хал ног си сте ма. 
То је функ ци ја на ко ју је на у че на још у ро ди тељ ском до му, а на
ста вље на са ци љем да по ста не „не жна” и ла ко ми сле на су пру га и 
мај ка, пре о ку пи ра на „жен ским” бри га ма о до ма ћин ству и по ро ди
ци, чи ју је ег зи стен ци ју обез бе дио успе шни мла ди адво кат и гла ва 
ку ће Тор валд. Ова ква „иди лич на” ат мос фе ра пре ки да се до ла ском 
го спо ђе Лин де, Но ри не при ја те љи це из де тињ ства. То ком три дана 
уо чи Бо жи ћа са зна је се Но рин „грех”, да је фал си фи ко ва ла очев 
пот пис на нов ча ној по зај ми ци у те жњи да спа си жи вот соп стве ног 
су пру га. Лик Крог ста да по ја вљу је се као тра ди ци о нал ни тип ре
ме ти о ца пре у зет из ро ман ти чар ске дра ме и уце њу је Но ру да ће, 
уко ли ко не при во ли му жа да га оста ви на по слу, обе ло да ни ти њен 
пре ступ. Но ра ко ја цео жи вот игра соп стве ну уло гу и при па да све
ту ко ји је пу ка кон струк ци ја, сма тра да ипак мо же да оп ста не у 
брач ној за јед ни ци уко ли ко на и ђе на раз у ме ва ње му жа – што се сма
тра чу дом. Тор валд као лик чи ја је мо рал на ори јен та ци ја усме ре на 
на сло во за ко на, без ду бљих про ми шља ња о ње го вом ду ху и мо
ра лу уоп ште, на гло из во ди Но ру из илу зи је да је њен жи вот да ље 
мо гућ са не ким ко га за пра во не по зна је. Од ла ском и те жњом за са
мо ак ту а ли за ци јом, Но ра ру ши ла жни свет иди лич ног гра ђан ског 
бра ка сим бо ли зо ва ног та ран те лом3, у ком је же на пти чи ца у ка ве зу 
и би ће без ра зу ма, љу ба ви и по тре ба.

Ел фри де Је ли нек, на сто го ди шњи цу из во ђе ња Иб зе но ве Но ре 
при ка зу је сво ју пр ву дра му Шта се до го ди ло на кон што је Но ра 
на пу сти ла му жа или Сту бо ви дру шта ва, ком би ну ју ћи Лут ки ну 
ку ћу с ат мос фе ром Сту бо ва дру шта ва, пре све га, кроз при зму рад
нич ког жи во та (fa bri kar be i ten) и мо тив „шпе ку ла ци ја са же ле зни
цом”. Основ ни еле мен ти по е ти ке Ел фри де Је ли нек је су иро ни ја, 
за чуд ност, је зич ко бо гат ство, али и де ми то ло ги за ци ја и ан га жо
ва ност. У ње ном фо ку су ни су ли ко ви већ „при ро да дис кур са кроз 
ис тра жи ва ње је зи ка и ње го ве спо соб но сти да пре фор му ли ше, по
но ви и пре ве де већ из го во ре но”.4 Сма тра ју ћи да у ка пи та ли стич ком 
по тро шач ком дру штву чо век не мо же да за шти ти и изо лу је сво ју 
при ват ност, ствар но сти у сво јим де ли ма при сту па ра ди кал но, са 
ма те ри ја ли стич кофе ми ни стич ког ста но ви шта. Је ли нек, све сна 
„кон ти ну и те та па три јар хал не струк ту ре у ка пи та ли стич ким тр жи
шним еко но ми ја ма и огра ни че ња уто пиј ског ин ди ви ду а ли зма у 

3 Ви ди: So fi ja Chri sten sen, „No ra’s Ta ran tel la: Dan cing on the Ed ge of Gen der 
Norms”, Кул ту ра, бр. 136, 2012, 163–175.

