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Драмски рад Лорда Бајрона
Апстракт: Неусаглашеност основних начела романтичарског покрета и већ постојеће
драмске традиције у Енглеској, довела је до неуспеха романтичарских драма на сцени. То не
значи да се драме нису писале. Штавише, сви енглески романтичари су се бавили драмским
стваралаштвом, али оним сврставаним у позориште ума. Како се њихове идејне драме писане
у стиху нису уклапале у све већу комерцијалност позоришта, оне нису могле пронаћи публику
тада, а ни данас. Драмски рад највећег енглеског романтичара, лорда Бајрона, је у историјама
енглеске књижевности често занемариван, иако и у њему аутор најотвореније изражава своје
идеолошке, социјалне и религијске ставове и то изванредним лирским средствима која чине и
његов највреднији део. Како лиризам надвладава драмску сврху настају више драмске поеме што
је разлог њиховог несврставања у историју британске драме.
Кључне речи: Романтизам, драма, позориште ума, слобода, побуна, стих.

ДРАМСКИ РАД ЛОРДА БАЈРОНА
У првим деценијама XIX века европска песничка индивидуалност проналази свој
најбољи израз у лирској поезији, али и драма постаје један од основних песничких
облика погодних за изражавање романтичарског стваралачког генија. Највећи романтичарски песници писали су драме: Бајрон и Шели, Пушкин и Љермонтов, Виктор
Иго, Његош и други. За неке је драма била на врху хијерархијске лествице песничких облика – Хегел ју је сматрао највишим ступњем поезије, Гете јединим обликом
који одговара тежњама модерног песника, а Хазлит најстраственијом врстом поезије.
Међутим, теоријске исказе, уметничке и идеолошке тежње енглески романтичари су
тешко усклађивали са позоришном праксом која је створена у претходном периоду.
Класицизам је драми донео аристократски карактер, углађеност и устаљена правила, док романтичари на прво место истичу страственост, индивидуалност и слободу.
Међутим, како се у Енглеској прелазак са аристократске на грађанску културу извршио
раније него у другим европским земљама, тако је и класицизам постао ствар прошлости и романтизам није имао тако изразит антикласицистички став као у Немачкој,
Француској и осталим европским земљама. Услед борбе романтичарског и класичног,
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која је ипак била присутна, Бајрон је истицао да се књижевност не може свести на само
две супротне линије, јер се свако доба разликује од осталих. Сматрао је да се оваквом
поделом спутава песничко стварање, па је чак и бранио три драмска јединства као
могућу рационалну драматургију. У неким својим драмама придржавао се ових правила, што не заначи да им се покорио, већ је само истраживао различите стваралачке облике. Гете се смејао Бајрону што се он, који се никада ничему није прилагодио у животу сада покорио најгорем закону – о три драмска јединства (времена, места и радње).
Већ се у XVIII веку у Енглеској јавила грађанска драма која je, за разлику од
углађене класицистичке драме, донeла на сцену свет свакодневног грађанског живота
и њихове проблеме. Затекавши такво стање на енглеској сцени, а немајући афинитета
према обичном животу средњег сталежа и грађанској реалности, енглески романтичари беже у светове неприступачне природе, егзотичних земаља, бајки, снова и митова.
Они у грађанском свету не виде емотивну тензију и узвишене људске индивидуе које
могу да дају одговор о смислу људског постојања или о човековој егзистенцији у вечно променљивом свету. Међутим, из грађанске сентименталне драме преузимају олују
страсти и природност говора, док из мелодраме преузимају готову емотивну ситуацију
за почетак драме, занемаривање развитка саме радње и психолошку мотивацију поступака ликова, као и елементе готских романа.
Највећи енглески теоретичар романтизма, Семјуел Колриџ је рекао да је основни циљ драмског песништва присуство бесконачног у коначном, духа или идеје у
материји или радњи драме. Тако су узвишену идеју о слободи у било ком облику, као
најважнију категорију људског постојања, енглески романтичари изразили под утицајем
многобројних ратова за ослобођење који су се тада водили у Италији, Грчкој, Шпанији и
Пољској. Међутим, поетско, идејно и оно што се налази у сфери духа није било лако помирити са чулним медијем позоришта. Како позориште постаје место за забаву из њега
се повлачи романтичарски геније, повлачи се у веру у уметност ради ње саме, у мистицизам и митове о прошлим временима. Почиње да ствара драме писане за читање са жељом
да се позориште одвија у свести читаоца (mental theatre или closet drama). Одушевљење
природом, дивљом и нетакнутом од стране цивилизације, истицање индивидуалаца у
први план који се својом вољом супротстављају остатку друштва и увек зарад вишег циља
– слободе, љубави, знања и одгонетања мистерије која обавија људски живот основни су
елементи свих лирских драма периода романтизма. Ове карактеристике је било тешко
изразити у прози тако да је стих био једини начин да се путем имагинације песници
вину у интелектуалне сфере у потрази за вечитим идејама као крајњим и најузвишенијим
циљем уметности. Сматрали су да се у прози не може изразити песничка надахнута машта и његова осећања, те за форму изражавања у драми они користе стих бланкверс. Све
су ово јасни разлози неуспеха романтичарских драма на енглеској позорници која преферира забаву, комедију, фарсу, бурлеску и спектакл.
