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МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ

TРАГОМ СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ ПО ЗО РИ ШТА У 
СРП СКОЈ ЛИ ТЕ РА ТУ РИ ОД XI II ДО XV ВЕ КА*

Ста ра срп ска књи жев ност би ла је од ре ђе на за ко ни ма сво је 
епо хе и ис ти ца ла је у пр ви план оно што је оп ште и уни вер зал но, 
ап стракт но, ме та ре ал но и над лич но. Исто ри ја ове књи жев но сти 
по че ла је да се ства ра са пр вим ис тра жи ва њи ма срп ског сред њо ве-
ков ног ру ко пи сног на сле ђа, ка ко на во ди Ди ми три је Бог да но вић.1 
Пре ма пре о вла ђу ју ћој пе ри о ди за ци ји, по че так сред њег ве ка ве зу-
је се за пад За пад ног рим ског цар ства 476. го ди не, а ње гов крај за 
пад Ви зан ти је 1453. го ди не. Ме ђу тим, о раз во ју срп ске сред њо ве-
ков не књи жев но сти мо же се го во ри ти од Раст ко вог од ла ска на Све-
ту Го ру 1191. го ди не, па све до по чет ка XVI II ве ка, где се и да ље 
осе те ни ти срп ског сред њо ве ко вља. Од ју жно сло вен ских књи жев-
но сти, срп ска књи жев ност нај ду же тра је. Тра ја ње је усло вље но 
чи ње ни цом да је та књи жев ност би ла „уско по ве за на и усло вље на 
по стан ком и раз во јем фе у дал них др жа ва и фе у дал ног дру штве ног 
по рет ка”2, па се ова књи жев ност, као и це ло куп на сред њо ве ков на 
кул ту ра на срп ском је зич ком про сто ру, са чу ва ла то ли ко ду го као 
ре зул тат по ве ре ња у соп стве ни кул тур но-вер ски иден ти тет и по-
ли тич ко-еко ном ски раз вој. Ли те ра ту ра сред њег ве ка би ла је у 
функ ци ји те о ло ги је, ви ших ци ље ва и по твр де хри шћан ских идеа ла. 
Исто ри ча ри ма књи жев но сти и свим про у ча ва о ци ма на шег до ба 

* Рад је до био На гра ду „Бо ри во је Ма рин ко вић” за 2015. го ди ну ко ја се до-
де љу је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду као под сти цај за рад, кре а тив-
ност и раз ви ја ње љу ба ви и ин те ре со ва ња за ста ри је обла сти срп ске књи жев но сти.

1 Ди ми три је Бог да но вић, Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 1991, 3. 

2 Дра го љуб Па вло вић, Ста ри ја ју го сло вен ска књи жев ност, На уч на књи-
га, Бе о град 1971, 13. 
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мо же мо за хва ли ти што су у сво јим ис тра жи ва њи ма оспо ра ва ли 
два нај че шћа ми та о сред њем ве ку: пр ви, о сред њем ве ку као „до бу 
мра ка, окрут но сти и ди вља штва”, а дру ги, зна чај ни ји за ову те му, 
по ми шље њу Пе тра Мар ја но ви ћа, о не по сто ја њу по зо ри шта у том 
пе ри о ду.3

Раз во јем но вих ди сци пли на о чо ве ку и дру штву, раз ли чи ти 
об ли ци за ба ва и пра зно ва ња по ста ли су пред мет ис тра жи ва ња 
раз ли чи тих на у ка: ет но ло ги је, со ци о ло ги је, те а тр о ло ги је и му зи-
ко ло ги је. Ме ђу тим, та ква ис тра жи ва ња су усме ре на углав ном на 
са вре ме не по ја ве и не се жу у ду бљу исто риј ску про шлост. Ма ло 
је ис тра жи ва ча ко ји су се, ка да је реч о на шим про сто ри ма, ба ви-
ли раз во јем по зо ри шне умет но сти сред њо ве ков ног пе ри о да. У том 
по гле ду, нео п ход но је осло ни ти се, пре све га, на ра до ве Ми ра ша 
Ки ћо ви ћа4, Дра го љу ба Па вло ви ћа5, Пе тра Мар ја но ви ћа6 и Ста-
но ја Бо ја ни на7.

У срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти, ко ја, ка ко твр ди Бо-
ри во је Стој ко вић, ула зи „не сум њи во ме ђу нај леп ше и нај са др жај-
ни је у сло вен ским на ро ди ма”8, по зо ри шна де лат ност пред ста вља 
ства ра лач ку сна гу и умет нич ке спо соб но сти срп ског на ро да, по себ-
но у од ре ђе ним тре ну ци ма ње го ве исто риј ске ве ли чи не. По зо ри ште 
код Ср ба ни је по зна то тек од XVI II ве ка, ка ко мно ги на уч ни ци 
твр де, не го чак од XI II ве ка.9 За пра во, са тим ста вом сме ло се упу-
шта мо у про у ча ва ње по зо ри шног при ка за ствар но сти срп ског сред-
њо ве ко вља. 

У Ви зан ти ји се раз ви ја ре ли ги о зно по зо ри ште у раз ли чи тим 
ви до ви ма и у раз ли чи тим умет нич ким сти ло ви ма и об ли ци ма, 
по себ но у пе ри о ду од X до XV ве ка. Од де се тог ве ка у цр ква ма за-
пад не Евро пе по чи њу да се при ка зу ју ли тур гиј ске дра ме, у ко је је 
уне сен драм ски еле мент, па их на зи ва ју „јед но став ним дра ма ти за-
ци ја ма ус кр шњих ли тур ги ја”.10 На су прот ви зан тиј ском по зо ри шту, 

3 Пе тар Мар ја но вић, „По зо ри ште у срп ским зе мља ма сред ње га ве ка”, Збор-
ник Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, 14, Но ви Сад 1994, 7. 

4 Ми раш Ки ћо вић, „Ста ро по зо ри ште код Ср ба”, Збо р ник ра до ва ин сти-
ту та за про у ча ва ње књи жев но сти СА НУ, Бе о град 1951, књ. пр ва, 9–33.

5 Д. Па вло вић, нав. де ло, 1–98.
6 Пе тар Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта: XI I I–X XI век, 

По зо ри шни му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2005, 10–90; „По зо ри ште у срп ским 
зе мља ма...”, 7–23.

7 Ста но је Бо ја нин, За ба ве и свет ко ви не у сред њо ве ков ној Ср би ји од кра ја 
XII до кра ја XV ве ка, Исто риј ски ин сти тут, Бе о град 2005, 237–369.

8 Бо ри во је С. Стој ко вић, Исто ри ја срп ског по зо ри шта од сред њег ве ка 
до мо дер ног до ба (дра ма и опе ра), Му зеј по зо ри шне умет но сти Ср би је, Бе о град 
1979, 15.

9 М. Ки ћо вић, нав. де ло, 31. 
10 Ро налд Хар вуд као при мер на во ди „По се ту гро бу”, чу ве ни текст те вр сте. 

На ус кр шње ју тро три Ма ри је по се ћу ју Хри стов гроб, а ан ђео им по ка зу је пра зан 
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у срп ским зе мља ма, као на при мер на под руч ју Зе те и Ра шке, от кри-
ва ју се тра го ви по зо ри шне де лат но сти, упр кос ис кљу чи во сти и 
цен зу ра ма ко је је по ста вља ла пра во слав на цр ква, али о ре ли гиј-
ском по зо ри шту не ма до вољ но ја сних по да та ка. Глав на смет ња 
ње го вом раз во ју би ла је стро гост пра во слав не цр кве, ко ја је за зи-
ра ла од ре ли гиј ског по зо ри шта и у ње му ви де ла са мо грех и мо рал-
ну из о па че ност, док га је ри мо ка то лич ка цр ква по др жа ва ла и до-
пу шта ла. Хри шћан ска цр ква је та да би ла „иде о ло шки пред став ник 
сред њо ве ков ног фе у да ли зма”11 и усло вља ва ла је ток раз во ја ду хов-
ног, кул тур ног, па са мим тим и по зо ри шног жи во та. 