4 Pe ri ša Pe ri šić, „Šta se do go di lo sa El fri dom Je li nek ili Raz voj ni put No re Hel
mer (dra ma turš ki in tro)”,по го вор у: El fri de Јe li nek, Šta se do go di lo na kon što je No ra 
na pu sti la mu ža ili Stu bo vi druš ta va, Ju go slo ven sko dram sko po zo riš te, Be o grad 2016, 
127.
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фе ми ни стич ким ми то ви ма”5, ка нон ским тек сто ви ма при сту па као 
сред ству иде о ло шке вла да ви не и сти ца ња по зи ци је мо ћи. Де кон
стру и ше их по прин ци пу ко ла жа, ком би ну ју ћи Иб зе нов текст са 
са др жа ји ма из по пу лар не кул ту ре. Ко ри сте ћи тех ни ку мон та же 
ре че ни ца (Mon ta ge von Sätzen), при ко јој пре у зи ма и пре о бли ку је 
ре че ни це из већ по сто је ћих тек сто ва, пре ма из вор ни ку се од но си на 
осо бен на чин, де ми сти фи ку ју ћи по сто је ће иде о ло ги је и илу зи је у 
ко је су ау тор и ју на ки ња „ори ги нал ног тек ста” за па да ли. Основ ни 
циљ ра да на „на став ку” Иб зе но ве Но ре и при ка зи ва њу до га ђа ја 
на кон ње ног на пу шта ња по ро ди це је сте сме шта ње Иб зе но ве ју
на ки ње у Сту бо ве дру штва, чи ме ау тор ка по ка зу је да до пот пу не 
сло бо де је дин ке (и ње ног пре ла ска из ста ту са објек та у су бје кат) не 
мо же до ћи ка да ме ха ни зми си сте ма у ко јем она жи ви функ ци о ни
шу на прин ци пу по ро бља ва ња. Про блем ко ји Иб зен из но си у сво
јој дра ми код Је ли нек би ва са мо је дан део про бле ма пот чи ње но сти 
уоп ште у мо дер ном дру штву.

Је ли нек ко ја је у пе ри о ду пи са ња ове дра ме још увек ва тре ни 
при ста ли ца Ко му ни стич ке пар ти је, уво ди мо тив кла сних раз ли ка 
кроз сли ку фа бри ке у ко јој Но ра же ли да се за по сли и та ко до при
не се соп стве ном раз во ју као лич но сти. Она је и да ље де ти ња ста 
и раз и гра на, сме ште на у два де се те го ди не про шлог ве ка, те дру ге 
ли ко ве под се ћа на flap per де вој ке6 – до вољ но сло бод не да од ба це 
тра ди ци о нал не нор ме и мо де ле по на ша ња пред о дре ђе не њи хо вом 
по лу. Ње но обра зо ва ње и до та да шњи дру штве ни ста тус одва ја ју 
је од дру гих рад ни ца у фа бри ци, она по ста је пред мет ди вље ња и 
по жу де, ка ко рад ни ка та ко и ше фо ва. Ње не ру ке ни су ис пу ца ле од 
ра да, ни ти је њен ум оп те ре ћен сва ко днев ним ег зи стен ци јал ним 
про бле ми ма, де ца ни су је ди на ра дост у ње ном жи во ту, она је са ма 
се би је ди ни при о ри тет. Но ра по ста је сви ма не ле па тек ка да се 
укло пи у њи хов ста леж и поч не убр за но да ста ри. С дру ге стра не, 
фа брич ке рад ни це при па да ју дру штве ном сло ју ко ји ће уда ја спа
си ти од те шког ра да и пат ње, њи хо во ка сни је си ро ма штво ће до ве
сти до то га да им раз мно жа ва ње бу де је ди на при сту пач на за ба ва, 
из те за ба ве ће се из ро ди ти де ца ко ја ће би ти све тлост у по но ру 
њи хо ве су мор не ре ал но сти, а он да ће и она по ра сти и на сле ди ти 
со ци јал ни по ло жај сво јих ро ди те ља, као и сек су ал не апе ти те, али 

5 Исто, 125.
6 Flap per girls је су вид суп кул ту ре ко ја се ја вља у Аме ри ци два де се тих го