Песници обе генерације енглеских романтичара покушали су да у позоришту остваре успех, али остајући доследни принципима саме стилске формације у томе нису успели.
Чувена романтичарска тежња за слободом испуњена презирањем правила, побуном против социјалног реда, поретка и ауторитета, иако уоквирена у библијску причу, изражена
је и у мистерији Каин (Cain) лорда Бајрона. Прича о Каину је одушевљавала Бајрона од
раног детињства, а песников узор за јунака драме био је Милтонов Сатана. Кроз готске
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сцене у којима Луцифер води хероја кроз поноре свемира и мрачне пећине Хада, светлу
страну радње представљају само карактери Каинове жене Адах и брата Авеља.
Бајрон је радњу поделио на три чина и она тече брзо, живо и економично, као и
дијалози који је воде. Драма није писана за извођење на сцени, већ за читање, односно
позориште ума како га је Бајрон сам назвао и писана је по угледу на средњовековне
мистерије. Потпуне карактеризације ликова нема, али кроз углавном лирски упечатљив
бланкверс ствара се одређена диференцијација карактера. Мит о Прометеју уткан је у
лик Каина, а још више Манфреда. Каин није представљен као обичан побуњеник, већ
као симбол снаге и вере. У првом чину када Каин остане сам, после одбијања да крене да ради са осталим члановима породице, у дужем монологу говори о греху својих
родитеља за који он није крив и критикује неумољиве Божје законе. Каин сумња у
постојање онога кога никада није видео. Луцифер представља научну свест и он Каину
даје одговоре на скоро сва постављена питања. Он чак и није представљен као демон,
већ као неко ко изражава саосећање за људска биће и каже да би људе начинио боговима да је то у његовој моћи. Позива Каина да пође са њим и види смрт која мора прожети
све оне који имају форму живих бића. Луцифер Бога назива и уништитељем и ствараоцем, јер он ствара да би уништио. Оправдавајући своју симпатију према људима,
чак негира своје учешће у навођењу Еве на грех јер он никада не би ушао у смртно
биће – змију. Каинова жена, Адах, у Луциферу препознаје злог духа, али нешто је у
његовим очима привлачи. Бајрон заправо представља Луцифера као пријатеља човечанства и као супротност Богу који је самотан и због тога несрећан и зао. Каин креће
са Луцифером у потрагу за сазнањем и следи путовање кроз главне мистерије које су
окупирале свест постренесансног ума: чуда створеног света у бесконачном простору,
што указује на развој модерне науке, пре свега астрономије, и смрти схваћене кроз
употребу геолошких открића и магијског учења. Земља за њима остаје као мали круг,
далека попут звезда док се удаљавају од ње и Каин је одушевљен лепотом непознатог:
„О ти прелепи
Незамисливи етре! и
Ви намножене масе повећане
И стално растуће светлости! Шта сте ви? Да ли
Је ово плава дивљина безграничног
Ваздуха?.................
Како сте лепе! Како је лепо
Ваше дело, или случајност, или шта год
Би оне могле бити! Нека умрем, као атоми што умиру,
(ако умиру), или нек` вас упознам у вашој снази
И знању! Моје мисли у овом часу нису
Недостојне овога што видим, иако моја смртност јесте.
Душе, пусти ме да издахнем, или да их ближе видим“'. (Byron, Cain)1

Опис огромних течних равница је застрашујући, то је нова димензија коју Каин види
и она је сачињена од елемената попут воде. У том свету, Луцифер Каину приказује фантоме многих супериорнијих бића од људи и веће светове који су некада били материјални,
1
G.G.Byron, Cain, act II, scene 1, интернет http: //engphil. astate.edu/gallery/cain.txt, слободан
превод Ане Андрејевић.
