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Наместо предговор

„Словенски Орфеј“
или нов правец на апокалиптичниот театар
Таа, 1992-та година, малкумина веруваа во иднината на
македонскиот театар, како и во уметничкиот набој којшто во
голема мера се ревитализираше, нешто поради надоаѓањето
на новата генерација творци на некој нов Балкан чиишто
граници се прекројуваа, а нешто поради креативниот порив
и свежо здобиените знаења и искуства на Академијата за
уметности во Нови Сад.
Гледајќи од една дводецениска дистанца, доведен сум
пред заклучокот дека идејата за драматиката на Словенскиот
Орфеј е всушност визионерска, пророчка и – парадигма за
еден модел на театар во ново време, на старо тло.
Зошто го велам тоа?
Од причина што кога некои беа песимисти, циници и
неверници – Зоран и јас бевме задлабочени во концептот
кој отвори некои нови димензии во утопискиот амбис што
го посакуваа многумина, а за среќа на мнозинството, не се
одржа.
И покрај ловориките коишто ги собиравме со претставата работена според овој „обреден случај“, се нижеа и неправдите. Најпрвин бевме оневозможени да гостуваме на БИТЕФ.
Потоа заклучивме дека тапијата на КПГТ ја поседуваат други, а ние така не можевме да го започнеме вториот заеднички
проект. И најпосле, откако нашиот Орфеј стануваше призната референца, „театарските игри“ во Прилеп експресно
ги сменија пропозициите, па претставата уште еднаш беше
перфидно елиминирана, веќе „на домашен“ терен.
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Било што било, во меѓувреме научивме многу работи и
осознавме нови светови.
Јавачите на апокалипсата и ден-денес нё демнат и бараат
свежо месо.
Ние сме тука и овде, сё уште исправени пред предизвикот да градиме нови пространства во полето на драмските
уметности, како и во животот.
Враќањето кон антиката уште повеќе нё охрабрува, а
феноменот на глобалниот (не)мир означува ново поглавје
во нашето творештво. И сега се поставува прашањето: како
ли, да се заштитиме? Со работа, со труд, со плод, со цврста
волја, со добра мисла, со непокор, понекогаш и со макар
ронка надеж... А и со уште понови проникнувања, препрочитувања и замислувања.
Во секој случај, побогати сме со уште еден голем, храбар
и успешен подвиг, долгорочно одржлив и брилјантен – НАШ
Орфеј.
Горан Тренчовски
Скопје, 29 октомври 2014
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Кон македонското издание

Орфеј се врати дома
Никогаш не сум размислувал дали во Словенски Орфеј
има разлики и подвоености меѓу неговите српски и македонски компоненти.
Текстот е пишуван интегрално, од двете подрачја и за
двете подрачја. И тука никакви врски немаат личните детали: преданиското средновековно потекло на семејството,
децениските патувања во Повардарието, духовната врзаност
за минатата и современата култура на Македонија, ниту пак
професионалните ангажмани.
Овој Орфеј самородно изникнал од тлото на Македонија,
во Струмичко, токму таму каде е процепот меѓу световите.
И сега се гледа дека во друг простор или во друго време и не
можел да се појави, освен таму каде што колоните тенкови
обносливо й отстапуваат место на ентропијата, оставајќи
му на јуродивиот театар единствено тој да писка вистини
за локални трагедии и планетарни комедии.
***
За сејугословенската компонента, како и за самата тема
на драмата, нема потреба да се распредува, оти времето
покажа дека оваа повест за колективната шизофренија била
точна. Но, сепак една, помалку видна, културолошка врска
мора да се истакне, во знак на почитување и предупредување.
Имено, не само дека во нашето поколение драмата Хрватски Фауст, од перото на генијот на европската драма-
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тургија Слободан Шнајдер, влијаела на повеќемина одошто
на еден млад писател меѓу нас, како што можете и во ова
писание да видите – туку и покажала како се пресметува со
многуличните демони на колективитетот.
Да не ги заборавиме тие поуки за времињата коишто ни
пристигнуваат.
***
Ја имав таа среќа уште од својот зародиш Словенски Орфеј да биде природен дел од македонската култура. Некаде
текстот беше сакан и потребен, а на тоа оганче се огреа и
неговиот писател.
Затоа Тракиското враќање под стрмнините на Беласица,
на бреговите на Дојран, Вардар и Охрид, макар и во облик
на книга, претставува враќање кон куќата. Таму каде што
копнееме да бидеме дури и во времињата кога глави се откинуваат, а џигерот се собира.
А таа која го породила богот од Ниш – Семела/Земјата
– мајчински ќе залечи сё. Дури и она што таа самата ни го
има сторено.
Со срдечен поздрав и со копнеж по Југот.
Зоран Стефановиќ
Белград, 28 октомври 2014
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Белешка на писателот

Проштевање од Орфеј
Уште одамна чувствував дека беше време да се ослободам од Орфеј, оној кој не сакаше просто да отплови низ
реката во облик на откината глава. Ова го истакнувам затоа
што – токму како и самиот главен јунак – и судбината на
текстот имаше од 1992-та до денес своја крива линија на
блага фрустрација.
Од една страна, медиумот за кој е пишуван, театарот, по
брилјантната струмичка верзија, не му го даде на писателот
она што го посакуваше, месмеризуван со опасната аксиома
на скомрахите: „текст кој не се игра/сака во своето време,
никогаш нема да се игра/сака во други времиња“. А од друга
страна – сепак стотици илјади луѓе понекогаш се закачуваа
за повеќекратните театарски, телевизиски и радио изведби,
или за печатените и интернет изданија.
Сумирајќи ја по речиси една генерација таа здвоена емоција во себе, писателот сега го прогласува за победа она што
своевремено е очекувано, а сепак добило сосема поинаква
судбина. Моето поколение – кое себе самосвесно се одредуваше како „прва постјугословенска генерација“ – не се
венчаше за инаетливата кучка на театарот, туку повеќе за
фриволните мочли на електронските медиуми, што донесе
друг вид на плодови и радости. И со тоа мораме да се задоволиме.
Самиот „Словенски Орфеј“ никогаш не беше метафора
за современите и доцнежни случувања. Тој беше присилно видување во правиот корен на силите кои на Балканот
се судруваат, а чиишто формални особини дури не се ни
битни. Битна е нивната архајска универзалност. И идната
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нерасточливост. Но тоа е премногу замрсена приказна за
една свечена прилика.
Битно е дека го затворам овој обреден случај, со лесни раце и зовриена тастатура, без желба да се враќам, оти
сметам дека „Словенскиот Орфеј“, наспроти оние вродени
мани, сега има основна довршеност, со обем на неголемите,
но иновации коишто се клучни за писателот во однос на
изворната верзија. Поврзувајќи го класичниот орфизам со
Кумранските ракописи, дури и преку директните наведувања
во текстот, авторот сакал да го истакне претчувството дека
потеклото на медитеранскиот и староевропскиот монотеизам со еден дел е сепак пелашко и балканско. Исто така,
во попкултурниот манир понекаде е дополнително истакнат
и оној ретрофутуристички, технологизиран и космички слој
– што е друга тема од големо значење за самиот писател.
Останатите измени пак се на степен на брусење.
Орфеј, секако, ќе продолжи да живее, или преку натамошните преводи и изведувања, или преку адаптациите во
други облици, како стриповските – коишто единствено можат да предизвикаат возбуда на насетеното, а недоволно
познато. Којзнае дали за тоа писателот понатаму е и потребен. Неговите ментални сили со години се веќе во поголема
целина, балканска древна трилогија, како што и му прилега
на орфејскиот импулс од којшто и сё тргна. Името на таа
трилогија е „Спрежници“, и покрај својот среден јазол –
Словенскиот Орфеј – таа ќе ги содржи и драмите Аполон
Волчјиот и Одбраната и пропаста на Троја, како и сатирската игра Јанусовиот појадок.
До појавата на трилогијата, од оваа поединечна драма се
опростувам во книжен облик, пословично хиперкомпониран,
кој не е само практичен за мене и за театарџиите, туку му
годи и на самољубието. Над сё, ми се чини и како благоро-
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ден, поради сите наброени драги души овде во Додатокот,
кои скромно и предадено живеат во современиот драмски
мравјалник. Нивните имиња сакам да ги ослушкувам и во
прелистувањето на страниците, не би ли ги вратил со тоа
блесоците на театарскиот миг кој го поминав со нив. Тоа
времепловство на секој писател – исихаст од свој вид – му
годи повеќе отколку што насетувате.
Симнувајќи ја и понатаму одговорноста од овој текст,
чесно пристапувам и навистина ви кажувам: никогаш ниту
еден случај не е затворен. И сега тука две јасни помисли ми
се наметнуваат.
Првата е дека со понатамошните научни истражувања
и освестувања староевропскиот монотеизам ќе ја покаже
својата мината и идна сила. Втората помисла кажува дека
новиот геополитички циклус почнал и дека временскиот
котелец од Словенскиот Орфеј продолжува токму онака
како што е и предвидено.
Ситуацијата е уште крајно занимлива, но вие останете
крај вашите мали екрани.
По квизот „Бувишта од соништа“ делиме ритуални леп
чиња.
Зоран Стефановиќ
Белград, 2008
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СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ
обреден случај

 Дејствието се одвива во затворената балканска
вселена. Добата е XIII столетие пред нашиот Спасител,
што е можеби и дезинформација

Ликови и појави:
ОРФЕЈ, но и „АПОЛОН“ и ВОДАЧ-ЗЛОКОБНИК;
ДИОНИС, но и „ЗЕВС“, АРИСТЕЈ-ЗМИЈА и „АД“;
ЕВРИДИКА, но и „ХЕРА“;
АПОЛОН;
ЛАХЕСА, наречница;
АТРОПА, наречница;
КЛОТО, наречница;
ПАН, но и „КЕРБЕР;
СИБИЛА;
МЕНАДА-ПАЃАЛИЦА;
НИМФИ и САТИРИ, кои се и „БОГОВИ“, „БОГИЊИ“,
„НАРЕЧНИЦИ“, „МРТВИ ДУШИ“ и РЕГРУТИ
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ПРВО ДЕЈСТВИЕ
(Кога ноќта ги открие своите плаштови, низ руменилото можат да се забележат три прилики. Наречниците. Клото која
ја преде невидливата нишка на судбината, Лахеса која со сива
рака ја одмерува, и најмладата и најстрасната, Атропа, која
нишката со српот свој темелно ја пресечува. На нив се темни
ќулавки, а лицата им се млечно порцелански, вечни маски што
потсетуваат на неродените деца. На нозете имаат котурни,
а Атропа носи и торба на едната страна. Телата им се нишаат, се наоѓаат во занес близок на русалките. Брмчењето од
нивните грла е повеќегласно. Рацете им се зафатени со нечија
животна нишка. Напорот е голем.)
АТРОПА: Кога Орфеј, тракиски крал и лајач словенски,
жив се врати од аргонаутскиот арамилак, Синџирите
на Светот, Балканот, почнаа да се тресат.
ЛАХЕСА: Сè замолкна.
КЛОТО: Опасно беше да го оставиме да скита низ
Тракија! Македонија! Тесалија!
АТРОПА: Него, кој со гнилиот свој дар со богови ќе
општи...
ЛАХЕСА: Праведен бес со нас ќе сее.
КЛОТО: Инаетејќи се со нас!
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АТРОПА: Неговите намери се...
ЛАХЕСА: ...плукање во нашите ждрела...
КЛОТО: ...но залудно!
(Пауза. Сите три се загледуваат во нешто во мракот.)
АТРОПА: Судбина...
ЛАХЕСА ...обид...
КЛОТО: ...без пишман...
АТРОПА: ...Орфеј!
(Со силата на мускулот и со сестрата Лахеса, Клото незабележително од мракот со нишката-невидливка довлекува
тетурава појава во бело.)
АТРОПА: Орфеј ...
(Појавата во бело има неприродно долга коса, скришно лице.
Припаднато стенка, повлекувана напред-назад со три нафрлени нишки со коишто Мојрите си поигруват.)
КЛОТО: Пеј...
ЛАХЕСА ...Орфеј!
АТРОПА: Со звуци да ни го доловиш каменото небо на
Балканот!
ЛАХЕСА: Медните цицки на уште неродената Елена!
КЛОТО: Денот кога токму ти ќе го погребеш искрестиот
Олимп, на боговите домот!
АТРОПА: Претстави ни се и сам, о Орфеј, кој со очи се
смееш!
КЛОТО: А устата ти користи да гризеш додека љубиш!
(Сè запира. Мојрите се наведнуваат над измачената жртва.
Атропа одлучно ја подига од земјата. Појавата й виси над
раката како мртва.)

СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ
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АТРОПА: (Шепнува.) Зевс-Молњобиецот те сака. И те
поздравува. Прашува: се сеќаваш ли...
ЛАХЕСА: ...кога се роди?
(Атропа со остар гест ја замолчува, и го продолжува благиот
збор кон маченикот.)
АТРОПА: ...кога се роди, а ние те дочекавме од утробата
на мајка ти, убавата глуперда - Калиопа! И уште
тогаш, голомеше и дерле, те предупредивме: не
прави ѓаволштини, Орфеј! (Сестрите како ехо й
повторуваат.) Не чекавме три дена да те видиме
новороден!
ЛАХЕСА: Не смеевме...
(Атропа ја удира по устата.)
АТРОПА: Ние се смеевме! Но, тој уште тогаш беше
алчен, требаше да го предупредиме... И не сакаше да
послуша.
(Атропа го гали нежно по косата.)
АТРОПА: Посејдон секогаш со бура може да ја вознемири
утробата на морето, но дури и тој не го спречува
морето да се врати на почетен мир! Што мислиш,
зошто, Орфеј? Не смее! (Зема здив.) Сакаше на
Балканот, во Синџирите-Кои-Го-Држат-Светот, да го
менуваш поредокот! Поредок кој со семирот дише!
Треба ли да ти ги вадиме очите заради дрскоста?!
(Нејзините сестри радосно климнуваат со главите. Атропа
си го прочистува грлото.)
АТРОПА: Ноќва го враќаме тегот кој на вагата й припаѓа,
и затоа нека смртните се смират. Некогаш само
митографите ќе се сеќаваат на валканите работи кои
за Татко ни - Громовникот ги правиме.
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(Лахеса и Атропа во занес ги вадат срповите. Возбудата им
расте. Меѓутоа, Атропа почнува мирно да ја симнува белата облека од жртвата. Наместо маж, под ткаенината се
наоѓа млада женска личност. Лахеса и Клото вчудоневидено
го гледаат голото онесвестено тело. Збунети се.)
АТРОПА: И сите околу него зборуваа: „Не, не би
требало да правиш ѓурултии, Орфеј... Нека тајната
која боговите ја знаат, не биде и твоја сопственост!
Музиката ти е доволна.“ А Орфеј...
(Пауза. Атропа си ја симнува маската. Под неа е насмеаното
лице на Орфеј.)
ОРФЕЈ: Орфеј сум јас.
(Лахеса и Клото вреснуваат. Се гушат. Тетерајавќи се, паѓаат на тлото. Орфеј од торбата вади глава истоветна на
неговата. Ја бакнува во двете очи и ја поставува на могила,
да пази на Судбалиците. Ја симнува ќулавката, ја фрла преку
онесвестеното тело на вистинската Атропа. Потоа ја облекува својата бела одора, соблечена од неа. Си ја истегнува
кичмата и погледнува во мрачното небо. Си го фаќа срцето.
Се насмевнува.)
ОРФЕЈ: Jaс.
Крај на првото дејствие
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ВТОРО ДЕЈСТВИЕ
(Мрак. Од какофонијата се слуша звук на вртење на радио
скала и пребарување станици. Се слушаат вести изговорени
хистерично брзо на неразбирливи јазици. Војнички чекорници.
Остри наредби со лаечки и непознати зборови. Музичка најава
на вести.)
СПИКЕРКА (ОФ): ...И на крајот од овие вести на денот,
потсетуваме на коментарот на богот Дионис, неговата
светост Загреј-Сабазиос. Цитираме: „Кога Орфеј,
господар тракиски и просветител словенски, жив
се врати од аргонаутскиот арамилак, Синџирите на
Светот, Балканот, почнаа да се тресат од радост. Сè
замолкна во среќа, кога го видоа како пак чекори во
Тракија! Македонија! Тесалија! Тој, кој со благиот
свој дар со богови би општел... Надеж во општ
напредок во нас сеејќи.“ Крај на цитатот. Следува
прогноза за ерупции на Сонцето.
(Нагло светло. Дионисовата горичка на Дојранското езеро.
Под врелината на пелагониското сонце група нимфи и сатири,
весели и истетовирани, го подготвуваат просторот за вечерашните оргии. Мамурниот Дионис, со тетовирана кожа како
старите ги бојат своите богови, завален во својот престол,
трпеливо допушта две нимфички да му ја средуваат косата.Стариот слеп сатир мрзоволно минува по лирата. Пред
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младиот бог стојат збунети Орфеј и Евридика, единствени
во групата чијашто кожа е бела, а облеката едноставна.
Дионис ја гали помладата нимфичка. Го набљудува Орфеј, и
уште повнимателно Евридика.)
ДИОНИС: Кажи.
ОРФЕЈ: Дојдов чест да изразиме, Бахусе. Да видиш дека
нашата должна почит не изостанала.
ДИОНИС: (На нимфичката.) Потсети ме.
НИМФА: Тоа е Обреј, познат кај Ахајците како Орфеј.
Кнез тракиски.
ДИОНИС: Музичарот кој Аргонаутите ги разгалуваше?
ОРФЕЈ: Колку ми е моќта да ги разгалам хероите.
ДИОНИС: По мајчината. А што е тоа до тебе?
ОРФЕЈ: Мојата сопруга: Евридика.
ДИОНИС: Да не е нема?
ЕВРИДИКА: Не сум, господару Дионис.
ДИОНИС: Сега гледам дека не си. Симнете им ја, деца,
таа друмска прашина, како господа да ги изложат
молбите.
(Нимфичките со сунѓери им ги чистат лицата, рацете и
нозете на младите гости. Долго и внимателно.)
ДИОНИС: Сега кажи ми зошто дојде.
ОРФЕЈ: По твојата милост, да ти служам како верен пес.
Да ти бидам свештеник.
ДИОНИС: Вие, Аргонаути, отсекогаш сте му биле на
Аполон во скутот, достоинствени и стимарени. Зошто
дојде при мене?
ОРФЕЈ: Сакам да се вратам во крајот кој ме роди. Да му
служам.
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ДИОНИС: Не те тераа Фуриите да талкаш по Египет и да
го збираш отпадот од неговите учења. И сега тоа ми го
носиш тука, чедата да ми ги расипеш. (Ја привиткува
нимфичката крај себе.) А и глупaвиот народ кој
лицемерно ме сака.
ЕВРИДИКА: Само најдобро Обреј донесува, господару
Дионисе, народот да го просвети, а тебе слава да ти
заблеска.
ДИОНИС: Сепак штета што не си нема. Напојте ги, мачно
е со трезни да се разговара.
(Нимфичките им принесуваат пехари, овие двајца пијат. Остарениот сатир ги пипа рацете на Орфеј.)
САТИР: Сè уште свириш?
ОРФЕЈ: Да.
САТИР: И уште ги скротуваш животните со свирка?
ОРФЕЈ: Кога сакам.
ДИОНИС: (Се смее.) Еве имаме тука едно дртаво, и тој
знае која да фати, па можете и заедно. Старо?
(Сатирот ја свртува главата кон Дионис. Дионис кимнува.
Сатир ја остава лирата, вади од торбата трскена шупелка.)
САТИР: Па, скротувај, младичу.
(Стариот тивко засвирува на шупелката. Сè замолкнува откако тага го облие просторот. Орфеј мирно ја вади лирата од
торбата и се вклучува во свирењето на стариот. Неговата
лира го менува свирењето во ладна и величенствена свеченост.
Кога Орфеј завршува, никој не се осудува да прозбори. Никој,
освен старецот.)
САТИР: Млад си, но добар.
ОРФЕЈ: Какво е тоа свирало, чесно старо?
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САТИР: Сиринга го викам.
(Орфеј вчудоневиден го опипува слепото лице на старецот.)
ОРФЕЈ: Имаше еден што тоа го викаше шупелка. Име од
сеќавањата, дамнешни, пресиви.
(Старецот се насмевнува.)
ОРФЕЈ: Зар е тоа твојот пропаднат лик, Пане, боже
шумски и пастирски?!?
(Старецот му ја тргнува раката на младичот од лицето.)
ОРФЕЈ: Па, ти си мртов!
(Старецот мирно кимнува.)
ОРФЕЈ: Мртов!
(Старецот си ги раздалечува со прсти очните капаци: зеници
како празни ќелии без прозорци. Орфеј отстапува.)
САТИР (ПАН): Имаш ли можеби противдоказ, избувливо
момче?
(Дионис со силен плесок ја разбива непријатната тишина.
Нимфичките го одведуваат сенилниот Пан до заедничкото
легло за да го смират и да го омамат како дете со вино и со
млеко од гради.)
ДИОНИС: Чест на свирачите! (Доверливо на Орфеј.)
Откако нимфата Сиринга, неговата љубов, се
претвори во трска, и тој ја отсече за свирало, од тогаш
не вреди да потсетува на неа. На разликата што од нас
го дели.
ОРФЕЈ: Значи, навистина е мртов?
(Дионис весело потврдува. Ги поседнува пејачот и жена му до
себе на престолот, како дечиња.)
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ДИОНИС: И ние гледаш, не сме! ‘Ко за инает на ТаткоМолњобиецот. А ти не само што свирејќи утробата
со милина ми ја облеваш, туку белким и известие
ми донесуваш. Сигурно минувавте и низ Олимп гнездото на Зевс свиткано за чесните ми роднини.
ЕВРИДИКА: Да. Но, не може, господару, да се рече дека
ви е роднина...
(Орфеј одеднаш ја прекинува.)
ОРФЕЈ: Точно е дека осветениот Олимп го посетивме.
Кратко, но милостиво.
ДИОНИС: Туку, се спомнувам ли по некое добро таму?
Среќа ли ми посакаа Татко-Зевс, и маќеата мила кравооката Хера? Или моите посестрими: Атина,
Афродита, Артемида, а ти, пак, заборави да ми ги
пренесеш медните им зборој?
ОРФЕЈ: Сите те ценат и сакаат. Но, сепак, на кратко
личноста со разговор ти ја честевме, та заборавив што
да те известам...
(Орфеј ја држи цврсто Евридика да не изусти. Дионис љубезно
се насмевнува. Со рака им мавнува на виноточните нимфи да
им налијат.)
ДИОНИС: Пожелно е тогаш и да се измисли, само мене,
богот-јунец, да не ме гибаш. Но, со небитно нема веќе
да ве притискам, лебедчиња мои. ‘Ко да не знам со
која љубов роднините ме честат, како што е редот. А
најмногу гордиот и драг брат, Аполон-Фојб, со вкус
истенчен.
(Наздравуваат.)
ДИОНИС: Но, би сакал повторно да се потсетиме на
нивните зборови! Нека ловиштето се обликува!
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(Нимфите и сатирите нагло живнуваат. Хорот миговно се
постројува во две групи. Останатите на Орфеј, Евридика и
Дионис им навлекуваат плаштови и котурни. Се делат маски.
Гајди и тапани го заглушуваат просторот.)
ХОРОТ:
Дури и во фотон споредлив да е
денот кога Хрон сакаше живи деца да ждере
со овој мургав ден,
во час неспокоен
кога облаците тргнаа да го гушат
Олимпот Балкански,
На Див и на боговите домот!
(Дионис се подига на нозе, страотно висок на котурни. Сите
отстапуваат кога го уочуваат на него страшното лице на
Зевс. Орфеј со маската на Аполон, Евридика со маската на
Хера, и дружината на Бахус со безоблични образи, стојат
шибани од ветерот.)
ХОРОТ:
Неволјата почнува
од змиското јајце
што на Зевс-Громовникот
непознато не е.
И затоа рикни, боже-татко!
Рикај,
нека гневот ги спепели
зениците на жолчните,
и храбро да се дрзнат да залајат!
ЗЕВС: Треба ли да ти чекам зборој
на бес и горчина, сине мој?
Или милостиво ќе му го дадеш до знаење
на татко ти сенилен праведниот свој бес?
ХЕРА: Дали сè уште се сомневаш во среќата на родот?
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ЗЕВС: Со „Господ“ да ми се обратиш, кучко!
Но, Аполоне, или збори,
или Хефајст зборот с’ челик
од ждрелото ќе ти го истргне...
АПОЛОН: Мојата доверба е завет кон тебе, татко.
ЗЕВС: Оддадено ми ги поттикнуваш децата?
Оддадено ми ја буниш Тракија?
Оддадено ми ја матиш Македонија?
Оддадено ми ја вооружуваш Трибалија?
Егејот зуи со црвливи јазици,
змиско дете!
(Зевс во бес ги прегледува и ги гужва дневните весници на
балканските престолнини.)
ЗЕВС: Зборувај, но да бидам убеден!
АПОЛОН: Што, а ти тоа веќе да не го знаеш?
(Зевс го фаќа за гуша. Љубезно.)
ЗЕВС: Зборовите на синот секогаш се нови.
(Аполон се оттргнува.)
ХОР:
Можеби, Диву, вриеш во празно?
Плукаш крв со синот залудно?
(Зевс не обрнува внимание. Чека.)
ХЕРА: Секој на секому Дивиот ќе одмери.
Само тој е непогрешив,
повеќе и од смртта.
ЗЕВС: Нека заќути кога долговите ми се пребиваат!
(Сите, дури и ветерот, замолкнуваат. Аполон гордо ја подига
главата.)
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АПОЛОН: Кога Фојб-Аполон ги пребива своите,
казна ќе го стигне, нели, Диве!
ЗЕВС: Признај.
АПОЛОН: Што? Дека спремам челик и сплетка
против милиот ти син, Бахус?
Дионис, селанецот беден,
што женскатијата го сака?
ЗЕВС: И спремаш?
АПОЛОН: Челик и сплетка? Спремам.
ХЕРА: (Претворачки.) Навистина?
ЗЕВС: Што јунецот Бахус ти скривил
та ујдурми небратски му токмиш?
(Аполон молчи.)
ПОЛОВИНА ХОР:
Можеби почитта младичот
дрско ја заборави кон брата си,
посилен и постар од него?
ДРУГАТА ПОЛОВИНА:
Или си, златокос боже,
навреден од вниманието со кое јунецот
неблагодарниот Балкан го чести?
АПОЛОН: Ебати вниманието! Не може Фојб да биде
љубоморен на пијани глодари!
ХЕРА: (Исплашено.) Зборувај во стихови!
ХОР:
Со што ли ќе се оправдаш
ако не со љубомора, глувчов боже?
Суетата те тера да вооружуваш
војски невидени против Дионис,
додека главата руса не ја дофатиш...
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АПОЛОН: Ова е за твоето и наше добро, Оче!
ЗЕВС: Посилно би чукало татковото срце
кога твојата скрб не би била
зад грб создавана...
АПОЛОН: Брзи ми беа подготовките,
оти син ти, несин, Дионис
љубов варварска си освои!
На побуна го спрема накотот словенски:
Тракијците, Трибалите, Македонците,
и Пелазгите пресветли, само престолот да ви го помести!
А накотот еленски: Данајците, Јонците, Дорците,
лесно ќе го покори и добие,
само ли да се напие
од крвта нивна Олимписка!
ЗЕВС: Но ти сè уште мирно не седеше...
ХОР:
Војски крева, со кодоши ровари,
Фојб-Редољубецот,
за трусниот Балкан да го истреби
од Бахус омилениот.
А бодеж главен му е, Орфеј, поетот.
ЗЕВС: Орфеј?
ХОР:
Му го прати на чедниот Дионис,
свештеник верен да му биде,
без да знае дека во умот му е намерата
токму тој Бахус да го сруши
‘ко одмазда за гордоста на Аполон.
ЗЕВС: Но зошто сето тоа?
Буни, црно и грдо, и предиво кршев,
А камоли младиот Дионис - пијанецот.
Туку, што те тера да пламнеш, драг мој?
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АПОЛОН: (Хистерично.) Зашто сите бевте слепци
кога кученце се роди, и од бедрото твое
кон срцата свои подадоа!
И тогаш копилето простор осети
своја алчност на туѓа сметка да сити!
ХОР:
Сакам Хера да ги рече нејзините зборови жолчни
за недоносеното дете на сопарницата Семела,
но тешко дека ќе се излаже, па да писне!
ЗЕВС: Ме оптужуваш ли дека премногу
љубов сум дал на своите крв и месо?
АПОЛОН: Ти можеби знаеш што правиш, Громовнику.
Но верувај дека на моќното битие како мене
радување не е да си ја виткаш опашката.
Секоја зима Делфите да ги напушташ
скорешникот да се шири
на туѓо, на мое!
ЗЕВС: Скорешник?
АПОЛОН: Дионис повеќе Делфите не ќе ги види,
за тоа јас жолчен ви стојам.
Ќе ме пофалиш мене, вистинскиот син,
кога русата глава ќе ти ја врачам јас,
онаа што тргна кон тебе со пијани селанчишта.
ХОР:
Аполон-Фојб е за редот навек.
Убавината во стабилност почива.
Револуциите да ги загушиш со крв во корен
за Поредокот во задача да остане!
ЗЕВС: Страв ти е, сине.
Судено е младо и витално
место да си заземе сосила,
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за да дојдам и јас против татка си.
Можеби јунецот од патот ќе се отстрани,
или јас пак престолот со насмев да ти го предадам,
за да може утробата суетна да ми се смири...
ХОР:
А тогаш и семирот ќе дише полесно
ако Аполон гордољубецот мудро завладее.
АПОЛОН: Не сум гордољубен! Не сум! Не!
(Дионис ја симнува Зевсовата маска и со тажна сериозност
се загледува во растресениот „Аполон“.)
ПОЛОВИНА ХОР:
А дотогаш Златокосиот подготвува
оружје за Мирот на Олимп да се одржи.
ДРУГАТА ПОЛОВИНА:
Фенички носач за авиони!
Дваесет илјади долги цевки!
Проектили египетски болести!
Десантни единици од Крит!
АПОЛОН: (Хистерично.) Јас не сум гордољубен!
(Хорот ги отстранува маските од лицето. Рамнодушно ги
набљудуваат хистеријата на „Аполон“ и стравот на „Хера“.)
АПОЛОН: Не сум!
(Дионис дава знак да ја симнат од Орфеј маската на Аполон.
Под неа е Орфеовото зажарено лице облиено со солзи и пот.
Й ја симнуваат маската и на смрзнатата Евридика.)
ОРФЕЈ: (Шепоти.) Не јас...
(Дионис штракнува со прстите. Сите мускули на Орфеј и
Евридика се опуштаат и тие опаѓаат како крпени кукли. Нимфите им притрчуваат да ги измијат со вино за да се повратат
во стварноста.)
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ДИОНИС: Те забави оваа наша игра?
ОРФЕЈ: Каква игра, господару?
(Евридика клекнува пред престолот.)
ЕВРИДИКА: Насмевка ти го краси лицето, Бахусе. Значи
ли тоа дека Обреј го примаш за свој слуга свештеник?
(Дионис сомничаво погледнува кон својата дружина. Никој не
се осмелува да го погледне в очи.)
ДИОНИС: Да.
(Орфеј паѓа на колена.)
ОРФЕЈ: Срцето ми клика што ти, вински боже, покажа
задоволство кон мојата ништовна понуда.
(Бахус и неговите придружници не одговараат, но ги нафрлуваат своите наметки со ѕвезди посипани. Така се претопуваат
во блескавата ноќ која ги гуши осамените и збунетите Орфеј
и Евридика.)
Крај на второто дејствие
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ТРЕТО ДЕЈСТВИЕ