ди на про шлог ве ка. Фла пер ке пред ста вља ју су прот ност вик то ри јан ској сли ци 
жен стве но сти и пре у зи ма ју му шке мо де ле сло бод ног по на ша ња и за ба вља ња. 
Оне но се крат ке сук ње и боб фри зу ре, пу ше и слу ша ју џез. Пр ва збир ка при ча 
Френ си са Ско та Фиц џе рал да из 1920. го ди не упра во но си на зив Flap pers and 
Phi lo sop hers.
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и по тре бу за љу ба вљу. За пра во, за до вољ ство у сек су је у за до во ље
њу му шкар че вих сек су ал них по тре ба, јер „у не ис ква ре ним же на
ма се на вод но не скри ва пол ни на гон већ са мо љу бав. Сва ка же на 
по се ду је при ро дан на гон да за до во љи му шкар ца”.7 Она се тим 
по ступ ком, за пра во, не пре ста но за хва љу је му шкар цу на то ме што 
јој је пру жио жи вот о ка квом је са ња ла. Ка пи тал, за раз ли ку од 
же не, је ди ни се раз мно жа ва њем улеп ша ва, а уко ли ко же на оста не 
без су пру га, де ца, плод не ка да шње за јед нич ке љу ба ви и сим бол 
ње не фи зич ке про па сти, и да ље јој оста ју. Но, иа ко је Но ра (ех) 
Хел мер бун тов на, ви ше слој на, ма зне при ро де и умет нич ки об да
ре на, ау тор ка па ро ди ра њен по рив за сло бо дом и са мо стал но шћу, 
Но ри на при ро да је та ква да се она не пре ста но вра ћа у ра ље па три
јар ха та, из ко јих то ли ко же ли да иза ђе и рас пре де ни ти пле ти ва 
ко је је ве жу за по ро ди цу и за ви сност од ма ску ли ни те та. По став ши 
су пру га, мај ка, рад ни ца, умет ни ца, љу бав ни ца ка пи та ли сте ко ји 
у дра ми чак уме сто ње из го ва ра ње не ре пли ке, кон ку би на, а по том 
и до ми на бив шег му жа, рас хо до ва на про сти тут ка пре пу ште на 
ми ни стру, а за тим по но во го спо ђа Хел мер, Но ра по ка зу је да је 
сло бо да ре ла ти ван по јам ко ји за ви си од по је дин ца. Но ри на жен ска 
при ро да јој не до зво ља ва да по бег не од соп стве не су шти не, иа ко 
по се ду је из ве сно фор мал но обра зо ва ње и ка да по ста је по слов на 
же на, би о ло шки је и да ље иста као рад ни це ко је не зна ју да игра
ју та ран те лу: „Мно ге од нас ки ло ме три ма би јур ца ле за му шком 
ру ком. Кад би смо је на шле, ди гле би смо ру ке од ма ши на, очас 
по сла”.8

Жен ска сек су ал ност је јед на од те ма ко ји ма се Је ли нек нај че
шће ба ви у свом опу су, ком би ну ју ћи фа ло цен трич ну сли ку све та 
с про бле мом по зи ци је со ци јал не и сек су ал не мо ћи. Про блем сек
су ал ног ин те гри те та же не у „му шком” све ту9 при ка зан је у раз
го во ри ма ме ђу рад ни ци ма фа бри ке, же на је сим бол сла бо сти, од 
Би бли је и Шек спи ра до Хи тле ро вог10 вре ме на, ка да се рад ња дра ме 
Ел фри де Је ли нек од ви ја. Но ра као при пад ни ца гра ђан ске, а не рад
нич ке кла се, ко ја зна се би да диг не це ну, Пред рад ни ку иро нич но 
го во ри да же на:

7 E. Je li nek, Нав. де ло, 39. 
8 Исто, 15.
9 У му шком све ту ко ји Хел мер сим бо ли зу је, же на ни је вред на по ме на. У 

Иб зе но вој и Је ли не ки ној дра ми Но ра и он су из ро ди ли два си на и ћер ку, али 
ка да га Вај ганг пи та има ли де цу, он од го ва ра: „Здра ву де цу, го спо ди не кон зу ле. 
Два си на.” Ви ди: E. Je li nek, Нав. де ло, 67.

10 То р вал дов ан ти се ми ти зам ко ји се ис по ља ва на са мом кра ју дра ме Е. Је
ли нек још је дан је вид за ро бље но сти ма ску ли ни те та ко ји сам се бе сма тра сло
бод ним у од но су на власт, про па ган ду и еко ном ску и по ли тич ку моћ ко јој је 
под ре ђен, али и још јед на по ве зни ца с опу сом Ђ. Ле бо ви ћа.
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[...] при ме ћу је упа дљи ви, уоч љи ви, ве ли ки пе нис не ког од 
бра ће или дру го ва, и од мах га пре по зна је као над моћ ну су прот ност 
сво ме ма лом и скри ве ном ор га ну. Та да је пот пу но об у зи ма та ко зва
на за вист пре ма пе ни су, и она у обла сти кул ту ре не мо же да ство ри 
ви ше ни шта.11