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а сада су духовни. Луцифер у одговорима на нека Каинова питања остаје мистериозан и
каже му једино да ће људска будућност бити испуњена бригама и смрћу, али да ће та смрт
можда водити потпунијој спознаји. Луциферова порука човечанству је да је човек ништа
наспрам универзума и да је једино добро његов разум који треба да развија да би видео свет реално, да би се борио против унутрашњих страсти и лажне вере. Ово сазнање
још више појачава Каинову огорченост због несхватање људског живота који неминовно
води смрти. Луциферов савет је и права порука спева. Да се Каин придржавао тог савета израстао би у херојског бунтовника, а не у случајног убицу. Наиме, неконтролисање
својих страсти Каина је довело до кобног чина. По повратку на Земљу све боје се враћају
у својој лепоти, али Каин сада још више размишља о узалудности живота испуњеног
патњама људи и животиња. Интересантан призор је Авељево жртвовање животиње Богу,
а Каиново воћа и поврћа, јер он сматра да је нехумано убијати животиње зарад жртвовања
неком ко треба да слави и брани живот. У том трећем чину (који је илустрација познате библијске приче) за време молитве, Авељова животињска жртва бива прихваћена од
стране Бога, док је Каинова одбијена. Он тада реагује импулсивно и нехотице убије свог
брата. Овакав опис догађаја се слаже са библијском причом, али се њиме лик Каина не
развија путем којим је кренуо, путем бунтовника у име разума, већ он постаје само ситни убица кога гризе савест и обузима страх због овог поступка. Каин гледа своје крваве
руке и дозива Бога као да се тек тада буди из неког сна док га жена Адах умирује и моли
анђеле да буду благонаклони према њиховој деци. Анђео их протерује и обележава Каина
изнад обрве како би сви знали да је братоубица. Адам и Ева не могу да опросте сину и
веома се хладнокрвно опраштају од њега. Кајање Каиново је искрено. Он чак нуди свој
живот у замену за Авељев кога је Бог ионако више волео. Бол Каинова је велика, али он
нема суза да заплаче и са Адах и децом напушта родитељски дом.
Луцифер је дакле довео Каина у стање свести које води катастрофи, показујући
му бесмртне ствари. Каин осећа лично понижење и немоћ и бес у њему почиње да расте. Бајрон износи своје идеје кроз Каиново негодовање наметнутим правилима живота,
али такође покушава да остане веран Библији. Ове противуречне тежње су онемогућиле
израстање Каина до титанског јунака какав Манфред јесте. Са једне стране Манфред је
херој изолован од осталог човечанства и приказује велику духовну способност, док је
са друге он готски злочинац попут палог аристократског анђела кога прогања мистерија
и који се усудио да уђе у царство забрањеног. Иако физички умире и доживљава пораз, Манфред духовно побеђује јер је сачувао своју независност. Манфред (Manfred) је
близанац бољег спева тог века – Гетеовог Фауста.
„Лорд Бајрон – говорио је Гете – узео ми је мога Фауста и начинио га својим.
Његове покретачке силе употребио је на свој начин, за свој сопствени циљ, тако да
ниједна од њих није остала иста, и то је нарочито разлог због кога се не могу довољно
да надивим његовом генију“ (Тен 1954 : 136).
Манфред је драмска поема врло слободне композиције, написана у три чина за позориште ума. Бајрон и у овој драми примењује правило о три драмска јединства трагедије.
Изражава се говорнички у симетричким реченицима збијеног стила, док се јединствена
радња драме одвија на највишим врховима Алпа. Они постају симбол органске узвишености за све енглеске романтичаре. У глечерима и вечним снеговима високих Алпа романтичари су налазили слику природе која је свемоћна, бесконачна и удаљена од човечанства.
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У првој сцени првог чина пред нама стоји уништен дух некада моћног Манфреда
који покушава да од духова измоли спокој – смрт. Духови то не могу да му дају и један
међу њима у облику жене изазива велику радост у Манфреду мислећи да је то његова
Астарте. Очајан, јер му нико не можете пружити заборав и мир, Манфред одлази до
високе литице да би окончао свој живот и посматра свет у свој његовој лепоти која
њему више ништа не значи :
„Моја мајко Земљо !
И твој свежи долазећи Дан, и ви Планине,
Зашто сте тако лепе? Не могу вас волети
И ти, светло око универзума
Које се отвараш над свима, и за све си
Уживање – ти не сијаш на моје срце.“ (Byron, Manfred)2

Ловац дивокоза му спасава мрски живот и види у Манфреду бол која га је учинила
лудим. Манфред не може да се ослободи свог греха:
„Одлази, одлази, има крви тамо на ивици!
