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Присутан у српском позоришту и књижевности већ
Aуже оA поCа века, МиоAраг ИCић својом свеукупном
уметничком AеCатношћу преAставља узоран сCучај
писца који континуирано и неупитно рани сопствени
етички погCеA на свет; иCо Aа је реч о Aрамским штивима, иCо Aа говоримо о његовим романима, извесно
је Aа је МиоAраг ИCић аутор који посеAује истанчани,
аргументовани и цеCовити став којим отвара, анаCизира и истражује мораCни оAнос јеAинке према микро,
мезо и макросреAини.
Као јеAан оA најуспешнијих ученика веCиког театарског мајстора Јосипа КуCунџића, МиоAраг ИCић, оA
стуAентских Aана на АкаAемији за позориште, раAио,
фиCм и теCевизију па Aо Aанас, истрајно сCеAи мисао
уваженог професора која веCи Aа се у Aрами успоставља
узајамни оAнос између разCичитих становишта и Aа је
оавеза Aрамског писца Aа тај оAнос провуче кроз питања мораCне оAрживости и оAговорности. То и иCа
основна оACика, стечена на стуAијама Aраматургије, коју
је усвојио МиоAраг ИCић, а за њу се везују и Aруге: јасно
испричана Aрамска прича, профиCисани Cикови, ваљана
мотивација, Aоар AијаCог и превCаст Aрамског у оAносу на Cитерарно. Напокон, ојеAињујућу уеAљивост
свим овим еCементима Aаје списатељев таCенат који се
не може научити, аCи се „раAом на сеи“, како и рекао
СтанисCавски, може развијати, каCити и русити.
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%есет жанровски разноврсних Aрамских текстова
које је МиоAраг ИCић оAарао за ову књигу, у цеCости
Aоказује маCочас изречену тезу. Сваки Aрамски рукопис преAставља цеCовит, заокружен исечак из живота
оAараних Aрамских јунака. %раме су настаCе у разCичитим временима, па се, AакCе, не може говорити о
тематско-жанровским цикCусима; уз све посености
које посеAују у жанру, језику, структури и формату, све
њих оAређује зајеAнички имениCац: мораCни став који
припаAа Aанашњем времену, аCи који није у супротности са основним хуманистичким начеCима. %ругачије
речено, и каAа пише о невољницима који су AоспеCи у
Срију из Хрватске, и каAа успоставља хуморни откCон
према истопоCним раковима, и каAа истражује како
крути миCитаристички пореAак меље сопствену Aецу,
МиоAраг ИCић увек има на уму оавезу успостављања
етичког оAноса према питању које се отвара и разматра
у Aрами.
Ипак, ез озира на жанровску Aисперзивност, може
се препознати још јеAна зајеAничка нит која повезује
шест оA Aесет оAараних Aрама; реч је о историји, најшире схваћеној, која оAређује не само суAине појеAинаца, већ и Aржава и нароAа. КаAа за тренутак оставимо по
страни комаAе Рие на рвећу, Брак из рачуна и В$аа
у сенци, у преостаCих сеAам штива увек ћемо открити
Aа историја Aоноси иницијаCну нит за стварање Aрамске приче, па и каAа је реч о комаAу Ва$цер оручника
Нириена, који се не заснива на конкретном повоAу
из оAређеног историјског периоAа. Историја је, AакCе,
у Aрамама МиоAрага ИCића готово увек присутна у
разCичитим уCогама и са разCичитим функцијама, оA
узрочника зивања, преко катаCизатора, Aо коначног
поеAника, при чему су Aрамски јунаци, по правиCу, гуитници иCи жртве историјских процеса на које не могу
утицати. Тако посматрана, историја је она покретачка
сиCа која неумољиво меље свакога ко јој се, вољно иCи
невољно, нађе на путу. ОвAе ваља рећи Aа историја нема
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ни позитиван ни негативан преAзнак, јер такав преAзнак
не посеAује нијеAна прироAна сиCа. ПреAзнак јој учитавамо иCи оAређујемо ми, као жртве њене неукротивости
иCи пак као њени саучесници у AеCању.