Да ље у тек сту Је ли нек Иб зе но ву ју на ки њу ви ше не пред ста
вља не ви ном и не за ин те ре со ва ном за сек су ал ност ван по тре ба за 
про ду же њем вр сте. Она по ста је де ху ма ни зо ва но (хи пер)сек су ал но 
би ће, кон ку би на, до ми на, кор по ра тив на шпи јун ка и уце њи ва чи ца, 
оно што је му шкар цу по треб но да би одр жао рав но те жу у жи во ту 
– сек су ал на суб ми сив ност до пу њу је со ци јал ну до ми на ци ју – го спо
да во ле кад их бо ли. Тор валд Хел мер, иа ко дру штве но бо ље пози
ци о ни ран од сво је сек су ал не парт нер ке, ипак же ли да јој се под ре ди 
(у при вид но кон тро ли са ним усло ви ма). Но ру то ком са дома зо 
се ан се са бив шим му жем не мо же мо по сма тра ти као про сти тут ку, 
она је у тој си ту а ци ји до ми на – обра зо ва на при пад ни ца ви шег ста
ле жа ко ја по се ду је моћ, или ти: су ро ва же наде вој чи ца ли ше на мо
рал них на че ла. Но, ка сни је, у кре ве ту с ми ни стром, обе ћа на да му 
бу де пре пу ште на кад Вај ган гу до са ди (и оста ри), она по но во би ва 
сек су ал ни обје кат без ра зу ма, рас хо до ва на про сти тут ка ко је ве ру је 
у му шка обе ћа ња и по се ду је иде а ле. Тор валд на кон та квог ре ме
ће ња уста ље них дру штве них по зи ци ја до жи вља ва свој со ци јал ни 
крах, али он про блем не ви ди у ком про ми то ва но сти се бе (као и 
де це и но ве су пру ге, Лин де, Но ри не дру га ри це), због соп стве них 
по ни жа ва ју ћих сек су ал них зах те ва, већ је Но ра та ко ја због сво је 
уло ге до ми не (и ин фор ма ци ја ко је је до би ла у то ку игра ња те уло ге) 
мо же да осра мо ти (бив шу) по ро ди цу, те је нај бо ље да она бу де 
ели ми ни са на на би ло ка кав ефи ка сан на чин.12

Мо же мо за кљу чи ти да жен ско осло бо ђе ње па три јар хал них 
(књи жев них) сте га, ко је у про зу уво ди Ги став Фло бер Го спо ђом 
Бо ва ри, ин спи ри шу ћи на след ни ке бо ва ри зма, у мо дер ну дра му 
на ве ли ка (за лу пље на) вра та уно си Хен рик Иб зен. Мо ме нат „пре
ло ма” ко ји до во ди до са мо о све шће ња ју на ки њежр тве, чест је у 

11 E. Je li nek, Нав. де ло, 18.
12 У исто вре ме ка да Ел фри де Је ли нек пи ше сво ју вер зи ју Но ре, на ста је 

и њен mag num opus – ро ман Пи ја нист ки ња. Лик Ери ке Ко хут би смо у сек су ал
ном и со ци јал ном сми слу мо гли да до ве де мо у ве зу са ли ком Је ли не ки ног Тор
вал да Хел ме ра – обо је дру штве но бо ље по зи ци о ни ра ни од соп стве них парт не
ра те же за осло бо ђе њем и при вид ним гу бит ком по зи ци је мо ћи у окви ри ма 
ма зо хи стич ког сек су ал ног за до вољ ства. Ипак, у па три јар хал ном дру штву кри
ви ца у оба слу ча ја па да на же ну, ка ко Ери ку Ко хут, ко ја осра мо ће на из вр ша ва 
сим бо лич ко са мо у би ство, та ко и на Но ру, ко ја мо ра умре ти да се за сра мо ту не 
би са зна ло.