Зар никада – никада неће потонути у земљу?“ (Byron, Manfred)3

Пита се да ли ће се икада ослободити кривице коју осећа – волео је сувише и та
љубав је убила ону коју воли. Не постоји ни нада за опроштај, јер он није смртник.
Проживео је много година, кретао се кроз просторе вечности, али сада је жељан смрти.
У потрази за духовима који му то могу омогућити, Манфред дозива вештицу од Алпа
која се појављује испод лука сунчевих зрака и водопада. У дужем монологу он отвара
своју душу и признаје:
„Од моје младости моја душа никада није ишла у корак са душама људи и никада
није гледала земљу људским очима. Жеђ њиховог славољубља није никада била моја
жеђ. Циљ њиховог живота није никада био мој циљ. Моје радости, моје патње, моје страсти, моје способности чиниле су ме странцем у њиховој дружбини; носио сам њихово
обличје, али нисам саосећао са људском природом. Никада нисам могао да укротим
своју природу, јер онај ко хоће да наређује, мора да служи, мора да ласка, да понизно
моли, да уходи сваког часа, да се додвори свуда, да буде оваплоћена лаж ако хоће да постане моћан међу подлацима, а гомила је таква; сматрао сам недостојним да се умешам у
чопор, чопор вукова, чак ни да их водим... Моја је радост била у самоћи, да дишем оштри
зрак ледених планинских врхова, где се птице не усуђују да граде гнездо, где крило инсекта никад не додирне гранит без травке, да зароним у планинску бујицу и да се ваљам
у брзом ковитлацу таласа који се сударају, да кроз ноћи пратим месец у покрету, звезде
и њихов ход, да ухватим погледом засењујуће муње док ми очи не обневиде, или да посматрам, напрегнута слуха, развејано лишће, кад јесењи ветрови певају своју вечерњу
песму. То су биле моје разоноде, а нарочито да будем сам; јер ако би ме на мојој стази
срело биће врсте којој сам и сам припадао, уз гађење што сам јој припадао, осећао сам се
пониженим и пао ниско као и они, и био сам само прашина“ (Тен 1954:142)
G.G.Byron, Manfred, act II, scene 2, интернет, www. english. upenn. Edu /Projects /knarf/
Byron/ manfredt. Html, слободан превод Ане Андрејевић.
3
Исто, чин II, сцена 1
2
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Манфред је вештину магије научио не из љубопитства алхемичара, већ из смелости бунтовника, а његове разоноде, узвишеније и другачије због неприпадања друштву, јесу заправо Бајронове. Као и код стварања других ликова, Бајрон није хтео или
није могао побећи од свог лика, тако да је он успешно уграђен и у Манфреда што га
чини бајроновским романтичним јунаком. Манфредова самоћа више није спокојна, њу
опседају фурије и он жели да макар још једном види њу која:
„...је била попут мене по карактеру – њене очи
Њена коса, црте њеног лица, све до самог звука
Њеног гласа, кажу да су били попут мојих;
Али ублажено све, и прилагођено лепоти.
Она је имала исте дубоке мисли и тежње,
Да схвати свет; не само ове
Већ са њима племенитије моћи од мојих,
Сажаљење, и осмех, и сузе – што ја имао нисам,
И нежност – коју ја имах само за њу;
Понизност – и то никада имао нисам.
Њене грешке су моје – њене врлине само њене –
Волео сам је, и уништио је!“ (Byron, Manfred)4

У Манфедовој љубави према Астарти очигледно је изражена Бајронова инцестна
љубав према полусестри Огасти Ли, љубав која је Бајрону донела болну опијеност,
али и наметнула доживотни осећај греха кога се покушавао ослободити. Без обзира
на тако јаку жељу да му се патње окончају, Манфред не може да препусти вештици
и то последње што му је остало – понос. Једина преостала нада је да принц Земље
и Ваздуха, Ариманес може Манфреду донети смрт. При сусрету са њим, Манфред је
неустрашив. Он не дрхти плашљиво и не клања му се, већ стоји усправно иако његове
речи одају ништавност његовог тела и душе. Не жели да клечи пред духом, јер и сам
поседује велике моћи, али једну која му је потребна нема – да призове мртве. Ариманес
му призива дух Астарте и она се појављује. Манфред је готово крицима преклиње да
проговори и грчевито пружа руке ка тој појави која излази из гроба. Она не одговара.