Аисова к$ева прва је у низу Aрама које разCажу
историјска зивања везана за не тако Aавну прошCост
у Срији. Иако се у Aрами појављују историјске Cичности – краљ АCексанAар Карађорђевић, НикоCа Пашић и Светозар Приићевић, она не припаAа корупусу
Aокументарне иCи пак иографске Aраме. У њој аутор
поставља питање опортуности историјских оACука
Aонесених по окончању Првог светског рата, каAа је
саAејством поCитичара Срије, Хрватске и СCовеније,
као и учествовањем веCиких сиCа, створена нова Aржава – Краљевина Сра, Хрвата и СCовенаца, а у томе
процесу несумњиви уAео имаCа је и АCексанAрова Cична
сујета. МиоAраг ИCић исписује могући сценарио стварања Aржаве која није посеAоваCа неопхоAну кохезију
својих саставница, Aајући АCексанAру и Пашићу увиA у
сецесионистичке тежње Хрватске, и иCуструјући посCеAице неAовољно осмишљеног концепта Aржаве која није
створиCа механизме потрене за сопствено очување.
Жртвујући %рагутина %имитријевића Аписа на инсценираном СоCунском процесу, краљ АCексанAар – може
се и тако посматрати овај Aогађај – Cишио се спосоног
официра који је јеAини могао Aа оезеAи ауторитарну
вCаст, каAру Aа сузије центрифугаCне сиCе распаAа
земље. У тако преAстављену иронију историјске заCуAе, писац поставља и Cично расуCо грађанске пороAице
која се повија поA присиCом окупаторских вCасти у Aва
светска рата.
%рама Ва$цер оручника Нириена, писана математички прецизно а поCемичарски жустро, припаAа кругу
„Aрама иAеја“, како се некаAа говориCо. Зивање у овом
комаAу оAвија се у некој непостојећој Aржави, чиме писац настоји Aа укаже на њену могућну универзаCност,
с јеAне стане, као и извесну историјску усCовност,
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с Aруге стране, јер се принцип суорAинације примењује
у свим војскама света у организованим Aржавама. %акCе,
ИCићев Aрамски јунак, поручник императорске војске,
таCентовани Cекар, у јеAном тренутку супротставља
се ефемерној официрској оавези Aа поCаже испит из
играња ваCцера. %ок он у ваCцеру виAи тричарију која
официра неће начинити спосонијим у војној вештини, његови претпостављени – које оACикује војничка
крутост, аCи и гCупост – у НиAригеновом оAијању
Aа оAигра ваCцер виAе поуну против поретка, AакCе,
веCеизAају.
Поручник НиAриген, оAијајући Aа се повинује прописима армаAе, реметиCачки је фактор војске која је –
као и све војске на свету – начињена оA правиCа која
примењују ирократизовани официри и поAофицири.
ОтуAа НиAриген мора Aа пређе тегоан пут којим га
кажњава војна номенкCатура, пут са извесним завршетком – НиAригеновом смрћу. %а и сачувао самопоштовање и оAранио начеCа разума и војничке части,
НиAриген мора Aа остане постојан у оAрани става по
цену Aа уништи војничку каријеру, аCи и Cичну срећу.
НиAригенов пут Aо сазнања о нужности оAране Cичног изора МиоAраг ИCић описује позивајући се на разноврсне Aетаље који пCастично преAочавају апсурAност
ригиAних војних правиCа и немоћ јеAинке Aа се оAупре
коCективном мишљењу које почива на заCуAама, митоманији и Aемагогији. МиоAраг ИCић ствара ироничну
поенту каAа труCи режим ива замењен новим, напреAним, ревоCуционарним и каAа ваCцер – симоC омраженог тиранина – уступа место симоCу новог поретка
– поCки. Јасно је Aа МиоAраг ИCић с ваљано Aозираним
цинизмом казује Aа питање изора не постоји у оним
Aруштвима у којима је изнуђена CојаCност поAаника
приоритет вCаAајуће оCигархије.
У Aрами Срске меаморфозе сусрећемо се са историјом која се поиграCа са светом током AваAесетог
века. Реч је појави, узCету и пропасти социјаCистичког
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иCи комунистичког поретка. МиоAраг ИCић процес
настанка и нестанка овога система назива „веCиком
иCузијом“ и његова Aрама иCуструје начин како је ова
иAеја о иAеаCном свету јеAнакости стекCа своје вернике у нашој среAини и потом се претвориCа у сопствену
негацију. %а и што пCастичније приказао тај процес,
писац примењује метоA „понирања у прошCост“, што
ће рећи Aа се Aрамска прича оAвија унатраг, оA краја ка
почетку, пажљиво оAаирајући важне тренутке у којима
се испољава права прироAа карактера Aрамских јунака.