810

дра ми два де се тог ве ка. То је мо ме нат пре стан ка бри ге о сра мо ће њу 
се бе, а пре ко се бе и му шког прин ци па ком је ју на ки ња под ре ђе на 
и жр тво ва на, че сто је уо кви рен и про ме ном сцен ског го во ра; Нора 
пре ста је да зву чи ин фан тил но и ко кет но, она по пр ви пут озбиљ но 
раз го ва ра са су пру гом. У вер зи ји Ел фри де Је ли нек, Но ра по ру ше
них иде а ла за ме њу је се са иде а ли стич ком Но ром из Иб зе но вог 
ко ма да и озби љан раз го вор са њом мо ра да во ди Вај ганг, а не она 
са њим. Та кав на гли по крет ма ри о не те ко ји је усме ра ва ка но вој 
ре ал но сти до жи вља ва и Но ри на са вре ме ни ца Го спо ђи ца Ју ли ја, 
али и Кр ле жи на ба ру ни ца Ка сте ли, као и Ха са на ги ни ца Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, ко ја у свом ек ста тич ном мо но ло гу до но си је дан од нај
бли ста ви јих мо ме на та „но ри зма” – ка да ње на уло га мај ке за у век 
би ва из гу бље на, а са мим тим и свр ха ње ног жи во та, у ком се увек 
по сма тра и име ну је у од но су на не ког дру гог.

У при лог ста ву да је Иб зе но ва дра ма са мо под стрек за да ља 
ру ше ња ин сти ту ци ја па три јар ха та го во ри и то што је основ на тема 
Лут ки не ку ће ус пе ла да се укло пи и у по сле рат не ју го сло вен ске 
књи жев не при ли ке, на шав ши сво је ме сто у опу су Ђор ђа Ле бо ви
ћа и стра да њи ма у на ци стич ким ло го ри ма. Ђор ђе Ле бо вић, ко ји је 
и сам нај ра ни ју мла дост про вео у кон цен тра ци о ним ло го ри ма, у 
раз вит ку по сле рат не срп ске дра ме игра јед ну од пре крет нич ких 
уло га ка ус по ста вља њу те а тра ко ји мо же да при хва ти, об ра ди и 
из не се нај де ли кат ни је мо рал не и фи ло зоф ске ди ле ме чо ве ка ко ји је 
пре жи вео стра хо те Дру гог свет ског ра та. Још од Не бе ског од ре да 
(1957) при сут на је „ње го ва стра вич на, је зо ви та и мрач на иде ја ап
со лут ног мо рал ног уни ште ња чо ве ка и то тал не раш чо ве че но сти”13, 
док дра ме Лут ка са кре ве та бр. 21 (пр ви пут из ве де на као те ле ви
зиј ски филм 1966. го ди не) и Вој ник и лут ка (1996) до но се ме та фо ру 
„Лут ки не ку ће”, у но вом, за стра шу ју ћем об ли ку, у ком је она стуб 
јед ног из о па че ног и кр ва вог дру штва, где су сло бо да и људ ско до
сто јан ство ана хро не ка те го ри је, а раз ли ка из ме ђу жр тве и зло чин
ца све не знат ни ја. 

Упра во те мељ Но ри ног осло бо ђе ња ле жи у пре ва зи ла же њу 
ста ту са нео д го вор ног де те та (или ње го ве лут ке), од но сно кућ ног 
љу бим ца ком се опра шта по не ки не ста шлук, из ког је је ди ни из лаз 
упо тре ба ра зу ма и по сле дич но вол те ри јан ска „бри га за соп стве ну 
ба шту”. (Са мо)свест ко ја до во ди до ис пу ње ња ду жно сти пре ма 
се би узро ко ва ла је нај буч ни је за лу пље на вра та у исто ри ји свет ске 
дра ме. Но, Но рин пут до спо зна је упра во во ди пре ко фи нал ног ра
зо ча ра ња у му же вље ве при о ри те те. Уце на и му же вље ва спрем ност 

13 Пре драг Па ла ве стра, По сле рат на срп ска књи жев ност 1945–1970. и 
ње на исто ри ја, Слу жбе ни гла сник, Бе о град 2012.



811

да се све га од рек не да би из бе гао сра мо ту, лајтмо тив је и Ле бо
ви ће ве дра ме Вој ник и лут ка. По ред са мих „Ку ћа лу та ка”, мре же 
на ци стич ких бор де ла ко ји су слу жи ли за за ба ву вој ни ка, (при ви
ле го ва них) при сил них рад ни ка и за тво ре ни ка у ло го ри ма смр ти, 
у ко ји ма је на де се ти не хи ља да же на би ло при мо ра но да пот по ма
же по бољ ша ње учин ка и раст мо ра ла ме ђу вој ни ци ма, а до ве де до 
још ве ћег по ни же ња (по себ но хо мо сек су ал них) ло го ра ша, по сто ји 
још је дан вид „лут ки не ку ће”, онај иб зе нов ски, по ро дич ни. 