(Шаторот на Орфеј крај езерото е голема, млечно бела коцка
од платно. Заспанита тела на Орфеј и Евридика се наѕираат
низ платното, како на одар. Таа пополека, неодлучно се подига.
Ја навлекува туниката. Тргнува да излезе надвор, но неговата
рака одлучно ја спречува. Ја привлечува кон себе. Настанува
гонење по шаторот. Евридика, расчешлана и вџашена, излегува. Влегува до колена во езерото, загледана во планините
отспротива. Орфеј доаѓа на песокот, мирно угодувајќи со
лирата. Седнува на брегот, ја набљудува сопругата. Импровизира некое свирење.)
ОРФЕЈ: Дојди.
(Тоа не реагира. Тој малку ја попрскува со вода.)
ОРФЕЈ: Реков, дојди!
(Евридика се свртува кон него. Тој скршнува со погледот.)
ЕВРИДИКА: Зошто да дојдам?
(Тој ја фрла лирата. Влегува по неа во водата.)
ЕВРИДИКА: Трудна сум.
(Тој застанува.)
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ОРФЕЈ: Па?
ЕВРИДИКА: Женско е.
ОРФЕЈ: Нека Мајка-Хера ја благослови.
(Й ја поткрева туниката. Таа го удира со наддланката. Тој
се занесува низ водата.)
ЕВРИДИКА: Благословен да ти е черепот кој во
неизвесност не вовлече.
(Тој излегува од водата, ја зема лирата. Импровизира.)
ЕВРИДИКА: Кажи ми што е сево ова?
ОРФЕЈ: Наплатување на сметките. Мугра на конечното
судење.
ЕВРИДИКА: Ме лажеш. За себе си замислуваш, фраеру.
(Пауза. Сфатила.) Целиот твој живот е една
напукната маска. Дури не е ни твоја.
ОРФЕЈ: Светот е маска. (Смислува. Се насмевнува.) Јас
сум само прорез за очи.
ЕВРИДИКА: Кој гледа низ прорез? Чиј си ти, всушност?
На Аполон? На Дионис? Свој?
ОРФЕЈ: Мојата улога е процесот да го забрзам.
ЕВРИДИКА: Луд си. Власта нема да ја грабнеш, ако тоа
ти е намера...
ОРФЕЈ: Мислиш дека има потреба да грабам? И онака
дојде време гадотијата моќна да плати за опачините. И
после, јас тие опачини ќе ги исправам!
ЕВРИДИКА: Не лај! Ќе бидеш чуен!
(Орфеј се свртува и свирејќи се втопува во мракот.)
ЕВРИДИКА: Мислиш дека си најпаметен? Дека единствен
ќе преживееш? Дека во нивната игра ти ќе ги заебеш
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боговите? Која награда ја очекуваш? Бесмртност?!
Моќ?! Квазари и супернови?!?
(Таа престанува да вика, бидејќи Орфеј е веќе заминат. Почнува да се бања за да се смири. Од водата крај неа извираат
две нимфички. Со челичен стисок ја прегрнуваат. Таа се брани
беспомошно.)
ЕВРИДИКА: Што сакаш?
НИМФА ПРВА: Зар не си осамена, сестро-нимфо?
Можеби ти е сетна словенската душичка?
НИМФА ВТОРА: Можеби саканиот твој за срце те
каснал? Или ти за подобар би го заменила?
НИМФА ПРВА: Можеби нам за помош би ни се обратила?
(Евридика грубо ги оттурнува во водата. Тргнува кон брегот
задишана. Нимфичките се смеат.)
ЕВРИДИКА: Ви благодарам. Сама ќе се изборам.
(Кога зачекорува на песокта, таа се судира со како ѕид цврстиот Дионис. Младиот бог е нешто многу развеселен. Цврсто ја
прегрнува и заедно паѓаат врз песокта. Нејзината глава мирно
одмора на неговото крило. Бахус татковски й ја милува косата.)
ДИОНИС: Во Хипербореја, тој неприроден рај на Аполон,
како дете спиев под сонцето кое никогаш не заоѓаше.
Таму Фојб ги праќаше остарените нимфи да се сеќаваат
на бурната им младост. Гледајќи ги нивните свенати
гради, се плашев од својата смрт. Иако се верува
дека боговите не умираат, забележав дека тоа се само
предрасуди. И сонував како на спарниот ден на мојата
смрт, ќе дојдам на нозе до остарениот Аполон, ќе му ја
привијам главата на братските гради и ќе го замолам за
прошка, оти никогаш не ме сакаше. Сонот привршуваше
така што Фојб не можеше да ги отвори очите да ме види.
Имено, ние обајцата веќе бевме мртви, со Адот осветени.
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ЕВРИДИКА: Зошто се смееш?
ДИОНИС: Тоа се тикови. Плачам, всушност. Слушај, ако
можеш него да го спасиш, направи го тоа. Ако не, и
онака ќе биде интересно...
ЕВРИДИКА: Не разбирам.
ДИОНИС: Кај ти е мажот?
ЕВРИДИКА: Низ дрвјата. Заведува мечки со свирка.
ДИОНИС: Добро ли се чувствува во наивната кожа?
ЕВРИДИКА: Прашај го него, господару. Тоа се машки
работи.
(Дионис и ги става рацете во кошулата.)
ДИОНИС: Еве ти и женски.
ЕВРИДИКА: Јас не го правам тоа, господару.
ДИОНИС: Нешто сум тажен.
ЕВРИДИКА: Друг е лекот за тоа.
(Дионис й влегува меѓу нозете. Таа го фаќа со ноктите за
грклан. Нимфите дотрчуваат, заробувајќи й ги рацете.)
ДИОНИС: Дали сакаш да ја разгледаме положбата на
твојот воин во сево ова или сепак ќе се смириш?
(Таа се смрзнува.)
ЕВРИДИКА: Не разбирам.
ДИОНИС: Не јас.
(Таа го прегрнува и бакнува. Но, згадена, сепак го оттурнува,
потскокнува и се залетува кон водата. Потонува пред нимфите да ја спречат.)
ДИОНИС: По неа, кобили! Спасете ја.
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НИМФА ПРВА: Но, господару...
ДИОНИС: Марш по неа. Не давајте кучката да се убие!
(Нимфите се нурнуваат по неа. Дури од третиот пат тоа
им успева. Умртвеното тело на Евридика го извлекуваат на
песокта. Нимфите безуспешно й даваат вештачко дишење.)
ДИОНИС: Дали е жива?
НИМФА ПРВА: Не е.
НИМФА ВТОРА: Ти дај й го твојот здив, господару. Бргу.
ДИОНИС: Поставете, да закрепне.
(Тој започнува да ја оживува додека нимфите поставуваат
леб, сирење и вино на ткаенината. Кога Евридика започнува
да ги дава првите знаци на живот, тој ја седнува до себе,
пребледена и изнемоштена. Й удира шамар. Й дава уште
воздух. Доаѓа Орфеј.)
ДИОНИС: Седни да вечераме како семејство.
ОРФЕЈ: Што се случило?
(Таа му одговора со нертикулирани звуци.)
ДИОНИС: Езерото се обиде да ја грабне, но на крајот
сепак је исплука.
(Орфеј се фаќа за глава. Ја прегрнува жена си.)
ДИОНИС: Не обвинувај се. Таа не би сакала. Беше горда
на тебе.
ОРФЕЈ: Не зборувај како да е мртва, господару!
(Дионис им става парчиња од сирење во устата на двајцата
љубовници.)
ДИОНИС: Не шмркај. Пред малку те фалевме како си
цврст и одлучен кога неправдите и опачините ги
исправаш. (На неа.) Јади!
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(И тројцата во тишина го џвакаат сирењето, секој во своите
мисли, секој во својата мака. Бахус повремено со дурбин ги
надбљудува далечните брегови. Звук на авиони.)
ДИОНИС: Деца, го гледате ли невидливиот?
Крај на третото дејствие
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ЧЕТВРТО ДЕЈСТВИЕ
(Мрак. Звук на вртење на радиоскала и барање на станици.)
СПИКЕРКА (ОФ): ...Поради постојано барање на нашите
слушатели, дали богот Дионис, Неговата светост
Загреј-Сабазиос, Доносител на Животот и Мразител
на Смртта, ноќва на сите нас повторно ќе ни даде
прилика да патиме поради неговата обредна смрт, да се
напиеме од неговата топла крв и да демнеме дали Тој
и Животот пак ќе ни воскреснат. Голема вест е дека
Орфеј, господар тракиски и просветител словенски,
ноќва ќе ја има улогата на главен свештеник, колач
на светиот јарец. Девојчиња под дванаесет години не
се пожелни, а места се резервираат на броевите на
храмот или по електронска пошта...
(Остарениот Дионис, со светлина која му избива од лицето,
стои на могилата, насмевнато исчекувајќи некого. Глув звук
на тапани и писок на гајди пробива низ мракот. Преку задоволното лице на Бахус прелетува краток блесок на љубопитност. Од мракот, еден по еден, излегуваат факели од зли раце
носени: дојдоа Злокобници. Облечени се во бели плаштови со
црни маски. Носат змии. Со тежок чекор пристига и оној кој
ги води, во пепелава облека. Дионис и Водачот-Злокобник се
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погледнуваат. На знак со раката на Водачот останатите
отстапуваат. Само мафтањето на јато штркови ја разбива
тишината во којашто моќниците се проценуваат.)
ВОДАЧОТ: Можеби е прерано?
ДИОНИС: Ако веќе ти е судено, немој да бидеш
милостив.
(Водачот се свртува кон своите придружници кои веќе нервозно и тивко ‘ржат.)
ВОДАЧОТ: Ќе ни се прости ли ова?
(Наместо одговор, од нивните грла излегува рев со неземна
сила и должина: виор што луѓе поместува. Водачот стеснително ги спушта рамениците и го свиткува телото како
ѕвер. ‘Ржењето му експлодира во рикање додека се свртува
кон Бахус. Меѓутоа, Дионис од човечки веќе помина во јарешки
облик, трпеливо чекајќи ја судбината.)
ВОДАЧОТ: Умри, Боже-Бахусе!
(Злогласниците навалуваат на јарецот, кинејќи му ги нозете.
Нивното квичење и ‘ржењето, како да се Пци на Смртта, го
облеваат просторот. Некоj имитира јарешко дерење. Рацете
им се крвави до лактите додека пијат од жртвениот сад
гаснејќи ја вечната жед. Од купчето коешто го опкружува
бившиот јарец, тетеравејќи се, се подига Водачот. Отстапува назад.)
ВОДАЧОТ: Го убивме! Ние сме убијците на Дионис!
(Молк. Придружниците се вкочанети. Водачот си ја симнува
маската покажувајќи го под неа насмеаното лице на Орфеј.
Нимфите и сатирите ги симнуваат маските на Злокобниците, шокирани од веста.
Ги бришат насолзените лица и веќе започнува тажење и биење во гради. Виновниците се посипуваат со кал и трици.
Како знак на простување некои кршат садови. Нимфи си ги
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гребат лицата со нокти. Обземени се со групна хистерија, во
обреден транс. Се вртат околу себе додека не станат виор
од бои. Се пее, се мафта со долги ножеви, се вала по земјата
и во плитката вода.
Орфеј вреска во бес.)
ОРФЕЈ: Дај ја Паѓалицата! Нека ни предвидува!
(Највисоката нимфа, со андрогин изглед, во занес се тресе,
се дува, блада, вика и си ја кине облеката. Не можат да й
пријдат поради нејзиното фрлање.
Орфеј со уште двајца млади сатири, и Евридика со две млади
нимфи, се собираат околу Нимфата-Паѓалица. Орфеј прв й
приоѓа со крив нож во десната рака, а Евридика со билки и
цвеќе. По нив итаат и придружниците. Сите шестмина се
фаќаат во отворено оро и потскокнувајќи, нееднакво и нанапред, пеат.)
ОРО-ХОР:
Така, така, оп, еј!
Стани, опа, оп, еј.
А така...
Така, бела, хоп,
Од устата троп,
Ајде, бела, еј!
(Хорот трипати ја обиколува Паѓалицата, почнувајќи од
нејзината глава, од десното рамо кон левото. Тогаш Орфеј
ги прекрстува со ножот нејзините гради. Двете нимфи ја
земаат за раце, сатирите за нозе, и ја пренесуваат неколку
метри. Го повторуваат обредот. Пак ја пренесуваат и одново
го повторуваат обредот.
Музиката е веќе громогласна: певлива и налудничава. Одеднаш,
сите исчекувајќи замолкнуват. Орфеј й приоѓа на Паѓалицата и со својата лева нога силно ја удира по стопалата. Низ
устата почнува да й излегува плунка.
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Орфеј соџвакува пелин, отпивнува малку вино и со таа смеса
ја полива Паѓалицата по лицето. Таа почнува да се освестува.)
ОРФЕЈ: Разбуди се, сестро, потребна си ни.
(Евридика и нимфите тргнуваат да ја подигнат Паѓалицата, но уплашено отстапуваат бидејќи занесот уште не е
завршен.)
ОРФЕЈ: Проречи нешто, сестро, бог да даде да се сотреш.
(Паѓалицата со неземен тон го изречува своето
предупредување.)
ПАЃАЛИЦАТА: Сива страна ... Сивата страна на моќта нè
посети... Усните... ми се суви ... Крвта ни ја смука студот
што доаѓа... Боже, млад боже, немој да нё предадеш! Не
издавај... Ако повеќе не ти го чујам гласот, сè живо, заради нас, грешните, ќе биде лишено од раѓање! Од сега!
Од сега! Од сега!
(Паѓалицата ги отвора очите испотена и уплашена. Евридика
и нимфите ја подигаат, а Орфеј и сатирите ги вкрстуваат ножевите над нејзината глава. Жените сливаат вода на
ножевите, да капе врз главата на Паѓалицата. Плачните
сатири прават со десните раце лак под којшто Паѓалицата
тетеравејќи се трипати проаѓа. Таа липа, сакајќи да се ослободи од рацете на нимфите кои ја измиваат.
Обредот е завршен, оставајќи ги сите набљудувачи преплашени поради спознавањето на степенот на вината. Општото
каење и оплакување не влијаат на Орфеј. Тој чека. Лизгачки
куп во страв му се збира околу нозете.
Орфеј за миг ја погледнува Евридика која, издвоена од масата,
клечи во мракот. Ги прегрнала колената и тивко плаче.)
ОРФЕЈ: Викнете го Богот!
(Покајниците го гледаат како да зборува немушт јазик.)
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ОРФЕЈ: (Вреснува.) Викнете го Богот!
(Некој отпочнува несигурно да довикува.)
ПРИДРУЖНИЦИТЕ: Семелин сине Јакхе... Давателу на
богатства...
(Му се придружуваат и останатите. Хорот станува сè
поскладен, неуморно повторувајќи.)
ПРИДРУЖНИЦИТЕ: Јакхе, ти син на Семела, давател на
богатството!!!
ОРФЕЈ: Појако! Појако! Појако!
(Тие го послушуваат.
Дејствието продолжува и кај некои веќе почнува да се забележува замор. Но, желбата да се поправи грешката е посилна.
Дури и Евридика понесено се придружува. Полека, од јарешките
остатоци зад неговиот грб се подига голема блескава прилика.
Подмладениот Дионис се вратил, држејќи стап обвиткан со
бршлени. Светот блеснува во ново светло, и самиот подмладен. Орфеј ги крева рацете во радост.)
ОРФЕЈ: (Пее.) Еве го!
(Сите се свртуваат кон воскреснатиот бог. Експлозивно нагла
промена на расположението: од очај до веселба. Му се бакнуваат нозе на повратникот, заливајќи ги со солзи-радосници.)
ХОР:
На злото му избегав, најдов подобро!
На злото му избегав, најдов подобро!
На злото му избегав, најдов подобро!
(На сите страни се точи вино кое се пие повеќе отколку крвта
пред малку. Понесени од вителот, кршни ора. Пијаната музика
е добар увод во оргијата која започнува. Двојки и тројки ја
раслојуваат масата.
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Нимфичките би тргнале кон Орфеј, но кога забележуваат
дека тој прашално го гледа Бахус, некои од нив неодлучно му
се враќаат на богот и легнуваат крај него.)
ДИОНИС: (На Орфеј.) Добро ги водеше. Како мене.
ОРФЕЈ: Благодарам, господару.
ДИОНИС: Ако оној кој ги води не умее или не сака да ја
натера толпата да даде полни чувства - јас не можам
да оживеам. Знаеше ли за тоа?
ОРФЕЈ: Првпат слушам.
ДИОНИС: Следниот пат ќе знаеш.
ОРФЕЈ: Не требало тоа да ми го спомнуваш, Бахусе.
Опасно е на човек да му се дава в раце одговорност за
го убие богот засекогаш.
ДИОНИС: Со чиста намера си ми дошол, а таков белким
и ќе ми служиш.
ОРФЕЈ: За разлика од намерата, немарноста или расеаноста
се често далеку поефикасни. Не би сакал да се каам ако
нешто ти се случи поради мојата слабост.
(Дионис ги оттурнува од себе нимфичките. Се поткрева да
го набљудува подобро пејачот.)
ДИОНИС: Ако разбрав, ти би сакал да бидеш поцврст од
луѓето што се?
ОРФЕЈ: Луѓето се изрод. Стока лоша. Не ги ценат
музиката, не ја ценат љубовта, не го ценат разумот.
ДИОНИС: Точно, не ценат, но барем уживаат во
претчувство од нив. Зарем тоа не е чудо само по себе,
мил мој?
ОРФЕЈ: (Возбудено. На работ на бесот.) Што е
суштеството од кал за да прави чудесни дела? Тоа е во
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гревот, во мајчината утроба до старост, до неверност
во гревот. А јас, лично јас, спознав дека кај човекот
нема праведност! И дека животот на синовите човечки
не е на цврсти темели. А духот, кој Бог им го создал,
треба да го направи животот совршен, за тие сите да
ги препознаат Неговите дела во силата на Неговата
слава и полнотата на Неговото милосрдие над сите
синови, над сите свои ќерки!
(Тишина.)
ДИОНИС: Знам уште еден што сличното го тврди.
(Пауза.) Но, тој не е човек.
ЕВРИДИКА: Да, тоа и нас твојот брат Аполон нè научи.
(Дионис ја наместува крај себе.)
ДИОНИС: Убаво од тебе, Обреј, што сиот свет подобар
би го направил, а гледам дека си врел тоа и да го
оствариш. Еве, ќе те ослободам од службата, па
можеш да одиш кај Аполон кој веќе има готова
замисла за преродба. Талентиран си, можеби ќе
помогнеш што побрзо да ни ја врати златната доба
во овие сиви краишта. Но дозволи му на овој ведар
селанец да ја заврши оргијата, пред да ми отидеш.
(Дионис ја набива Евридика врз себе, не штедејќи ги бакнежите. Евридика се оттргнува, застанувајќи до мажот й.)
ЕВРИДИКА: Трудна сум, господару, ако дозволувате.
(Дионис прашално го погледнува Орфеј. Овој кимнува.)
ОРФЕЈ: Немам образ сега да те напуштам, господару.
ДИОНИС: Ќе преживеам.
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ОРФЕЈ: Не тоа, туку сега ми е чест во својот скут да ги
држам луѓето во ред и богобојазливост. Иако и јас сум
грешен, како што е познато.
ДИОНИС: Огрешение-Правичност-Очистение! За секоја
пофалба е што на време се учиш. Слободни сте.
(Орфеј неодлучно ја одведува жената, свртувајќи се.
Младиот бог веќе пргаво се вклучил во оргијата.)
Крај на четвртото дејствие
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ПЕТТО ДЕЈСТВИЕ
(Звук на вртење на радиоскала и барање на станици.)
СПИКЕРКА (ОФ): Протоколарни вести. Во пријателска
и работна посета, богот Дионис, Неговата Светост
Загреј-Сабазиос, го посети родителскиот Олимп, каде
со својот брат, Неговата Тросветлост, Синиот ден,
Аполон-Фојб, утринава имаше срдечни и отворени
разговори што по којзнае кој пат...
(Балканскиот Олимп, таму каде што чистата светлина
се сече со сочните бои на облеката и кожата на боговите.
Олимпските богови седат на своите престоли кои спирално
го обвиткуваат ритчето, на чијшто врв е Зевс.
Птиците црцорат, се слушаат шлагери. Боговите се неподвижни и молчеливи под своите страшни маски. Понекогаш се
шлакнуваат на кожата поради комарците. Полека им приоѓа
Дионис, без маска, сè уште правлив од патот. Учтиво сочекува
некој да му се обрати. Ништо. Се накашлува.)
ДИОНИС: А јас ви донесов понуда.
(Фрла зашеќерено овошје преку рамениците. Пали цигара,
седнува „по турски“.)
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ДИОНИС: Жежок ден, не ви е до разговор?
(Молк.)
ДИОНИС: Јас дојдов да ве предупредам - нешто чудно се
случува ... (Молк.) Има индиции дека ја губиме
силата ... Дека наскоро ќе бидеме згазени, мислам,
ние - боговите...
(Од зад маските допира безобразен кикот на божиците.)
АПОЛОН: „Ние - богови“?
(Дионис се свртува. Зад него стои Аполон, без маска, во полувоен кожен комплет. Носи црни очила. Нервозно удира со
камшикот по чизмата.)
АПОЛОН: Рече „ние“? Себеси се вбројуваш меѓу „нас“,
братче?
ДИОНИС: Здраво и на тебе, брате Аполон.
АПОЛОН: Значи, „ние“! Па што тоа „нам“ страшно ќе ни
се случи, та нешто си многу возбуден поради „нас“,
братче?
ДИОНИС: Не потценувај, и јас сум од олимпскиот округ.
Загрижен сум поради заговорот што дните ни ги
спремаат.
АПОЛОН: О, дете параноично, пак си пиел и си се
дрогирал. Не постои завера.
ДИОНИС: Ѓубре лажливо!
(Зад Аполон ненадејно се појавува маса негови пратители.
Мошне млади се, носат автоматско оружје. Облечени се слично како газдата.)
АПОЛОН: Мислам дека сепак ќе те сослушам, братче.
(Зема цигара од Дионис, седнува спроти него.)
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ДИОНИС: Си направил глупост. Требало да се пресметаш
со мене поинаку.
АПОЛОН: Чист сум како солза на баба-девојка. Само го
сакам своето по законот. Одрекни се од Делфи.
ДИОНИС: Зошто? Сепак делфското пророчиште е твое
девет, а мое само три месеци годишно.
АПОЛОН: И тоа ти е премногу.
(Одвреме-навреме се шлакнуваат поради комарците.)
ДИОНИС: Готово е, брате. Се враќам по своето. Бев на
Балканот пред да дојдат луѓето, а ќе бидам и кога
боговите ќе фатат мувла. Зошто би се молел да ми се
признае постоењето?
АПОЛОН: Нема да ги добиеш Делфи. Го имаш
единственото пророчиште во фокидска Амфиклеја, не
биди алчен.
ДИОНИС: Си ги натерал луѓето и боговите да заборават
дека Делфите се мои.
АПОЛОН: Дрогите ти предизвикуваат младешки психози.
Насекаде гледаш лоши намери.
(Тргнува да стане.)
ДИОНИС: Зошто ми го испрати Орфеј?
(Фојб застанува.)
АПОЛОН: Сам ти дојде.
ДИОНИС: Не. А каква будала си, не сфати дека сето тоа
ќе не сруши.
АПОЛОН: Слушај, малиот е талентиран и омилен, и кај
народот и на телевизијата. Можеби времето ти минува,
можеби ќе умреш. А овој пат нема да оживееш, ниту пак
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оној вол Персеј култ ќе ти подигне. Силата ја сменува
слабоста. И не криви го малиот. Ако тој не може да ти
напакости, тогаш навистина не вредиш ни за ништо.
(На Аполоновото движење на раката мракот се раскрилува
и во процеп се појавува нешто слично на сцената нацртана
на вазна. На сцената, како во аквариум, се наоѓаат Орфеј и
Евридика, опкружени со сончев пејзаж. Весели се, облиени со
ветре и неземна музика. Движењата им се забавени како да
се пробиваат низ вода. Дионис е опчинет со рајската глетка.)
АПОЛОН: Зошто не ви се допаѓа Орфеј? Зошто й рипаш
на Евридика? Ова се само луди деца кои му се
радуваат на животот! Мислат дека го спознале секој
дамар на вселената! Дишењето на тревата! Секој
осенчен трепет при сношението! И ти ми велиш дека
тие ќе те срушат! Лудилото крвта ти ја пие, брате!
(Дионис е трогнат од идиличниот приказ на простодушност.
Но, веќе во следниот миг се растрезнува.)
ДИОНИС: Лага! Со привид ги браниш гадостите кои си
ми ги спремил! Подобро ќе беше да ти пее петлето
сам да се соочиш! Кога Орфеј би ме срушил, знаеш ли
што би се случило?
АПОЛОН: Помирно би заспал.
ДИОНИС: Да, засекогаш. Нешто чудно се случува. Пред
некој ден за малку да не оживеам во обредот. Се обиде
да ни воведеш ред, работа и стега на Балканот. Но
ете, силата почнала да ни се одзема. Тој истиот Орфеј
кој мисли дека може да владее со силите на сонот и
будењето, донесува нов страв. Сериозно сфатил дека
свештеникот е самиот бог.
АПОЛОН: Тој тоа го прави со најдобри намери.
ДИОНИС: Знам. Со тоа полошо. Барам да ги прекинеш сите
дејства. Распушти ги агентурите и пензионирај го Орфеј...

СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ

53

АПОЛОН: Стани да забележам.
ДИОНИС: Сиктер бе. И распушти ги тие инвазиони трупи.
За возврат ќе ги добиеш Делфите засекогаш. А ако не
ме послушаш, ќе ја подигнам секоја балканска сила,
моите пијани Словени, само да ги запрам времињата
кои ќе надојдат!
АПОЛОН: Какви времиња?
ДИОНИС: Времиња во кои нам, боговите, месото ќе ни
отпаѓа од телата, а семирот ќе ни ги пие последните
голтки на свеста. Времиња во кои луѓето ќе глумат
богови, а нас никаде ќе не нема. И насекаде ќе биде
мир и ред, ќе има труд кој не ослободува, но живот јас
тука не гледам. И повеќе нема да биде работата во тоа
светот да се протолкува и проживее ами да се промени,
а боговите ќе бидат кукли на таа промена. Поради
својата суета ни носиш непознати сили на Балканот,
Аполоне. Барам да ја прекинеш таа луда игра. Веднаш.
АПОЛОН: ...и баба ми да беше жива немаше да оди пеш.
(Аполон дрско му го свртува грбот на бесниот Дионис.)
ДИОНИС: Секоја чест.
(Младиот бог трепетливо вади пиштол, репетира и го вперува во братовиот грб. Придружниците на Аполон нагло ги
вперуваат пушките во Дионис. Дионис чкрапнува. Во празно.
Обајцата се насмевнуваат.)
АПОЛОН: Ти навлажнило стреливото. Нека татко ни,
Зевс-Молњобиецот пресуди! Сакам неговиот збор да
биде последен!
(Оружјето се спушта. Сите со исчекување се свртуваат кон
престолот на Зевс. Гласот на Зевс рикнува од секаде, како
самиот Олимп да зборува наместо неподвижниот господар.)
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ЗЕВС: Ние, Зевс, на Светот Господар, Го Разгледавме
Спорот На Драгите Ни Потомци, Аполон и Дионис.
Заклучок: Ослабела Послушноста На Целокупната
Природа. Ги Поздравуваме Напорите На Синот
Аполон Редот Да Се Поврати При Што Нашиот
Благослов Е Даровен. Поредокот Не Може Да Се
Воспостави Додека Синџирите На Кои Светот Виси,
Балканот, Не Се Зајакнат. А Посебно Не, Ако Од
Локалните Сорти Не Направите Суштества. Стравот
На Нашиот Син Дионис Е Неоправдан, Би Било Добро
Да Не Биде И Штетен. Прашањето На Делфи И Орфеј
Лежи На Најкомпетентниот, То Ест, - На Аполон-Фојб.
Реков.
(Молк. Дионис си ги поднаместува чизмите, спремен да тргне.
Аполон го тапка по рамото.)
АПОЛОН: Сега сè е јасно и ние може да им се вратиме на
своите работни задачи.
ДИОНИС: Да. ...Имам и едно изненадување за тебе.
(Дионис од пазувите вади јајце. Аполон затреперува од
препознавање.)
АПОЛОН: О... Од каде ти е тоа?
ДИОНИС: Видов дека го препозна. Од ова јајце ќе ти се
роди милото дете по име Платон. Да го скршам?
АПОЛОН: Не!
(Дионис го испушта јајцето. Аполон забрефтува од мака,
тргнува да го спречи. Доцна. Аполон се обидува да ја врати
жолчката во лушпата.
Бахус заминува. Аполон станува, внимателно држејќи ја
лушпата да не се истури содржината.)
АПОЛОН: Јас ќе те соберам, мило мое... Еј, тато, што да
правам со ова? Еј, Зевс?
(Погледнува во својот „swatch“ cam.)
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АПОЛОН: Важно е што започна.
(Ја погледнува сцената во која Орфеј и Евридика и понатаму
се радуваат.)
АПОЛОН: Мир, буби!
(Двајцата папсуваат како да им е исмукана силата. Бајковитата сцена полека гасне. Аполон му ја дава лушпата на
придружникот, а овој внимателно је прифаќа. Фојб уморно
се качува до Зевс. Клекнува. Му ги бакнува стапалата.)
АПОЛОН: Ти благодарам, о, Семоќен за сета милост!
(Тогаш безобразно се насмевнува, станува и го удира Зевс по
ушите кои му ѕиркаат под маската.)
АПОЛОН: Ама јас, само така. Знам дека ти си веќе мртов
и бел. Но, беше на висината на задачата.
(Му ја симнува маската на татка си. Под маската е мршата на Зевс, од којашто исушената кожа веќе почнала да се
лупи, како некој внатрешен оган да го има исушено месото
однатре.)
ЗЕВС: Ние - Ние Зевс, На Светот Господар - Ние - Зевс
- Го Разгледавме Спорот - Ние Зевс - На Светот
Господар - На Драгите Драги - Потомци, Ослабени
Драги - Ние - Ние Зевс...
АПОЛОН: ...а очекувам дека ќе бидеш таков и понатаму.
Забавата само што започна.
(Придружниците го отпоздравуваат со крик кој на богот и
му доликува.)
Крај на петтото дејствие
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ШЕСТО ДЕЈСТВИЕ
(Од мракот на дојранската ноќ извира синкаста светлина.
Се појавува сцена со Орфеј и Евридика, којашто на Олимп му
беше прикажана на Дионис. И сега не е ништо постварна.
Двајцата млади се движат низ густ воздух во својот синкав
рај, како игровидни рибички. Ледната ноќ не влијае на светот
однатре. Повторуваните движења делуваат како окаменети
во времето.
Тоа трае сè додека спор но силен ветер почнува да ја вбризгува
Евридика во надворешниот свет. Таа се обидува да се спротивстави, й се назира грч на лицето и на мускулите. Орфеј како да
не забележува дека нешто морничаво се случува. И понатаму
е зафатен со пловењето по аквариумот и со испуштањето на
певливи рибји гласови. Ветерот успева да ја извлече очајната
Евридика надвор, каде нејзините движења и дишења мораат
нагло да се приспособат на надворешниот свет. Откако ќе
земе малку здив, се обидува да го предупреди Орфеј со вресок
и со тропање по невидливите ѕидови коишто ги делат двата
света. Без успех.
Таа се свртува околу себе, со животински страв од непознат
простор. Се обидува со сила да се врати во нивниот син свет.
Судирањето со невидливиот ѕид е болно. Орфеј и понатаму
самозадоволно ги обигрува тесните граници на нивниот аквариум. Таа се откажува и обраќа внимание на мрачната
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стварност. Малку е охрабрена од певливиот ветер и од неговото смирувачко свирење. Омамена зачекорува во мракот.
Одеднаш, од мракот пред неа извира прилика, со голи гради и
со мртовечко бледило.
Дионис се појавил во својот загробен облик, застрашувачки
втренчен и малку како разнежнет. Таа дивјачки вреснува. Орфеј
во аквариумот се свртува да види од каде доаѓа звукот. Простодушно се обидува пак да го повтори звукот така што пеејќи го
имитира. Дионис ги пружа раце кон Евридика. Таа отстапува.)
СПИКЕРКА (ОФ): Цела Тракија денес е во солзи...
ЕВРИДИКА: Господару Дионис? Од каде ти?
СПИКЕРКА (ОФ) ...поради тешка судбина што го
погодило омиленото благородничко семејство...
ЕВРИДИКА: Орфеј не е тука, но наскоро ќе дојде ...
СПИКЕРКА (ОФ) ...Неверба уште владее по полиња и
шуми...
ЕВРИДИКА: Чуму таков поглед, господару? Зошто змиска
маска? Зошто ви исчезнуваат ушите, господару мој, а
забите ви блескаат...
СПИКЕРКА (ОФ) ...Донации за погребно масло можете
да уплатите на сметката...
ЕВРИДИКА: Каква врска имам јас со сите вас? Зарем
јас сум нешто крива? (Дионис ја отвора устата, но
гласот му допира одсекаде.)
ДИОНИС: Не се сложувам со прашањето.
(Таа отскокнува до другиот крај на арената. Се набљудуваат
за миг, и двајцата задишани. Таа фрла поглед на Орфеј, но
помош од него нема да добие. Дионис мирно вади од плаштот
маска на Аристеј-Змијата.)
ДИОНИС: Колку побрзо ќе завршиме, побрзо ќе се
смириме.
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ЕВРИДИКА: Пцовисај!
ДИОНИС: Не денес.
(Си ја става маската и навалува кон неа. Се тркалаат по
песокот како рис и мрзливец. Од земјата извира мирниот и
истенчен глас на Дионис.)
ДИОНИС (ОФ): Не исчекувајќи те, Славјанко
под грмливите темни облаци
шумските џелати што не мамат
јас лесно се помирувам со она парче лед
што го стискам во раката.
Со мироносна смиреност
ќе замавнам со рака
но сепак нема, не.
Ќе седам на могилата
дочекувајќи ги со око твоите бели ати
изникнати од кимерските вилаети
со лета неброени
љубовнички.
И кога војнички ќе застанаме очи в очи
нека бидат времиња кога џигерот се собира
од страв заради вечноста
која Тајниот Кнез би ни ја дал.
Уште само повесмото на мракот
телата да ни ги спои
но душите да не ги придави
како првите мачиња.
(Евридика се обидува да се дофати до езерото. Меѓутоа,
Аристеј-Змијата е побрз. Ја фаќа за ногата и ја привлечува
кон себе. Ги забива змиските заби во нејзиниот стомак и го
држи каснатото место сè додека нејзиното грчевито тело
потполно не го обземе отров. Евридика треснува врз земјата.
Аристеј си ја брише устата, а потоа методично ја избакнува
мртвата девојка.
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Се подига задишан, ја симнува маската под којашто е испотеното лице на Дионис, целото во тикови. Зачудено гледа
ту во телото, ту во својата залепена облека, ту во Орфеј, и
понатаму несвесен во својот златен кафез. Мрмор на мртви
души го облива просторот. Дионис залелекува. Се судира со
невидливите суштества кои го опкружиле.
Успева да се пробие низ мракот и да исчезне.
Зуењето на невидливите е сè појако. Почнува да го затресува
и малиот свет на Орфеј. Тој вџашено се обидува да ја одржи
рамнотежата. Во силниот потрес и прасок магијата исчезнува. Светлоста на рајскиот свет гасне и тој го исфрлува
Орфеј, како од материца, во студената ноќ.
Тракиецот фаќа здив, сè уште зашеметен од потресот. Кога
сфаќа дека лепливата течност на неговите раце е крв - се
отрезнува веднаш. Лазејќи по тревата, ја следи крвта сè
до нејзиниот извор - исмуканото тело на Евридика. Тоа сега
повеќе личи на кожена кукла. Тој полека го подига. Лицето
му се изобличува во долг и страшен, безгласен крик. Потоа ги
става остатоците во уредна положба, механички правејќи
го она како што е редот.
Илјада чкорчиња се палат шушкајќи, илјада тапани тепаат ритам на погребна песна. Илјада грла запејуваат. Орфеј
залелекува.
Од мракот се појавуваат нимфи и сатири носејќи запалени
свеќи и предмети нужни за предпогребен обред. Го преземаат
средувањето на умрената од излудениот Орфеј. Поставуваат
свеќи околу неа. Нимфите ја чешлаат Евридика, й ги мијат
главата и нозете. Ја пресоблекуваат во нова облека. Старото
се запалува. Й ставаат парички врз очите. Ја шминкаат, ја
руменеат. Внимателно се истура вода во езерото. На крајот
од обредот, еден стар сатир доаѓа до телото со долго шило
и со нож. Орфеј го фаќа за рака.)
ОРФЕЈ: Што правиш?
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САТИР: Да ја начнам. Да не се повампири.
(Орфеј сурово го оттурнува на земјата. Со лудачки сјај во
очите ги руши свеќите, ги тргнува парите од очите на жената. Со босилок опишува круг околу неа. Одеднаш просторот
блеснува сам од себе. Кога Тракиецот ги погледнува, сите
отстапуваат.)
ОРФЕЈ: Сиктер! (Пауза.) Таа не е мртва! Мисли ли некој
поинаку?
(Никој не се осудува да одговори.)
ОРФЕЈ: Ова тело ми припаѓа мене! ...А душата... ќе й ја
вратам. Ќе се вратам. (Пауза.) Со неа.
(Стои уште миг, а потоа й се свртува на петицата и исчезнува во мракот, лудачки брзо. Веднаш потоа Нимфата-Паѓалица
й притрчува на Евридика, но не може да го прејде кругот што
Орфеј го опишал. Сепак успева со прстот да зафати малку
од пролеаната крв на покојничката. Втренчено ги исчитува
значењата на течноста додека останатите трпеливо го
чекаат исходот.
Нимфата ја подига главата. Очите й се насолзени.)
НИМФА: Кога Балканот зоврие во крв и растопен челик,
ние ќе се осврнуваме да ги видиме драгите ни души
кои по нас заостанаа. Но се плашам дека тогаш веќе
ќе биде доцна.
(Некој од групата вреснува. Почнуваат сирени за воздушен
напад.)
Крај на шестото дејстие
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СЕДМО ДЕЈСТВИЕ
(Со суви усни, натежнати нозе и очи полни со песок, Орфеј
веќе со еони гази низ пустина.
Миријади мртви души му се обраќаат со мрморење, сакајќи
некако да го одвратат.
Тој само појако го притиснува памукот во ушите и почнува
да свири со цел да ги натпее.
И така долги саати и саати до изнемоштеност.
На крајот доаѓа до Вратницата на Световите, закопана в
земја.
Погледнува во небото над себе.
Со воздишка влегува.)
Крај на седмото дејствие
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ОСМО ДЕЈСТВИЕ