Из стихова којима јој се обраћа осећамо дубоко кајање и страховит бол који га обузима
пред тим вољеним, немим лицем:
„Чуј ме, чуј ме Астарта, моја најдража, говори ми! Много сам патио и још ћу много
патити! Погледај ме, тај гроб није те изменио више но што сам се ја изменио због тебе. Ти
си ме волела исувише, као што сам и ја тебе волео....Више немам мира, не знам шта хоћу ни
шта тражим. Осећам једино шта си ти и шта сам ја. А ипак бих хтео још једном пре но што
умрем да чујем музику твога гласа. Говори ми јер сам те звао у тихој ноћи, уплашио сам
заспале птице на занемелим гранама, пробудио сам планинске вукове и твоје име учинио
сам присним одјецима пећина...Говори ми, погледај демоне око нас; они ме желе. Ја их се
не бојим, моје срце жуди једино за тобом. Говори ми макар и са срџбом. Реци једну реч,
свеједно коју. Само да те чујем још једном, још овај пут, још једном.“ (Тен 1954:143)
Она најзад проговара, али само да би га обавестила да се сутра завршавају његове
земаљске боли, каже му збогом и одлази. Разочаран њеним одласком без речи љубави
4
G.G.Byron, Manfred, act II, scene 2, интернет, www. english. upenn. Edu /Projects /knarf/
Byron/ manfredt. Html, слободан превод Ане Андрејевић.
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или опроштаја, Манфред успева да се пред духовима савлада и они се диве његовој
непоколебљивој вољи да не служи никоме. Такву ће вољу показати и у последњим
тренуцима свог живота када одбија помоћ опата за повратак правој вери и усправно и
одлучно стоји пред демонима који захтевају његову душу. На почетку последње сцене
Бајрон даје слику прелепе природе која окружује Манфреда као контраст онога што се
дешава у Манфредовом срцу. Месец који те ноћи сија је исти онај који је некада сијао
над рушевинама Рима и употпуњавао недостатке његових грађевина – Колосеума,
Циркуса Максимуса, Цезарове палате. У овим стиховима из Манфреда поново проговара песник Бајрон коме није стало да све подреди развитку радње, те прави овакве
дигресије. Воља Манфреда да умре сам је толико јака да духовима који су дошли по
њега каже да га могу имати једино ако га читавог растргну. Он осећа да духови немају
моћ над њим и зна да је рука смрти на њему самом.
Небо и земља (Heaven and Earth) је још једна мистерија која говори о венчању
божјих синова са људским ћеркама и њоме Бајрон изражава револт због лошег
прихватања Каина од стране публике. Након драма о надљудским ликовима, Бајрон
прелази са романтичарских тема на историјске драме, односно такозване венецијанске
трагедије. У њима испољава политички либерализам јер је у то време дошао у додир са
организацијом Карбонари која је била укључена у ослобођење Италије. Трагедија Два
Фоскарија (The Two Foscari) описује приморавање оца да осуди сина и потпише налог
за његово изгнанство, а Марино Фалиеро (Marino Fraliero, Doge of Venice) говори о
верном слуги Венеције који се у годинама тираније власти залаже за слободу вољене
земље и за тај циљ гине. У обе драме Бајрон се држи прецизности класичне трагедије,
али понашање Марина Фалиера и млађег Фоскарија изгледа драмски немогуће. Мотиви
који условљавају ток трагедије су драмски неадекватни, иако су верни историји.
Марино Фалиеро је боља трагедија и говори о дужду Венеције који је живео у XVI
веку и који се придружио популарној револуцији против владајуће класе. Бајронов одабир револуционарног владара рефлектује његов лични живот као револуционарног аристократе. Марино Фалиеро је патриота, али и поносан стар човек који, после племените
службе војника, прихвата положај дужда. Када један аристократа увреди дуждеву младу
жену и за то бива симболично кажњен, дуждев бес против тиранске власти Венеције расте. Међутим, у дуждевој одлучној борби да се супротстави тиранији огледа се и великодушност. Он оклева да осуди све некадашње пријатеље са којима се заједно борио, а који
су му окренули леђа када је изабран за дужда. Припрема за напад побуњеника води се
на улицама Венеције коју је Бајрон добро познавао, те нам се чини да, док читамо дело,
и сами стојимо испред цркве светог Петра, чујемо њена звона и видимо Месец који је
обасјава у мрачној ноћи. Под Бајроновим пером венецијанска Република постаје огледало либералних покрета XIX века у Европи – док краљевство умире нова снага се рађа у
владајућој класи и јавља се кривица због дугогодишње репресије. Без обзира на неуспех
изазване побуне у Венецији, та нова снага ће јачати и у будућности и неминовно ће донети пропаст тиранији. То је оно чему се Бајрон, као и Шели, надао. Марино Фалиеро је
пример нове снаге која ће, без обзира на порекло, године и статус, увидети зло тадашњег
друштва и учинити све да му се супротстави. Дужда једино брине осуда његових мртвих
и успешних предака који су слепо служили Венецији. Он се правда да је окренуо леђа
власти због слободне Венеције, слободне за обичног човека за кога се борио у својим
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војничким данима и коме је служио из дуждевске столице. Не уклапајући се у систем
владајућих норми дужд, као и Бајрон, служи вишем циљу – одупирању тиранији без
личног интереса. У том смислу Марино Фалиеро је сличан Манфреду. Обојица поседују
застрашујућу снагу и без обзира на неуспехе фасцинантно су величанствени. Иако крив
и поражен због неуспеха револуције, дужд пред судијама остаје величанствен у својој
ћутњи. Светла тачка његовог живота који се гаси јесте његова млада жена Анђелина
која и у последњим тренуцима остаје уз њега покушавајући да промени одлуку судија.