Ро нал Хар вуд у сво јој зна ме ни тој Исто ри ји по зо ри шта14 у 
по гла вљу по све ће ном Иб зе ну из но си не ко ли ко зна чај них еле мена
та дра ме, а пре све га, ана ли зи ра по е ти ку про сто ра лут ки не ку ће. 
У увод ној ди да ска ли ји Иб зен је за ми шља као удоб но и уку сно, али 
не и лук су зно на ме ште ну со бу са кла ви ром, ма лом со фом, сто ли
цом за љу ља ње, укра ше ну пор це ла ном, ба кро ре зи ма, књи га ма у 
рас ко шном по ве зу, а у пр вој сце ни то ме је при до да та и бо жић на 
јел ка. Упр кос то ме што је сам ен те ри јер пред ста вљен као на зна ка 
ме та фо ре ку ћи це за лут ке, Но ра је, за пра во, за ро бље на у ка ве зу. 
Ње го вој ла ко ум ној пти чи ци/ве ве ри ци, ко ја не за слу жу је ни да 
бу де на зва на сво јим име ном већ еу фе ми зми ма ко ји до дат но умању ју 
ње ну би ло ка кву моћ и зна чај, у том ком фо ру ни шта не при па да, 
сва ка на зна ка ње не сло бо де, ма кар то би ла (оп се сив на) ку по ви на 
или је де ње слат ки ша, њој су за бра ње ни јер би мо гли да до ве ду до 
угро жа ва ња Хел ме ро вог лич ног раз во ја, успе ха, дру штве ног ста
ту са, до ми на ци је, а са мим тим и „сло бо де. Пи сац ко ји се сма тра 
јед ним од за чет ни ка са вре ме не срп ске дра ме, сцен ски про стор је 
за ми слио као је дин стве ни збир свих ен те ри је ра и екс те ри је ра, 
без сцен ских ме ђа и огра ни че ња. Иа ко је ен те ри јер са ма сив ним 
тр пе за риј ским сто лом, огле да лом и брач ним кре ве том про та го
нист ки њи, Вил ми Кал де рон (рођ. Рај нер) обез бе ђи вао си гур ност 
ве ћу не го у ло го ру, где би, уко ли ко би за труд не ла или до би ла не ку 
ве не рич ну бо лест, по ста ла део ме ди цин ског екс пе ри мен та, или 
од мах за вр ши ла у кре ма то ри ју му, ме ха ни зам дру ге вр сте лут ки не 
ку ће, као и код Иб зе на, оме ђен је из ве сним кон вен ци ја ма и оче ки
ва њи ма ре пре сив ног па три јар ха та. Кла вир ко ји се по ја вљу је у обе 
дра ме су штин ски пред ста вља нор му, нео п ход но је да пти чи це 
игра ју она ко ка ко „гла ва ку ће” сви ра. Глав ни та бу пред ста вља сра
мо та. Као Крог ста да, ко ји Но ру Хел мер, оп те ре ће ну лич ном исто
ри јом, уце њу је због очај нич ког по те за ко ји је учи ни ла по оче вој 
смр ти, Ле бо вић уво ди лик Еми ла Граб не ра, бив шег ко ман дан та 
на ци стич ке „Ку ће лу та ка”, чи ју би сло бо ду угро зи ла она Вил ми
на – сло бо да да се из рек не исти на ко ја би до ве ла до про це су и ра ња 

14 Ro nald Har vud, Isto ri ja po zo riš ta: ceo svet je po zor ni ca, Clio, Be o grad 1998.
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рат них зло чи на ца. Страх као нај моћ ни је сред ство одр жа ва ња овог 
сту ба дру штва до бро је по знат, ка ко Иб зе но вој ју на ки њи, та ко и 
(бив шим) Лут ка ма. У из ве сном тре нут ку људ ско до сто јан ство пре
ва зи ла зи сам страх, Но ра се ми ри са суд би ном и од ла зи из сво је
вр сне зо не (при вид ног) ком фо ра, док се Вил ми у сну по ста вља 
пи та ње: „Го спо ђо Кал де рон, ко је убио Еми ла Граб не ра?”, ко је ће 
оста ти не ра све тље но до „за вр шет ка вре ме на”, а исти на ће се са
зна ти „под усло ви ма ко је ми не мо же мо ни да за ми сли мо”.15