(Кога воен рефлектор му ги заблеснува очите, Орфеј се наоѓа
во длабока дупка од која се наѕира само престолот на Ад над
него. Адот и неговите помошници се во црни ќулавки. Мртвите
души мачени од своите демони квичат и се виткаат во полумракот. Крај нозете на Ад ‘ржи антропоморфниот Кербер
иритиран од појавата на Орфеј. Искрен аплауз на демоните
го поздравува Орфеј кога светлото се запалува.)
АД: Па, момче, не дека не е така, но упорен си
навистина...
ОРФЕЈ: Господару... Господару Аде!
АД: Добредојде во Тартар.
ОРФЕЈ: Јас сум Обреј, Словен од Тракија.
АД: Словените не ги држиме во овој пекол. А и што
бараш тука пред смртниот час?
ОРФЕЈ: Твојот син, Дионис, во облик на змија ми ја уби
жената.
АД: Зарем тоа не е синот на Зевс?
ОРФЕЈ: Некои велат дека ти go си направил со Персефона.
АД: Можно е. Го знам момчето, навраќаше тука.
ОРФЕЈ: Па, ќе ми ја вратиш ли жената?
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АД: Немој да ме збунуваш. Не постои клуч од излезот.
Значи, и ти остануваш.
ОРФЕЈ: Таа се вика Евридика, господару.
АД: Евридика? Запали го број три!
ГЛАС (ОФ): Палам тројка!
(Рефлекторот со број три, од купот суштества кои се превиткуваат во мракот, ја осветлува Евридика. Облечена е во
црна кожа, нашминкана и на музика од peep show го прикажува
својот бескраен стриптиз.Сё замолкнува гледајќи ја девојката
несвесна за своето проклетство.)
ОРФЕЈ: Евридика!
АД: Не те слуша, младичу.
ОРФЕЈ: Зошто постојано се соблекува и облекува...
АД: А, да... Тоа е нејзиниот пекол. Некои и полошо
поминаа.
(Таа повремено зема и дои розово суштество кое й виси во
торбата на грбот.)
АД: Мислам дека тоа ти е неродената ќерка. Кажи
„здраво“ на татко ти, душо.
ОРФЕЈ: Ги носам со себе.
АД: Не можеме ни тебе да те пуштиме. Конечно, што би
правил ти со мала и со голема вампирка?
(Орфеј се обидува да го зграби. Кербер за малку да му ја откине раката. Орфеј паѓа назад во дупката, задишан. Сите се
смеат, па и жртвите. Музиката на која Евридика бескрајно
се соблекува, се забрзува, терајќи ја и неа да го постигне налудничавото темпо. Орфеј го подига закрвавениот поглед. Ги
набљудува. Ад со рака им дава знак за тишина. Сè замолкнува.)
ОРФЕЈ: Господару Аде!
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АД: Што сега? Да не сакаш и ти да ме гаѓаш со стрели
како оној селанецот Херакле? Ако имаш слух, можам
да те земам да ме заспиваш.
ОРФЕЈ: Длабок би ти бил сонот.
(Орфеј нагло и дивјачки удира по жицата на лирата. Звукот
со своето силно потреперување ги затресува телата на сите
присутни. Ад се изместува на својот престол.)
АД: Прес-та-ни....
ОРФЕЈ: Доцна е.
(Орфеј безмилосно удира по лирата и со потреперувањата
ги разорува телата на присутните. Општата викотница се
меша со нечовечка какофонија на лирата. Единствено Евридика продолжува со својата зададена активност. Адот почнува
да повраќа од болки. Кербер се тркала крај господарот. Орфеј
не им обраќа внимание. Единствено Евридика му е во очите.)
ОРФЕЈ: Велат дека ќе ми ја пуштиш жената да појде
со мене. Велат дека ќе й дозволиш да го поведе и
детето. Велат дека и среќен пат ќе ни посакаш. Исто
така, се вели дека си последната будала ако не ми ги
исполниш овие скромни желби...
(Ад едвај успева потврдно да кимне со главата. Орфеј престанува да свири. Ад ја крева раката и демоните го изгаснуваат
рефлекторот број три. Евридика се опушта како кукла на
конец. Пред да падне, Орфеј ја исправа, свирејќи. Со блага
музика го одржува нејзиното тело исправено.)
ОРФЕЈ: Ви благодарам за домашното гостопримство, на
олкава чест.
(Полека, со музика ја повлекува жена си да тргне по него. Таа
го послушува, механички, како зомби. Ад се јавува со слаб глас.)
АД: Уште малце, сине, уште малце... И немој да се
свртуваш на ова свето тло.
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(Орфеј му одмавнува со раката. Продолжува да се извлекува
од дупката. Ги испраќа квичењето на мртвите души и Кербер.
Орфеј и Евридика исчезнуваат во мракот.
Кога замираат и благите звуци на лирата, наеднаш во Тартар
се палаат сите обични светла.
Кулисите и сцената се расклопуваат. Жртвите и демоните
се враќаат во стварноста. Се симнуваат ќулавките. Под
Адовата маска се наоѓа испотениот, но задоволен Дионис.
Бившиот Кербер, и вистински сатир, му принесува бокал за
богот да се измие.)
САТИР: Што мислиш?
ДИОНИС: Жилав е, но успеавме.
САТИР: По ова ќе биде партал од човек.
ДИОНИС: Да се надеваме.
Крај на осмото дејствие
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ДЕВЕТТО ДЕЈСТВИЕ
(Орфеј, свирејќи, упорно гази назад. Кон светот на живите.
Евридика, стискајќи го до градите своето чедо, механички оди
по него водена од звукот на неговата лира. По долго време тој
почувствува дека зад неговиот грб нешто чудно се случува: таа,
целата збунета, застанува. Жени, мали девојчиња, трошни
старици, ја опкружиле со тага во очите. Евридика им се смее
во препознавањето. Орфеј застанува, не сме да се сврти.)
ОРФЕЈ: Евридика?
(Тишина. Тој засвирува малку побрзо. Во еден момент, звукот
повеќе не се слуша иако тој и понатаму свири.)
ОРФЕЈ: Евридика, тука си?
(Таа не му одговара. Како да излегува благ липтеж од нејзината уста, а од другата, па третата, и од четвртата
страна... Орфеј е веќе излуден.)
ОРФЕЈ: Евридика?
(Миговно, тој нагло се свртува. Но пред да успее да ја здогледа
својата сопруга во мракот, небото над него се распрснува
во болно силни блесоци. Шумовите на семирските простори
одвај успеваат да загушат нечија развеселена демонска смеа
и пригушено липање на жена.
Орфеј паѓа на коленици, толчен од внатрешни грчеви. Се свит
кува во фетусна положба, ползи по прашината. Од небото
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допира звук на менување на радиостаници, сè додека не се
пронајде вистинската. Одекнува безличниот глас на спикерката со беспрекорен изговор.)
СПИКЕРКА (ОФ): Гласот на Лемурија, полноќни вести.
Како што пренесуваат сите светски агенции, Орфеј,
тракиски крал и словенски просветител, не успеа
да ја врати својата сопруга Евридика од Тартар,
светот на мртвите. Причината за неуспехот е наивно
свртување кога правилата на играта се строго
забранети. Се верува дека госпоѓата страдала како
жртва на политичкиот судир помеѓу нејзиниот сопруг
и богот Дионис. Господинот бог Дионис, Неговата
Светост Загреј-Сабазиос, тоа одлучно го демантира,
напомнувајќи дека жали што господинот Орфеј
поради нервен слом, ја напуштил јавната дејност.
Цитираме: „Беше достоен наследник, штета што сега е
партал од човек.“
(Додека траат вестите, Орфеј пополека се освестува. Си го
трие лицето со песок за да дојде при себе. Занимливо ги слуша
вестите. Кога завршуваат, тој самосожалително ги брише
солзите. Плукнува. Си ја погалува лирата. Ја зема. Со нечовечки крик ја започнува својата музика којашто го потресува
светот.
Устројството на вселената како да се руши во збрката од
звуци и бои. Викотот на животните се меша со шушкањето
на дабовите кои се поместуваат од своето лежиште. Нивните сенки го опкрилуваат Орфеј.
Додека трае походот на дабовите, Орфеј облекува бела свештеничка туника и зема божествено жезло.
Потполно се преобразил во натчовечко суштество.)
ОРФЕЈ: (Вика.) Нека биде светлина!
(Ништо. Дабовите и понатака татнат.)
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ОРФЕЈ: (Помирливо.) Можеби сум измешал...
(Мрморење. Покајание.)
ОРФЕЈ: Му припаѓам на изопаченото човештво, на
толпата расипано месо. Изопачено месо. Моите
гревови, моите престапи, моите недостатоци со сета
расипаност на моето срце им припаѓаат на маса црвци
и на оние кои одат по темнината...
(Погласно.)
ОРФЕЈ: ...Оти ниеден човек не одредува пат и ниеден не
управува со својот чекор. Само кај Бог е праведноста.
Од Неговата рака доаѓа совршен живот и со Неговото
знаење сè постанало. Тој управува со сè што постои,
по своја замисла, и без Него ништо не се случува...
(Молчи. Се насмевнува. Завива.)
ОРФЕЈ: Зар не реков: Нека биде светлина!
(Пауза.)
ОРФЕЈ: Зар не реков: Нека биде звукот!
(Мртва тишина. Мрморење.)
ОРФЕЈ: ...Но за мене, кога ќе потклекнам, Божјите
благодатни дарови се моја помош за сите времиња.
(Пауза. Тивко.)
ОРФЕЈ: И кога насрнувам поради зависта на месото,
мојата праведност постои во вечноста...
(Пауза. Тивко.)
ОРФЕЈ: ...поради Божјата правда.
(Тој се свртува и полека оди кон своето мрачно одредиште.
Гласот на спикерката неуморно известува.)
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СПИКЕРКА (ОФ): Спектакуларното враќање на
господинот Орфеј на јавната сцена резултираше со
устројство на неговите поклоници во атрактивна
фенси секта со динамичен аутлук. На денешната
конференција за печат, господинот Дионис ги прогласи
за паравоени формации. Изјавата на господинот
Аполон-Фојб за ова, како и за моменталната состојба
на Олимп и на Балканот, не успеавме да ја добиеме.
Состојбата е уште поинтересна, а вие останете крај
вашите мали екрани зашто по квизот „Бувишта од
соништа“ делиме обредни лепчиња...
(Некаде од балканските пустелии допираат знаци на утринско
постројување.)
Крај на деветтото дејствие
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(На своето зборно место доаѓаат поклониците на Орфеј. Тоа
се бивши Дионисови сатири и неколку нимфи. Облечени се во
бели униформи, со прерано втврднати лица. Во редови под
конец го чекаат доаѓањето на својот водач. На бината пред
нив стапува Орфеј следен со џагор и со звук на гајди и рогови.
Потполно побелел во меѓувреме. Облечен е во бело, со плашт.
Цврст поздрав со раката кон масата, која веднаш се смирува.)
ОРФЕЈ: Посланието е при крај. Балканот веќе му се
радува на новиот поредок. Ред и мир ќе завладеат
со нашите души и тие веќе се спремаат за благослов
на идните и повторени животи. Досега, со светот
господареа: Фанес, Никс, Крон, Уран, Зевс! А
шестиот не е, како што некои се надеваа, перверзниот
Дионис, туку Аполон, Тросветиот и Трослојниот! Тој
ни дава вечно траење. Фала му! Но, за секој духовно
и телесно да се исчисти, ви носам дар кој душите
ќе ви ги приближи до божествена еднина. Со овие
црти и рецки ќе ги испечете зборовите! А тоа што е
именувано, тоа ќе се надгледува и води!
(Од неговите светлечки раце исфрлува прашина од којашто
по предметите и по луѓето започнуваат да се појавуваат
буквите на древната азбука и да поигруваат низ просторот.
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Орфиците ритмички изговараат „Аз, Буки, Вједи, Глагољ,
Добро, Јест...“)
ОРФЕЈ: Аз, буки, вједи, глагољ, добро, јест! Да го
окамениме времето со зборови. Да ги успокоиме
благите души. Да ги исчистиме од вишокот на страст
и блуд. Вечното битисување е веќе даровно, а вие
уште не сте свесни. Каде е лекот ако не таму кајшто
се Аполон великиот и каде е Орфеј, неговиот пророк,
браќа Словени? Каде е лекот, ако не во семирот, кај од
ѕвезди распаднати сите сме составени, волчји сестри?
СИБИЛА: А можеш ли и овој да го излечиш?
(Сите се свртуваат кон старицата, Сибила, која го води под
рака куциот и пропаднат Дионис.)
СИБИЛА: Слеп е. Засекогаш.
(Орфеј доскокнува на земјата пред нив. Му мавнува на Дионис
пред очи.)
СИБИЛА: Има ли милост за него?
ОРФЕЈ: За оние кои го спречуваат напредокот - нема!
Како се викаш, стара, кога си толку наивна?
СИБИЛА: Сибила, пророчицата.
ОРФЕЈ: Сибила е мртва. Би требало веќе 900 години. А
можеби и ти по грешка си жива?
СИБИЛА: Смртта ме заборави. Скитам, собирајќи ги
првите мачиња ...
(Орфеј остро й ја тргнува раката со која таа го придржува
Бахус. Овој паѓа на тлото. Некој и му се насмевнува на Дионис
кој се грчи во прашината. Некој и занемува од трагиката на
глетката.)
ОРФЕЈ: Ништо не му е. Тој е стара курва секогаш спремна
на опачини.
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СИБИЛА: Не денес. Тој веќе не е за ништо...