Дужда воде на погубљење и пред окупљеним сенаторима он поносно савија своју главу
и док чека ударац истиче да није крив јер се само борио за слободу. Овакво држање га
чини прометејским ликом, који, супротстављен силама зла, није поклекао ка свом циљу
надајући се да ће његова борба бити плодоносна у будућности. У томе није погрешио, јер
народ, окупљен пред затвореним капијама, видевши погубљење оног који је желео да их
ослободи, бесно упада на трг светог Марка чиме се драма и завршава наговештавајући
свргавање тиранске власти.
Потпуно супротну ситуацију у односу тираније и благости Бајрон нам представља
у својој трагедији Сарданапал (Sardanapalus). То је најрегуларнија Бајронова трагедија,
најпоетичнија и најискренија. У овом монарху огледају се црте Бајроновог карактера
више него у било ком његовом делу: сензуалност, љубав према уживању, гнев према
тиранији и рату зарад освајања, скептицизам, интелектуални интегритет и могућност
да дела за прави циљ. Ову трагедију Бајрон је посветио Гетеу, „литерарном вазалу,
његовом господару лорду, првом од постојећих писаца који је створио књижевност
своје земље и илустровао ону европску.“(Byron, Sardanapalus)5
У Предговору драми Бајрон говори о разлогу одабира регуларне драме за свој
узор. Придржавајући се три драмска јединства, Бајрон истиче да било какво удаљавање
од њих може створити поезију, али не и драму. Песник је био свестан непопуларности
тог мишљења у тадашњој енглеској критици и литератури, али је оно било владајуће
у читавом цивилизованом свету. Бајрон преферира регуларну конструкцију драме, ма
колико она била слаба боља је од одбацивања свих правила. Међутим, с друге стране,
ни ова драма, по речима самог Бајрона није писана за извођење на сцени. Усвајањем
класичне драме за узор, Бајрон ипак не може да се у потпуности ослободи новог погледа на свет какав је створен у доба романтизма и све карактеристике идејног света
романтичара ипак налазе место и у овој драми.
Сарданапал је поново лик изолован и усамљен у свету у коме живи. Његова благост, презир према рату, љубав према женама и пићу, лепој одећи и музици чине га
лошим владарем. Ти владарски недостаци заправо му дају људску узвишеност. Таквим
владањем он заправо жели да створи богату, срећну и задовољну државу, без ратних
похода који су тада испуњавали историјске анале. Сарданапалова племенитост бива
нападнута од стране незахвалника које је даривао и обогатио. Као владар Асирије,
Сарданапал занемарује царство због љубавнице, Гркиње Мирте. Атмосфера са почетка драме је пуна задовољстава, еротичности, светла, забаве, цвећа, сунца и све то
бива угрожено од стране злих сила. Сарданапал презире рат и одриче се своје чувене
5
G.G.Byron, Sardanapalus, интернет, http://engphil.astate.edu /gallery/ sardan.html, слободан
превод Ане Андрејевић
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претходнице Серималис због инвазије на Индију, али он није кукавица. Његов изглед
је империјалан као код сваког краља, када је потребна акција он је брз, храбар и ефикасан. После упозорења од стране Саламанеса, брата Сарданапалове жене, да се мора
променити и пробудити у себи храброст да не би изгубио престо, Сарданапал невољно
учествује у борби са побуњеницима. Када је био упозорен да не носи краљевско
обележје на ратничкој униформи јер ће га побуњеници препознати, он неустрашиво
одговара да у бој креће да буде препознат. Међутим, и тада жели да изгледа лепо: огледа се у огледалу, поправља своју фризуру и без ратничког жара креће у бој. После
победе дворани признају храброст Сарданапала, поново га цене као свог владара и
сматрају да је то најславнији час у његовом животу, док је њему самом највише мрзак.