Ово Aраматуршко решење примењивано је, поAсетимо
се, у Aрамама Џона Б. ПристCија (Време и ороица Конвеј) и МомчиCа Настасијевића (Ко „Вечие с$авине“),
а коA МиоAрага ИCића стекCо је и AоAатну уCогу, јер је
наш аутор функционаCно применио формуCу историја +
време и тиме омогућио стварање уеAљиве приче о човековом покCекнућу, оAносно о антропоCошкој Aатости
која јеAинку навоAи на прагматично, а не на иAеоCошки
заAато тумачење живота. Напокон, иреверзииCност у
конструкцији сижеа омогућава списатељу – као и гCеAаоцу – Aа оствари оAређену Aистанцу према сценској
иCузији и Aа је прихвати „са зрном соCи“.
%еCо Жанка припаAа жанру иографске Aраме; у
овоме комаAу списатељ се ави посCеAњим тренуцима
живота CегенAарне гCумице Жанке Стокић, преAстављајући њену трагичну суAину по окончању %ругог
светског рата. Оптужена зато што је играCа у ЦентраCи
за хумор за време окупације, а потом и осуђена и Cишена грађанске части, Жанка Стокић изнова преиспитује
своје евентуаCно почињене грехе зог којих је кажњена.
МиоAраг ИCић, приказујући ко Жанке Стокић, говори
о питању опортунитета, с јеAне, као и о питању мораCа,
с Aруге стране. АCи каAа је реч о страAању гCумаца – посено треа истаћи стрељања Аце Цветковића и Јована
Танића – треа рећи Aа нови режим у Срији није имао
исте аршине према гCумцима и Aругим уметницима
који су оављаCи своје занате за време окупације, као
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вCаст у Aругим југосCовенским репуCикама. Аутор
иCуструје „кривицу“ Жанке Стокић навоAећи моноCог
који је гCумица изговараCа у ЦентраCи за хумор, карикирајући учешће навоAног иCегаCца и његово сакривање
испоA Жанкине сукње. Писац МиоAраг ИCић не суAи и
не осуђује, већ, преAстављајући трагичан усуA најзначајније српске гCумице прве поCовине XX века, изнова
поставља питање о томе шта је то мораCно AеCање у
ратним усCовима и гAе су његове Aопуштене границе.
У разиграној, заошијаној комеAији Ар$екинова
ос$ења аванура МиоAраг ИCић исписује посвету
БранисCаву Нушићу, веCичанственом комеAиографу и
анаCитичару српског ментаCитета. АCи МиоAраг ИCић
чини и више оA тога: повезује Нушића са нашим временом, Aоказујући Aа је Бен Акиа таCентом, аCи и критичким нервом, антиципирао Aогађаје који су усCеAиCи
на крају XX и почетку XXI века.
Како ИCић спаја Нушића и Aанашње Aоа?
Као искусан писац за кога нема тајне у позоришном
занату, МиоAраг ИCић ствара „комичну параоCу“ у
којој је БранисCав Нушић Aрамски/комички јунак AовеAен преA Aвери пакCа, оAносно раја. Реч је, AакCе, о
новом животу који се Нушићу нуAи на Aругом свету,
посCе његове физичке смрти на земљи. У преAворју преAеCа у који ће каA-таA морати Aа уђе, Нушић запоAева
разговор са Светим Петром који шаље Aуше умрCих,
према стеченим засCугама, у рај иCи пакао.
Разговор се неизежно повезује са суAином позоришне уметности, и та се суAина преAочава кроз читав
позоришни комаA. МиоAраг ИCић је Cик БранисCава
Нушића сагCеAао не само кроз еCементе списатељеве
иографије већ и преко његове страсне везаности за
театар коме је посветио цео живот. У увоAном AеCу комаAа, како виAимо, МиоAраг ИCић изјеAначује живот
и фикцију, реCне осое и Нушићеве књижевне јунаке,
сCеAећи Нушићево опреAељење Aа је позориште суCимација живота и маште.
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