Сам Иб зен је ис та као да је у окви ри ма ове дра ме глав но про
блем ско је згро су коб две вр сте с(а)ве сти – му шке и жен ске, а са мим 
тим и сна ла же ње же не у му шком све ту, где је он и за ко но да вац и 
су ди ја, док ње на мо рал на на че ла пред ста вља ју оно уз ви ше ни је, 
бо жан ско. Овај су коб по ти че још од Со фо кло ве Ан ти го не, где она, 
на су прот ап со лу ти стич ком вла да ру, Кре он ту, за сту па бо жан ске, 
у овом слу ча ју, жен ске за ко не. Исто ри ча ри дра ме су од нос Но ре 
Хел мер и Хе де Га блер већ ту ма чи ли у све тлу Ан ти го не и Ме де је, 
али та уни вер зал на жр тва про та го нист ки ње за иде а ле или пу ку 
ег зи стен ци ју, ни је за о би шла ни Ле бо ви ће ву по е ти ку. Но ра се жр тву
је и фал си фи ку је пот пис свог оца да би спа си ла жи вот бо ле сном 
му жу, а за тим би ва спрем на и да се уби је да га не би осра мо ти ла, 
док Вил ма жр тву је сво је те ло да би пре жи ве ла. Но ра се са са ве шћу 
бо ри три да на док не вас кр сне као но ва лич ност, Вил ма три де сет 
го ди на, док су у му шком све ту у пи та њу коб ни тре ну ци не из ве сно
сти. На су прот то ме, му шка пер спек ти ва у дра ми, у ли ку Ро шо не ка, 
жр тву ви ди у Да ни је ло вом од ла ску у Изра ел, на тур не ју с ко је се 
ни ка да ни је вра тио: „Да ни јел је жр тво вао се бе, да би одр жао ду шу 
во ље не осо бе. Ва шу ду шу.”16 Му шки за кон Тал му да ко јим се Да ни
јел во дио ка же: „Сва ко ко уни шти јед ну ду шу, као да је уни штио 
цео свет”. С дру ге стра не, Вил ма сво ју бор бу ка сло бо ди као да 
ви ди у два де се том сти ху 24. гла ве Тре ће књи ге Мој си је ве: „Улом 
за улом, око за око, зуб за зуб; ка ко оште ти те ло чо ве ку, она ко да 
му се учи ни.”

По доб ност за вас пи та ње де це и под ри ве на уло га мај ке као мо
рал ног све ти о ни ка по ро ди це је још јед но од про блем ских је зга ра 
Иб зе но ве дра ме и ње не ре ин тер пре та ци је. Мodus ope ran di уце њи
ва ча је до во ђе ње му шкар ца у ста ње не по ве ре ња и ис ка зи ва ња екс
трем них ста во ва о мо ра лу, исти ни и прав ди. Хел мер у Крог ста го
вим по ступ ци ма, са ко ји ма се Но ра по и сто ве ћу је, ви ди ли це мер је 
и под му клост у пре тва ра њу пред соп стве ном же ном и де цом, а 

15 Ђор ђе Ле бо вић, Вој ник и лут ка, у: Са вре ме на срп ска дра ма (ур. Мом
чи ло Ко ва че вић), Бе о град 2005, 251.