Он је љубавник, мирољубивог је карактера и не воли власт која је у боју сачувана
крвопролићем. Осећај кривице због погибије мноштва људи проузрокује грозну ноћну
мору рањеном Сарданапалу у којој посећује своје мртве потомке. Схвата да није успео
да умањи људску патњу и да своје царство учини широким склоништем за унесрећене,
а своју владавину периодом слатког мира.
Сарданапалова љубав према Мирти чини га хладним према жени Зарини, али је
свестан своје кривице и неправде коју јој је нанео. Док се опрашта од ње, планирајући самоубиство, он признаје своју слабост према Мирти, моли за опроштај и тражи Заринино
обећање да ће од њихове деце начинити достојне владаре за разлику од свог оца:
„Моја племенита, увређена Зарина!
Ја сам роб случајности
И импулса – подносим бол са сваким уздахом!
Загубљен на трону – загубљен у животу.
Не знам шта сам могао бити, али осећам
Да нисам оно што треба да будем – нека се заврши.
Али понеси ове речи са собом: Да ја нисам сачињен
Тако да хвалим љубав попут твоје, ум попут твог,
Нити да онемоћам пред твојом лепотом – као што сам био слаб
Пред мањим чарима, без икаквог укуса сачувана да је
Таква оданост била дужност, и мрзео сам све
Који су изгледали као ланац за мене или друге
Ипак чуј
Ове речи, можда моје последње – да нико
Никада више није ценио твоје врлине, иако није знао
Да нешто добије захваљујући њима – као светла рудара
Над жилама девичанске руде, открива
То што му ничему не користи: он их је пронашао
Али нису његове – већ неког узвишеног, који
Га је сместио да копа, али не деле богатство
Које светлуца под његовим ногама; нити се усуђује да га
Подигне,
Нити да га држи, већ мора пузити, окрећући
Намргођену земљу.“ (Byron, Sardanapalus) 6
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Сунце и ватра су у овој драми две елементарне снаге. Сунцу се Бајрон, као и у
Манфреду, са одушевљењем обраћа, прво његовом заласку, а на крају кроз Миртин
монолог и изласку:
„Дан се коначно појавио. Каква га је ноћ
Донела! Како лепа на небесима!
Иако разнолика са краткотрајном олујом,
Још лепша је у тој разноврсности!
Како гнусна над земљом! где Мир и Нада,
И Љубав и Гозба, у часу су претворене
Људским страстима у људски хаос,
Још неодлучни да освоје елементе –
Још се ратује! И може ли сунце тако изаћи,
Тако светло, тако претварајући облаке у
Пару лепшу него небо без облака,
Са златним врховима, и снежним планинама,
И пурпурнијим таласима него океанским, чинећи
На небесима величанствено исмевање земље,
Тако да га скоро одмах сматрамо трајним.“ (Byron, Sardanapalus)7

У намерну смрт Мирта и Сарданапал урањају директно кроз елеменат ватре, дајући
се том „опијајућем елементу који највише персонификује душу“. (Byron, Sardanapalus)8
Окончавају своје животе запаљени на трону који је симбол вечне љубави. Мирта није
морала да умре са њим, имала је слободу да бира, али она одлучно и неустрашиво
наздравља вином њиховом крају и једино жали што нема неког ко ће пепео њихових
изгорелих тела покупити у исту урну. Сарданапал на то одговара:
„Боље,
Боље нека се растури наоколо
Ветровима небеским, и рашири се ваздухом,
Него да буде упрљан још више људским рукама
Робова и издајица“. (Byron, Sardanapalus) 9

Снажно и смело написана, Сарданапал је последња Бајронова историјска драма. Драмама Наследство (Werner) и Деформисан трансформисан (The Deformed
Transformed) он се враћа романтичарским темама. Прва говори о греховима оца који се
испољавају када га посећује дуго одсутан син, а друга је донекле спој историјских драма (радња је смештена у старом Риму) и идејних (приказује јунака блиског фаустовском
хероју). Компонована у три чина, драма Деформисан трансформисан садржи елементе хорске драмске традиције ради осветљавања догађаја који нису директно описани, а
говоре их гласови из окупираног Рима. Лик главног јунака Арнолда, који од деформисаног грбавца постаје трансформисан у прелепог Ахила захваљујући ђаволу, развија
се у интересантну личност која заједно са ђаволом у лику Цезара учествује у ратним
дешавањим у Риму. Арнолд жали порушен Рим. Надајући се бољим временима, помаже
принцу Бурбону да освоји Рим и влада тим огромним царством. Интересантан је однос
Исто, чин V, сцена 1
Исто, чин V, сцена 1
9
Исто, чин V, сцена 1
7
8
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ђавола и Арнолда који, сада физички трансформисан, брзо мења своје понашање. Он