(Дионис успева да се постави во клечечка положба. Потоа
нагло се исправа со целата висина. Преобразен, мангупски се
насмевува.)
ДИОНИС: Има денови за мегдан. И само што стигнаа.
(Пред Дионис да му се нафрли на Орфеј, четворица следбеници
на Тракиецот го опкружуваат, со лица премачкани во бело.
Го неутрализираат Дионис така што му го покажуваат неговиот лик во огледало. Иако намамен, Дионис не дава да му
пријдат. Става на себе маски на јарец и бик, со што добива и
силина на своите тотеми, но напаѓачите со долги стапови му
ги соборуваат маските од рацете. Толпата му се потсмева,
имитирајќи го бикот, како на баханалии.)
ОРФЕЈ: Е, љољо стар, лажливец... Се сеќаваш ли, вински
боже, кога Хера ги испрати Титаните со бели лица
да те убијат кога беше бебуле? Тогаш исто вака се
преобразуваше, и оживеа по распарчувањето. Овој пат
тешко дека ќе ти се посреќи.
ДИОНИС: Се лажеш, добар мој. Моето време не е и мојот
живот.
(Дионис со очајничка моќ се фрла наназад, надвор од дометот
на огледалото. Се крева, пак моќен и опасен. Луѓето се оддалечуват, бидејќи е јасно што следува. Во брзата, жестоката
битка со голи раце, ни Орфеј ни Дионис не успеваат да се
здобијат со предност.
Но, кога Дионис се подлизнува, Орфеј зема пиштол од придружниците. Му приоѓа на Дионис и му пука во тилот. Младиот бог запира со тресењето.)
СИБИЛА: Господару Орфеј, ти...Ти го уби?
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ОРФЕЈ: Што ли јас, со кого јас? Да... Понатаму можете и
сами. Кревајте го!
(Го подигаат Дионис. Му ги приковуваат рацете и нозете за
дабовиот ѕид. Го прекриваат со черги. Доаѓаат хирурзи. По
касапењето, методично и толку различно од бахантското растргнување, сè уште врелото срце му го предаваат на Орфеј.
Тоа одвај успева да ја совлада желбата да го проба срцето.
Се слуша ракоплескање. На сцената на Орфеј седи Аполон
облечен во облеката на Зевс, а татковата мумија му лежи
во скутот, како дете. Движењата на Аполон се изразито
женски. Му се забележуваат знаци на растроеност.)
АПОЛОН: Браво! Бис! Остро око.
(Орфеј му ја бакнува ногата.)
ОРФЕЈ: Добредојде, господару Аполон, наше јаболко
тросветло, песно наша ариевска и преданиска.
АПОЛОН: Преубаво ве најдов, драги. Баци рака на татко
ти Зевс. Задоволен е што кучето го дочекало денот на
својата егзекуција.
(Орфеј мора да ја бакне исушената рака. Му го подава на
Аполон срцето.)
ОРФЕЈ: Тебе ти го посветивме, господару.
(Аполон го зграпчува срцето и го оближува. На Орфеј му се
згадува.)
АПОЛОН: Браво, ќерко.
ОРФЕЈ: Не сум ти јас ќерка, господару.
АПОЛОН: Така и ќерка ми Атина некогаш ми го донесе
ова исто срце. Само што глупакот подоцна оживеа.
ОРФЕЈ: Бахусовото срце тогаш ти го донесе твојата
сестра, а ќерка на Зевс - Атина, господару!
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АПОЛОН: Ти ништо не разбираш! Но, Дионис разбира.
(На Дионис.) Жив ли си, глупчо?
(Дионис не ги отвора очите. Се смешка.)
ДИОНИС: Уште малку.
АПОЛОН: Ајде, па кога ќе помине и тоа малку, ќе те
закопаме токму во Делфи, баш под гората на Парнас.
Твојот гроб крај пештерата Корникион ќе им го
покажуваме на германските туристи, да се сликаат и
ликуваат! (Смеење.) Нешто сум шегобиен и полн со
живот денес, сине...
ОРФЕЈ: Носете го Бахус на кучешки гробишта.
НИМФА: Разбирам.
ОРФЕЈ: Уморен сум и тажен, господару Аполон...
АПОЛОН: Дрнкај и не думај премногу. И земај
антидепресиви. А Делфи целосно ќе го напуштам!
Не ме заслужуваат! (Пауза.) Еј! Еј, ти, Орфеј! Момче!
Татко ми сака нешто да му кажеш!
(Орфеј со почит й зборува на мумијата.)
ОРФЕЈ: Почетокот е Зевс, Зевс е и средината, во Зевс сè
завршува!
АПОЛОН: Одлично! Но, зошто зборуваш во тоа? Зборувај
овде!
(Аполон гордо покажува на себе. Орфеј трпеливо повторува.
Еден од Орфичарите му приоѓа на Орфеј и му подава мобилен
телефон.)
ОРФИК: Господару, Дионис ти порачува дека умрел. Вели
дека и ти ќе умреш набргу. И твојата душа со тебе. И
сè наше со нас, и сè твое со тебе.
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(Орфеј занемува. Замислено го исклучува телефонот и му го
враќа на пратителот. Потоа избувнува.)
ОРФЕЈ: Мојата душа? Да умре? Таа е бесмртна. Им дадов
на сите нова шанса, со мене и со господинот Аполон
да бидете бесмртни. Најпосле овој пијан полуостров
да се доведе во ред и да се подреди! А ти сè уште
пренесуваш што перверзникот порачува?
(Орфеј запира кога го забележува заспаниот Аполон. Богот, со
палец во устата и со мумијата наместо омилената играчка,
се смее во сонот, што веројатно и предизвикало рефлексно
мочкање.)
ОРФЕЈ: Пресоблечете го!
(Тие внимателно го носат заспаниот бог. Орфеј го зема
мегафонот.)
ОРФЕЈ: Бог помага, јунаци!
СИТЕ: Боже поможи!
ОРФЕЈ: Војници, јунаци. Ова беше тежок ден. А сè уште
и не почнал. Намачкајте си ги лицата. Донесете
дум-дум куршуми. Поделете рум и џоинти. Утре
имаме уште три села за смирување. И ако набргу не
падне Трибалија, јас лично ќе дојдам да расчистам!
И радувајте се на царството кое во себе го откривте.
Цивилизацијата што на волчјо срце ја чувавте, а на
сребрена секира ја повративте. Оган!
(Ракетни лансери пуштаат ракети. Орфиците молчат. Орфеј
погледнува во тешкото небо преплавено со ракетни траги.)
Крај на десеттото дејствие
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ЕДИНАЕСЕТТО ДЕЈСТВИЕ
(Орфеј и Сибила како врани чучат на едно брекче. Се слушаат
скакулци. Мирно и сетно расположение.)
ОРФЕЈ: Сибила, претсткажувај и утеши ме. Дали душата
навистина ќе ми умре?
СИБИЛА: Па ти си тој кој го учи народот за селидбата на
душите.
ОРФЕЈ: Синоќа сонував како поминувам низ една врата,
петта, десетта... Доаѓам пред огледало, седнувам,
палам цигара, иако повеќе не пушам. Чекам. Жена
која не дојде. А тогаш се склопчив и се вратив во
мајчината утроба. Но таму повеќе не беше ниту топло,
ниту меко.
(Додека тој се исповеда, и Сибила и просторот околу неа се
губат во мракот. Зад неа полека се подига личност со заслепувачка белина: Евридика се вратила. Веќе е начната со распаѓањето, но и понатаму е мошне убава. Од кошулата й ѕирка
детска главичка. Евридика со плашт го покрива несвесниот
Орфеј. Тој дури и под ткаенината продолжува да зборува,
занесен во мислите.)
ОРФЕЈ ...И повеќе не беше ниту топло, ниту меко... Не, не...
Ниту топло ниту меко.
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(Орфеј под ткаенината веќе почнува да се гуши. По трепетливите движења со рацете и лицето, се гледа неговата паника,
но стисокот е челичен. Од мракот вреснува Сибила.)
СИБИЛА: Врати се, Тракиецу!
(Сибила, исплашена, стои со две свеќи. Орфеј, собран во фетусна положба и облиен со ладна пот избезумено зјапа во
стварноста околу себе. Сеништето си заминало. Тој ги прегрнува нозете на Сибила.)
СИБИЛА: Најлошо е ако сонуваш бивши деца. Зло
неизбежно.
ОРФЕЈ: Сибила, јас... Јас не знам кој сум сонувал!
(Сибила му ги склопува очите и го погалува по косата. Зашто
тој ја зборуваше вистината.
Некаде во заднината започнува постојаната обука на орфичката војска.)
Крај на единаесеттото дејствие
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ДВАНАЕСЕТТО ДЕЈСТВИЕ
(Орфеј стои на своето зборно место. Две нимфички се подготвуваат за обредот. Облечени се и истрижани како мажи.
Тројцата се сами на собиралиштето. Труба за постројување.
Врева на млада војска при фискултура.)
НИМФА: Заповедниче, дозволете ми да се обратам.
ОРФЕЈ: Повелете, војничке.
НИМФА: Подготвени сме сите ние.
ОРФЕЈ: Дали постевте?
НИМФА: Да.
ОРФЕЈ: Обредно бањање?
НИМФА: Да.
ОРФЕЈ: Не се чепкавте? Ниту пак друг ве чепкал?
НИМФА: Не!
ОРФЕЈ: Последни вести?
НИМФА ПРВА: Од Лајбах па до Крит поредокот фатил
корени. Некаде со оружје, а некаде синовски ни
пријдоа.
НИМФА ВТОРА: Das ist wunderbar!
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НИМФА ПРВА: Денес ни доаѓаат нови регрути од
влашките планини.
НИМФА ВТОРА: И чувајте се од снајперистите.
НИМФА ПРВА: Исто така некои амбасадори и гласници.
НИМФА ВТОРА: И - навистина ви велам - чувајте се од
снајперистите.
ОРФЕЈ: А господарот Аполон?
НИМФА ВТОРА: Ако се разбуди ќе дојде со својата
играч...
НИМФА ПРВА: Со господарот Зевс!
ОРФЕЈ: Ќе преживееме и без нив.
(Прекинат е на половина реченица, бидејќи од сите страни се
симнуваат Дионисовите менади и ја опкружуваат збунената
тројка. Ги предводи старата Сибила. Менадите почнуваат
да пукаат од автоматски пиштоли. Рафали. Нимфите врес
нуваат и паѓаат.)
СИБИЛА: Нека е светлината со тебе, господару трачки и
словенски.
ОРФЕЈ: Зошто ги убивте!? Ни шеснаесет не наполнија!
(Сибила држи во рацете разгледница, ја чита со насмевка.)
СИБИЛА: Нашиот господин Дионис се јавил од мртвите
и те замолил да повелиш и да му ја испратиш својата
глава, госпар Орфеј.
ОРФЕЈ: Ни шеснаесет, а веќе виделе мртов семир во
претчински шупливите очи ...
СИБИЛА: Господинот се срами. Започнете сами.
(Трите менади се нафрлаат врз Орфеј со долго јаже и се обидуваат да го задават. Сибила мирно ја набљудува битката.
Повремено со нежност ја погледнува разгледницата.)
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СИБИЛА: Во Јадер веќе почна да ги шибаат жените за да
го надоместат тоа што мажите не се жртвуваат! Сакаш
ли последен да се смееш, Орфеј?
(Орфеј се обидува да се оттргне и ги влече менадите преку
ритчето. Исчезнува од видикот. Трите запнуваат за да го
задржат. Остатокот полетува по него. )
СИБИЛА: (Вика по нив.) Откинете му ја цела главата.
Барем толку заслужил.
(Многу бргу, со извици и крици, една менада се враќа со откинатата и насмеана глава на Орфеј, високо подигната за да
го осветли просторот.)
МЕНАДА: Добро ли е, мајко?
СИБИЛА: Ќе мора да се измие.
(Одеднаш, главата почнува нежно да мрмори, но гласот како
да й доаѓа од секаде.)
ОРФЕЈ (ОФ): Да ме измијат... Мене? Со чистење на
душата... плута... некој да ја... собере. Да се смилува...
како и да не е... Заслужено... Битисало... Само редот
да ни дојде. Поредок. Полесно ќе се живее... И јас сум
оној што се трудел... И тогаш...
(Смеа на свеселената глава.)
ОРФЕЈ (ОФ): Може едно пророштво?
(Преплашената менада е толку соземена што главата ја
спушта на жртвеникот. Сите паѓаат на колена и се помолуваат. Кога Сибила станува и почнува да бега, сите останати
го следат нејзиниот пример.)
ОРФЕЈ (ОФ): Пророштво... Да? „Заветот еднаш одложен,
еден ден ќе биде исполнет, вечните права ќе останат
зад нас, ние бевме тој подобар род.“ Кој го рекол
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тоа? Никој. И подобро што се убил. Време е за
пророштвото. Или не?
Јас сум јастреб:
Аполон-Дионис-Орфеј
Јас сум јас
Мислев дека сум јас
Но, само сум глава
Глава која плаче во пустина.
(Смеа.) Кич драг на Богот...
(Беспрекорен топот на тапани. Беспрекорен марш. Беспрекорна чекорница.
На чистината пристигнуваат убави и млади мажи и жени во
бели униформи: орфички регрути. Речиси не ја забележуваат
главата додека успорено пловат низ просторот. Ги спуштаат ранците и оружјето. Растоварени се и насмеани. Ново
поколение на еден подобар поредок.
На сцената, до жртвеникот со главата, се довлечкува мамурниот Аполон. Го носи својот миленик, татковата мумија
на која й е надената маската на Бетмен. Седнува и вљубено
ги гледа момчињата и девојките кои едвај го забележуваат
неговото присуство.)
АПОЛОН: (На главата.) Колку се убави.
ОРФЕЈ ...И што ако ја пророкувам, да речеме, вистината,
а никој тоа не би можел да го сфати... Како кога вие и
бездната се фиксирате меѓусебно... Или тоа базен бил
во прашање?
(Главата продолжува да мрмори. Аполо станува со својата
играчка и восхитено се обидува да им го привлече вниманието
на регрутите, за да го одржи говорот. Понекој и се свртува
кон него.)
АПОЛОН: Мили мои, само вие продолжете да ги менувате
вашите работните задачи. Нема да ви сметаме. Еве:

СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ

85

ова е вашиот заповедник - Орфеј. А уште како тој
убаво свири... А јас, јас сум ваш бог! Да, оној со чие
име ќе умирате, овој, на усните и во ушите... И така...
Тоа е она што јас сакав. Само вие радувајте се, борете
се и множете се... Да, множете... Благодарам.
(Аполон седнува до Орфеј, среќно воздивнувајќи.)
АПОЛОН: Е баш ми се допаѓаат. (Пауза.) Ќе победиме.
Како што гледам. А и многу ми се допаѓаат.
(Младите не го забележуваат. Движењата, мрморот и смеата им се како низ вода.
Одеднаш, целата група се свртува кон исток, полна со напнато исчекување. Но, расположението е и понатаму добро.
Нагло, муграта на новиот ден се распрснува со своето црвено и
жолто. Силно како што никогаш во овој живот не се памети.
Орфеј се прозева.)
АПОЛОН: Орфејчо, зошто нешто не запееш?
(Орфеј молчи.
Надлетуваат авиони. Завиваат сирени. Дамарот на вселената
веќе ги заглушува.
Почнува новиот Голем Прасок.
Умножен. Вештачки.)
Крај на обредниот случај
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	Д О Д А Т О К
Рекоа за драмата
•

Успешна симбиоза на древниот мит и модерното масмедиумско искуство – Гојко Божовиќ, Побједа, Подгорица,
1992.

•

Драмскиот текст на Зоран Стефановиќ поседува неколку
извонредни одлики. Приказната за словенскиот Орфеј
може да се чита и како грижливата етнографска студија
за словенската религија на Веселин Чајкановиќ, и како
политички есеј за актуелниот, т.н. Нов поредок, но и
како кој било американски научнофантастичен стрип на
Френк Милер. – Петар Грујичиќ, Борба, Белград, 1992.

•

„Словенскиот Орфеј“ треба да потврди дека борбите
и судирите на боговите, во случајот помеѓу Дионис и
Аполон, како судир меѓу два животни принципа, продолжуваат со општествената драма до наши дни. – Тодор
Кузманов, Македонско радио, Скопје, 1992.

•

Она што Стефановиќ го издвојува како самосвоен автор,
што е залог на неговата автентичност, се неговата острина, горчина, убоитост, директна провокација. Заслугата
за тоа не ја носат неговите години, туку се чини дека тоа
е поради наследството на силината на барбарогениите,
талогот на една вистинска уметничка побуна карактеристична за ова парче од Балканот тука. Таа комбинација на средноевропското промислување на светот и на
еден силен, како што би рекол Мициќ, ‘дивјачки’ дух и
замав, сега мрачен, сега безобразен, е специфичност на
писателот Стефановиќ. – Дубравка Кнежевиќ, поговор на
книгата Словенски Орфеј и друге драме, Белград, 1995.
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•

Писателот донесува, за овдешната театарска рутина,
нетипична (читај: нереалистичка) чувствителност, наклонета на експериментот, фантастиката и гротеската,
која плени со слоевитоста и повеќекратните значни рамнини. – Илија Бакиќ, магазин Време, Белград, 1995.

•

Очигледно е постоењето на слоевит интелектуален дискурс, особена театарска естетика, како и огледување на
онаа традиција којашто во историјата на театарот била
најбарана. – Петар Грујичиќ, рецензија на книгата Словенски Орфеј и друге драме, Белград, 1995.

•

Поетиката на Зоран Стефановиќ е сосема диспаратна во
нашиот книжевен простор. Тој не слика, тој обликува. Тој
не зема премногу од стварноста, па она што го позајмува
од неа му служи како градиво за трагање по суштината
на луѓето и појавите. – Владимир Стаменковиќ, рецензија
на ракописот на книгата Словенски Орфеј и друге драме,
1995.

•

Стефановиќ знаечки ги користи сликовитите метафори,
но и изрекувачката иронија, како би го навел читателот
рамно до прикриената бит на своите драми. Тој создава
еден повеќезначен и густ ракопис којшто, сосема суверено, опстанува и вон театарската сцена. Своевиден
парадокс е единствено фактот што, и покрај нивните
несомнени можности, пиесите на Стефановиќ, до денес,
поправилно се „исчитувани“ во странство отколку во
Србија. – Душан Видаковиќ, Ваљевац, Ваљево, 1995.