16 Исто.
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„та кав је дан за дах ла жи уно си за ра зу и бо лест у чи тав жи вот јед
ног до ма. Сва ки уди сај ко ји де ца учи не у та квој јед ној ку ћи пун је 
кли ца не че га ру жног. [...] Ско ро сви љу ди ко ји су ра но ис ква ре ни 
има ли су мај ке ла жљи ви це”.17 С дру ге стра не, Ле бо ви ћев Са та на
оме тач, Граб нер, ин стру и ше по ро дич ну рас пра ву, у ко јој се отац 
и ћер ка на ла зе на ис тој стра ни исти не, ка да је про блем „Лу та ка” 
у пи та њу. Сма тра ју ћи да би се по бу ном (за ко ју се за ла же Леа) и 
по тен ци јал ном смр ћу лу та ка на кон ње од ре ди ла ди стинк ци ја из
ме ђу зло чин ца и жр тве, Да ни ел го во ри: „Ако те же не твр де да су 
би ле при си ље не на блуд, он да и рат ни зло чин ци с пра вом го во ре да 
су би ли при ну ђе ни на зло чин. [...] У Би бли ји се ни ка да не на во ди 
ка кве су би ле не чи је по бу де. Увек се го во ри са мо о оно ме што је 
учи ње но.”18 Ре зо нер у овој дра ми је сте Рут, Вил ми на се стра, ко ја 
се свом му жу Бо ри су у то ку ове рас пра ве су прот ста вља ре чи ма 
ко је на нај бо љи на чин по би ја ју зва нич ни про по вед нич ки и све зна
ју ћи став ма ску ли ни те та, ко ји ни је пре тр пео пат ње, али је убе ђен 
у сво ју не по ко ле бљи вост при њи ма: „Дра ги мој, ла ко је та ко го во
ри ти са гу зи цом у ме кој фо те љи. Во ле ла бих да чу јем шта би ре као 
у ло го ру, до гу ше у гов ни ма”.19

Из вор је „не ки до га ђај, до жи вљај и(ли) текст – по све од ре ђен 
еле мент А ко ји тек у ре ла ци ји са су бјек том Б што се њи ме (по)слу
жио или на дах нуо (у ра ду на свом де лу) до би ја зна че ње из во ра”.20 
Та ко и Иб зе но ва Лут ки на ку ћа до би ја зна че ње ли те рар ног из во ра 
тек ка да се са гле да у по ре ђе њу с тек сто ви ма ко ји ма је она по ла зи
ште и ин спи ра ци ја. „Ли ко ви ми гри ра ју. [...] Се ли ле су се, од тек ста 
до тек ста (и ме ња ју ћи су шти ну у адап та ци ја ма, од књи ге до фил ма 
или ба ле та, или од усме ног пре да ња до књи ге) ка ко мит ске та ко 
и ла ич ке про зне лич но сти”.21 У од но су на 1879. го ди ну, ка да Иб зен 
ства ра лик Но ре, ХХ и ХХI век зах те ва ли су ак ту е ли за ци ју уну тра
шњих пре ви ра ња ње ног ли ка и ње не суд би не уоп ште. Би ло то кроз 
ру ше ње иде о ло шких и по зо ри шних иде а ла, сме њи ва њем пр вог и 
дру гог та ла са фе ми ни зма, драм ског и пост драм ског те а тра у слу
ча ју Ел фри де Је ли нек, ко ја на сто го ди шњи цу од на стан ка Иб зе
но ве дра ме ства ра ан га жо ва ни ан ти у то пиј ски ко лаж. Би ло то кроз 
про ме ну дру штве них окол но сти и те ма ти за ци ју стра хо та Дру гог 
свет ског ра та у ком ре пре сив ни ре жи ми пра ве жр тве од зло чи на ца 

17 Хен рик Иб зен, Лут ки на ку ћа (Но ра) у: Иза бра не дра ме – I том, Ге о
по е ти ка, Бе о град 2004, 80.

18 Ђ. Ле бо вић, Нав. де ло, 215.
19 Исто, 213.
20 Gvo zden Eror, Ge ne tič ki vi do vi (in ter)li te rar no sti, Ot kro ve nje – Na rod na 

knjiga, Be o grad 2002, 152.
21 Um ber to Еkо, O knji žev no sti, Vul kan iz da vaš tvo, Be o grad 2015, 14.
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и зло чин це од жр та ва, ка ко то на из у зе тан на чин ком би ну је Ђор ђе 
Ле бо вић. Мно го број на су де ла на ко ја је суд би на Но ре Хел мер ути
ца ла, а сва ко од њих је по мо гло да Но ри на ко лек тив на исти ни тост 
бу де об на вља на у скла ду с но во на ста лим сту бо ви ма друшт(а)ва, 
упр кос опа сно сти ко ја пра ти ли ко ве ко ји ис ту пе ван гра ни ца све та 
де ла и по ста ну дру штве ни фе но мен – „да иш че зну, скре ну, по ста
ну не стал ни, да из гу бе ону сво ју по сто ја ност ко ја нам је на ла га ла 
да не по ри че мо њи хо ву суд би ну”.22

Вла ди мир Па пић
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за ком па ра тив ну књи жев ност
Од сек за срп ску књи жев ност
vla da pa pic98@gmail.com

22 Исто, 17.