наређује ђаволу као свом робу, чиме Бајрон исмева новопечене богаташе који окићени
перјем мисле да се могу поистоветити са старом аристократијом. Истовремено се ова
слика може схватити као Бајроново веровање да свим људима треба дати шансу да постигну нешто у животу. Арнолд, поред тога што брзо заборавља какав је раније био (ни
рођена мајка није могла да га поднесе), ипак показује своју племенитост када Бурбон
гине на бојишту јер не жели да га остави. Тада храбро узима његов мач и предводи војску покојног Бурбона на зидине Рима. У цркви св. Петра Арнолд спасава лепу
Олимпију од напасних војника и покушава да је освоји. Она га проклиње јер је опустошио њену земљу и баца се са олтара у жељи да умре. Арнолд, над непомичним телом
лепотице моли ђавола да је оживи. Ђаво увиђа да је у Арнолду израсло и Ахилово срце
које је било снажно у боју, а сада је рањиво у љубави. Олимпија је жива и Арнолд је
пажљиво преноси у палату да се о њој брине.
Последњи чин започиње сценом на двору на Апенинима који је окружен дивљом
али ведром природом. Хор сељака пева у римованом стиху испред капије дворца о
уједињењу невесте и њеног љубавника. Песми се чак придружује и ђаво у лику Цезара
који пева о свршетку рата коме хор опет узвраћа лепом песмом у римованом стиху:
„Кад весела звона звоне
И девојке са села певају,
и рано цвеће шири
своје мирисе у ваздух,
и медна се пчела припија пупољцима,
и птице лете својим путевима у паровима:
тада земља изгледа без брига
са светлошћу јасном к`о у мехура:
Иако га ја нисам направио,
могу удахнути и уништити га;
али превише презирем,
иначе не бих жалио,
да видим деспоте и робове
како се играју над сопственим гробовима.“ (Byron,The Deformed Transformed)10

Оваква атмосфера распеване природе је у контрасту са осећањима Арнолда који,
иако сада храбар, леп и успешан, не може да приволи своју вољену Олимпију да га
воли или да му макар буде захвална што јој је спасио живот. Очајан, тражи помоћ
ђавола и драма се овим разговором завршава остављајући нас у неизвесности шта се
десило са њеним главним јунаком кога смо почели да ценимо и са њим саосећамо.
Свих шест завршених Бајронових драма теже да прикажу конфликт индивидуалне
воље са снагама неизбежног и метафизичког. ���������������������������������������
Његови јунаци теже да достигну аутономност, да буду прометејски и највреднији су део његових драма. Они су јунаци Бајронове
идеалне визије – предани, активни и доследни својим осећањима, али и ликови отуђени
од света – бајроновски романтични јунаци. Посматрајући у целини његове драме, оне
нису добро компоноване. Драма у стиху захтева унију поезије и говора, што Бајронов
10
G.G.N. lord Byron, The Deformed Transformed, чин III, сцена 1. http://lib.ru/POEZIQ /
BAJRON/ byron_deformed.txt, слободан превод Ане Андрејевић.
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таленат није успео да оствари. Ритам говорног језика се ретко чује у његовим драмама,
али је зато песнички глас, који је изванредним лирским средствима подигнут зарад
борбе за слободу и бољи положај човека у друштву његовог доба, величанствено узвишен, сликовит и ефектан као у Бајроновим најлепшим лирским делима.
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ANA ANDREJEVIC

LORD BYRON`S DRAMATIC WORK
Summary
All of Byron’s six finished dramas aspire to display conflict between the individual will and the
strength of the universal and omnipresent inevitability. Although he accentuated classical dramatic
rules or three dramatic unities as the way to construct a good drama, he couldn’t escape from the deep
rooted romantic feeling of his genius. His plays are thus pictures of existing existential revolt with
the protagonists true to their feelings, always consistent, active and devoted to one general idea. They
are estranged from the meaningless world that leads them to rebellion and death, but prometheously
constructed are the most successful and memorable element of his plays. Byron as a dramatist always
tries to find an everlasting dimension and virtue in the meaningless world through the construction of
personal myth and thus the main subject of all his dramas is freedom in all its aspects.
Key words: Romanticism, drama, mental theatre, freedom, rebellion, verse.