•

Она што најнапред паѓа в очи е големото јазичко мајсторство. Стефановиќ пишува со сочен, разигран српски
јазик, на којшто посебен шарм му дава спојот на старинската лексика и синтакса, и модерните изрази. Можеби
најголемата вредност на пиесите на Стефановиќ лежи
во големата леснотија со којашто неговите дејства се
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развиваат на различни нивоа: тие впрочем се лизгаат и
незадржливо не влечат зад себе. – Иван Вуковиќ, Погледи, Крагуевац, 1995.
•

Не е тешко да се изнајдат паралели со денешните прилики на Балканот и во светот воопшто. И сё е дадено во
една духовита и мошне занимлива проекција. – Ранко
Буриќ, Политика, Белград, 2002.

•

Зоран Стефановиќ не го користи митот за Орфеј како
неговите претходници, туку настојува да воспостави
ново толкување на митолошкото градиво и вон неговите
рамки да изгради нови, поинакви односи меѓу драмските
јунаци. – Радомир Путник, поговор за книгата Савремена
српска драма бр. 33, Белград, 2008.
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Орфеј како Словен
Кон премиерата на „Словенски Орфеј“ од Зоран
Стефановиќ, во режија на Горан Тренчовски, а во
продукција на Народниот театар „Антон Панов“
од Струмица. „Дојрански ракувања“, 1992
Мишел Павловски
Дневен весник „Нова Македонија“, Скопје, 15. јули 1992.
Старата тема – бунтот против боговите – во последната
премиера на Народниот театар „Антон Панов“ од Струмица е проектирана во модификуваната приказна за Орфеј,
при што јасно се одделуваат две тенденции, поточно, две
определби: на драматургот и на режисерот. Од една страна,
авторот на текстот Зоран Стефановиќ, ја користи можноста
да експериментира со легендата, да ја стави во тематски
координати што ќе му овозможат конципирање на сосема
поинаква драмска материја, во која се прекршуваат ритуалот,
елаборацијата за словенството и, навистина – оддалеку назначени, паралели што се допираат до сегашниов политички
момент. Режисерот Горан Тренчовски ја користи можноста
што ја дава присуството на ритуалноста во драмската материја и гради претстава во која преку стилизирани обредни
моменти, ќе се експонираат како примарни изразни средства
гестот и пластиката на актерското тело. Во таквата определба своја мошне изразена и точно определена функција имаат
и маските (што ги изработи [Драгомир] Чеда Николиќ) кои
се надоврзуваат на режисерската идеја и го заокружуваат
актерското остварување.
На овој начин конципираниот режисерски ракопис, често
се поставуваше прашањето за функционалноста и оправда-
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носта на фарсичниот израз што, евидентно, беше определба
на Горан Тренчовски. Нагласената фарса, доволно дозирана,
не до крај се вклопуваше во структурата на проектот, од време на време разбивајќи ја дури и естетската хармонизираност
на претставата. Не спорејќи со употребата на фарсата како
еден од начините да се експлицира атмосферата во дворот на
богот на виното Бахус, сепак се наметнува впечатокот дека
преголемото инсистирање на овој начин на игра ги прекрива
другите актерски и режисерски елементи на изразот.
Зоран Стефановиќ определувајќи го Орфеј како Словен
ја трансформира легендата за бунтот на уметникот, поточно,
ја обработува дилемата за можноста и (не)рамноправноста
на борбата меѓу смртникот (дури и кога тој како свое оружје
ја користи уметноста) и боговите. Во пиесата на Стефановиќ,
Орфеј е само инструмент во меѓусебните непријателства на
двата бога – Аполон и Дионис.
Зборувајќи за „словенизирањето“ на Орфеј, интересно
е да се одбележи оригиналниот паралелизам што беше предизвикан од проекцијата на методот на драмскиот автор во
режисерската скрипција при оформувањето на претставата.
Имено, режисерот Тренчовски потпирајќи се на насловот
на проектот – „Словенски Орфеј“ – во ритуалната концепција воведува елементи карактеристични за словенскиот
фолклор, на тој начин инвентивно оплодувајќи го драмскиот
материјал. Во таа насока, доволно оригинални, но сепак со
задржани комуникативни и лесно препознатливи стилизации
беа и костимите на Благој Мицевски, за чија костимографија, по неколкуте проекти во кои учествувал, може да се
рече дека има оформен и чист стил.
Во „Словенски Орфеј“ учествуваа Трајче Ѓоргиев, Владо
Јовановски, Марија Ѓурчева, Кирил Здравески, Бранко Бенинов, Тинче Ристеска, Валентина Митрова, Весна Таковска,
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Ленче Василева и др. Сценографијата е на Марјан Пецев, а
музичката илустрација на Христо Бојаџиев.
Кога се работи за настапот на актерскиот ансамбл, забележливо е дека нивната креативност најмногу доаѓа до израз
во сцените во кои комуникацијата се достигнува, пред сё,
со форми што не го третираат зборот како основно изразно
средство во театарот. Во такви моменти се одделуваа Трајче
Ѓорѓиев (Орфеј) и Владо Јовановски (Дионис). Точно и без
напори користејќи се со пластиката на телото, овие двајца
актери го профилираа докрај стремежот на режисерот во
одделни делови на проектот да го искористи ритуалот како
почетна точка во сценското обликување на претставата. Во
тоа им помогна и инвентивната музичка илустрација на
Христо Бојаџиев, која со правилно одмерените осцилации
во тонот и со звучната слика го оформуваше дефинитивно
проектот. Од друга страна, беше очигледно дека на актерите,
посебно на Владо Јовановски, напати им пречеше пренагласената фарсичност на ликовите. Треба да се одбележи и
придонесот на Марија Ѓурчева, Кирил Здравески и Бранко
Бенинов.
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Орфеј се враќа дома
Гоце Ристовски
Неделник „Пулс“, Скопје, Македонија, 9. јули 1992.
Пречекувањето на публиката со вино, што на извесен
начин е дел од претставата „Словенски Орфеј“, работена по
текст на Зоран Стефановиќ, а во режија на Горан Тренчовски, со струмичкиот театар „Антон Панов“ – што деновиве
премиерно беше изведена на брегот на Дојранското Езеро –
всушност претставуваше чин на „откровение“. Некои нови
„клинци“ – Тренчовски (1970) и Стефановиќ (1969) – пред да
ни ја понудат сопствената вистина за Орфеј, ни ја понудија
светската вистина (виното), навистина во пластични чаши,
што на свој начин како да укажуваше на основниот принцип
во создавањето на претставата, инаку автокарактеризирана
како „обреден случај“.
Обредниот (винско–пластичен) случај, во нивното толкување, добива карактер на додолски песни и игри што го
следат стремежот на Орфеј „да се врати дома“, но и јасна
намера да се завлезе во корените на митологијата и да се
понудат „нови прилози“ во разоткривањето на наводната
јужнословенска супериорност над античката култура.
Навистина, во режисерското видување на Тренчовски
обредот во духот на новите словенски традиции се претвора
во фарса, во која историјата се повторува (со што, се чини, е
одбран полесниот пат), но која, воедно, е и своевидно алиби
за во некои овдешни глави, сё попопуларната теза дека сите
јунаци на елинските митови, всушност, биле „наши луѓе“.
Така, на пример, со помош на „тешкото“ се симнува лажниот
оклоп на елинскиот идентитет на Орфеј, Аполон се открива
како предводник на „Коза ностра“, а Евридика, туку–речи,
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како ороспииче, да не говориме за тоа дека се детронизира
Зевс, а, во услови на паравоени времиња, спасот се бара во
турчење и во курчење.
Инаку, „Словенски Орфеј“ е најамбициозниот проект на
струмичкиот театар во сезоната што завршува и, како таков,
секако е достоен репрезент на доблестите на оваа театарска
куќа. Успешно одбраниот амбиент за премиерната изведба,
брегот крај Дојранското Езеро, во близината на централната
плажа и наспроти осветлените грчки села од другата страна
на водата, на моменти, кога тоа беше потребно, создаваше
стеснат простор за игра, а напати, со ширење на сцената над
и во водата, и една дополнителна назнака која идеално кореспондираше со веќе споменатата определба за фарсичност,
која, пак, очигледно, „му лежи“ на режисерскиот ракопис
на Горан Тренчовски.
Кон ваквата режисерска замисла инклинираа и извонредно направените маски [Драгомир Николиќ], како и шареноликите (дали карневалски) костими, атрактивните ефекти
и „дизајнираната“ актерска игра, што во себе вклучуваше
акробатика, модерна музика и други средства. Посебно богатство за претставата, се чини, беше извонредната музика
на Христо Бојаџиев. Сценографијата, патем, беше дело на
Марјан Пецев, а костимите на Благој Мицевски.
Главните улоги во претставата како гости ги толкуваа
Трајче Георгиев, наместа со потсилена анемичност и спонтана наивност како нужна деструкција на познатиот естраден уметник Орфејчо, Владо Јовановски, со доследноста во
поставените задачи, и Марија Ѓурчева, којашто добар дел
од доверената и улога ја градеше врз основа на сопствениот
шарм. Свој придонес, што заслужува да биде одбележан,
дадоа и актерите на струмичкиот театар: Кирил Здравески,
Бранко Бенинов, Тинче Ристеска, Валентина Митрова, Весна
Таковска и Ленче Василева.
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Оригинален
„Словенски Орфеј“
Прeмиерната претстава на Струмичкиот народен
театар, по текст на Зоран Стефановиќ и во режија
на Горан Тренчовски – необично доживување за
бројната публика крај Дојранското езеро
К. Јанишлиев
Дневен весник „Нова Македонија“, Скопје, 7. јули 1992.
Дојран, 6. јули
„Дојранските ракувања“ ја збогатија својата содржина,
но и културната понуда со една оригинална претстава, што
Народниот театар „Антон Панов“ од Струмица, премиерно
ја изведе крај брегот на Дојранското езеро. По втор пат на
„Дојранските ракувања“, во изминатите 16 години, подготвена е една премиерна драмска претстава, и тоа, повторно од
Струмичкиот театар, но, овој пат, со еден нов и оригинален
сценски настап. Претставата „Словенски Орфеј“, изведена
на сцената поставена над езерските води и следена од крајбрежјето, претставува младешко видување на античкиот
театар и сегашноста обременета со бројни противречности,
бидејќи сите учесници, почнувајќи од авторот, актерите,
па, сё до режисерот, не ја поминале четвртата деценија од
животот.
Но, затоа пак, бројната дојранска публика имаше нео
бично доживување предизвикано од новиот театарски тренд
што го нуди претставата „Словенски Орфеј“ и младиот режисер Горан Тренчовски. Текстот на младиот автор Зоран
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Стефановиќ од Белград за трагедијата на Орфеј, разложена
преку призмата на Словените и актуелните противречности,
почнувајќи од човековите слабости и пороци, па сё до актуелните судири и војни, претставува доволна инспирација
режисерот античкиот театар да го смести во овие балкански
простори.
Наспроти комплексноста на претставата тој успеа да
оствари непосредна комуникација со публиката, благодарејќи на функционалната сценографија на Марјан Пецев,
раскошните костими на Благоја Мицевски и мистичната
музика на Христо Бојаџиев и пред сё, актерската тројка –
Трајче Ѓоргиев, како Орфеј, Владо Јовановски како Дионис
и Марија Ѓурчева како Евридика, која ја предводеше успешната струмичка глумечка дружина.
Премиерната изведба на „Дојранските ракувања“
претставуваше значајно освежување на оваа културна манифестација. Секако и почеток на една значајна соработка
меѓу Народниот театар - Струмица и дојранската културна
манифестација од која треба да се очекуваат нови успешни
плодови. Единствено, при вакви проекти на природни сцени мора да се води поголема сметка за публиката, бидејќи
просторот за гледалиштето на претставата „Словенски Орфеј“ беше ограничен и не можеше да ги прими сите заинтересирани.
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Премиера на
„Словенски Орфеј“
Театар „Антон Панов“ oд Струмица
А. Манински
Дневен весник „Нова Македонија“, Скопје, 1. јули 1992.
Оваа претстава работена според текстот на Зоран Стефановиќ, студент на ФДУ во Белград и во режија на Горан
Тренчовски, ќе биде изведена на манифестацијата „Дојрански ракувања“ и на „Охридско лето“.
Народниот театар „Антон Панов“ од Струмица ќе учествува на овогодишните Дојрански ракувања со претставата
„Словенски Орфеј“, според текстот на младиот Зоран Стефановиќ, студент на Факултетот за драмски уметности во
Белград. Режијата е на Горан Тренчовски, кој неодамна со
претставата „Звучни слики“ успешно дебитираше пред македонската театарска јавност. Во неа покрај Кирил Здравески,
Бранко Бенинов, Виолета Митрова, Ленче Василева, Ванчо
Крстевски, Тинче Ристеска и Томе Ментинов од матичниот
ансамбл, во носечките улоги на Орфеј, Дионис и Евридика
играат младите и сё уште невработени артисти од Скопје
Трајче Георгиев, Владо Јовановски и Марија Ѓурчева.
– Уште со изборот на текстот и екипата за неговото прикажување имав за цел до докажам дека, сепак, светот им
останува на младите, вели режисерот Горан Тренчовски.
Просечната старост на сите оние што учествуваат во реализацијата на проектот не е поголема од четириесетина
години, а „нешто ново“ по „Звучните слики“ претставува и
подготвеноста и решителноста во матичната куќа за целосна
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ревитализација и фаќање чекор со најновите трендови во
театарот. Претставата како според текстот, заеднички скициран со авторот пред една година во Дионизиевиот театар,
местото каде што се роди трагедијата, така и според самата
интерпретација, која е во духот во сегашното време на различни противречности и војни, е доста комуникативна, а
комплексноста на најоригинален начин е заокружена преку
функционалната сценографија на Марјан Пецев, мистичната
музика на Христо Бојаџиев, раскошните костими на Благоја
Мицевски и пиротехничките ефекти на Димче Спасовски.
Што се однесува за содржината, појдовна точка е митот
за Орфеј кој во оваа пост–модерна верзија прави спој меѓу
античката и словенската митологија. Орфејовата трагедија
разложена преку призмата на Словените го открива спојот
меѓу човекот уметник и човекот идеолог и дава одсјај на во
моментот актуелните противречности и разидувања, судири
и војни, политички провирања, човечки слабости и пороци.
Токму затоа во претставата боговите ги губат класичните
ореоли и паѓат во светот на обичните смртници, а обредниот
ритуал претставува мозаик на траги–комичност.
Очекувам отворената сцена на брегот на Дојранското
Езеро, како и на Охридското, бидејќи претставата ќе биде
прикажана и во рамките на Охридското лето, да испровоцира
своевиден спој меѓу пост–модернистичкиот израз и античкиот театар, вели режисерот. Во тој амбиент во целост треба да
дојдат до израз и долготрајните, невообичаени за класичниот
театар, психо–физички подготовки на учесниците како и
сценографијата, костимите и светлосните, пиротехничките
и звучните ефекти што ги користиме во претставата.
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Признанија и награди
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најзначајни српски драмски писатели во постјугословенското раздобје.
2002: Српската радио верзија е номинирана за „Prix Europa“
во Берлин.
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