Ови за кључ ци пре све га упу ћу ју на тра го ве до ко јих до ла зи мо 
из са чу ва них пи са них прав них, цр кве них и књи жев них до ку ме на-
та. Сред њо ве ков но по зо ри ште на срп ским је зич ким про сто ри ма 
ја вља се у но вим окви ри ма, фор ма ма и об ли ци ма, да ле ко од за пад-
но е вроп ских ре ли ги о зних тен ден ци ја и та ко, пред ста вља ју ћи про-
ме ну, по ста је и оста је по ја ва вред на па жње. По зо ри ште је би ло ме-
сто на ко јем су на род ни за ба вља чи из во ди ли сво је ве шти не, сво је 
пред ста ве ко је су оли ча ва ле сво је вр стан син кре ти зам (би ло је 
пе сме, игре, сви р ке, ла кр ди је, ма ски ра ња и ко сти ми ра ња). За по-
зо ри ште у том сми слу је по сто ја ла умет нич ка тер ми но ло ги ја, а 
на род је пред ста ве гле дао ужи ва ју ћи. Ово по зо ри ште се знат но 
раз ли ку је од ви зан тиј ског, за пад ног или ан тич ког отво ре ног по зо-
ри шта; оно је на род но, све тов но и не хри шћан ско и за то га је цр ква 
про го ни ла. За по сто ја ње ова квог по зо ри шта има мо до ка за у сред-
њо ве ков ној пре вод ној и ори ги нал ној књи жев но сти, у из јед на ча ва-
њу срп ско га глум ца са ми мом и шпил ма ном, у са чу ва ним на род-
ним игра ма, у ре ли гиј ски син кре тич ним об ре ди ма и у он да шњој 
раз ви је ној по зо ри шној тер ми но ло ги ји. Та ко ђе, као је дан од до ка-
за да је ста ро срп ско по зо ри ште у том вре ме ну по сто ја ло ну ди нам 
се и по да так да се оно код Ср ба тим име ном зва ло још у сред њем 
ве ку, и да се и да нас ме ђу Сло ве ни ма је ди но та ко и зо ве.12

За хва љу ју ћи овим и ова квим по да ци ма мо же мо прет по ста ви-
ти да су по сто ја ли еле мен ти по зо ри шта у сред њем ве ку. Ме ђу тим, 

гроб и об ја вљу је да је он вас кр сао. До да нас је про на ђе но и са чу ва но ви ше од че-
ти ри сто ти не вер зи ја у ма на сти ри ма Евро пе. Хар вуд на во ди текст из ен гле ског 
ру ко пи са Re gu la ris Con cor dia, где су опи са на три све ште ни ка ко ја пред ста вља ју 
ли ко ве ко ји ни су њи хо ви (пред ста вља ју Ма ри је, ко је сти жу на гроб ни цу и има ју 
на гла ви укра се ко ји озна ча ва ју жен стве ност), а че твр ти све ште ник, ко ји пред-
ста вља ан ђе ла, оде вен је у бе ло и мир но се ди крај гро ба са пал мом у ру ци. Ка да 
же не пи та ју ан ђе ла за те ло ра за пе тог Хри ста, од го ва ра им да он ни је ту, да је 
устао из мр твих. Ан ђео по ка за до каз вас кр се ња, и на кра ју, ра ду ју ћи се због то га, 
по че хим на и сва зво на исто вре ме но за зво не, Ро налд Хар вуд, Исто ри ја по зо ри-
шта – цео свет је по зор ни ца, прев. Ђор ђе Кри во ка пић, Clio, Бе о град 1998, 97.

11 Д. Па вло вић, нав. де ло, 13.
12 М. Ки ћо вић, нав. де ло, 31. 
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мо ра мо обра ти ти па жњу и на на чин на стан ка, као и на ре ак ци је 
цр кве, чи ји је углед био не при ко сно вен. Сред њо ве ков но европ ско 
по зо ри ште, као не ка да ан тич ка тра ге ди ја и ко ме ди ја, раз ви ја се 
из ре ли ги о зног об ре да и кул та13, а ка то лич ка цр ква је по др жа ва ла 
и до пу шта ла из во ђе ње по зо ри шних ко ма да. Срп ска по зо ри шна 
из во ђе ња су, у од но су на њих, под се ћа ла на глу мач ке им про ви за-
ци је све тов ног ка рак те ра, из ван цр кве них окви ра и ван за тво ре ног 
про сто ра, па из ме ђу оста лог због то га цр ква ни је има ла на ме ру 
да пру жи по др шку раз во ју по зо ри шта. Цр ква пак ни је осу ђи ва ла 
по зо ри ште јер се про ти ви ла ње го вој су шти ни и свр си, већ се пла-
ши ла да „па ган ско ис ку ше ње по зо ри шта” не уни шти ис прав на 
схва та ња и ми сли глу ма ца и гле да ла ца.14 С ја ча њем мо ћи цр кве 
на па ди на по зо ри ште би ва ју све же шћи, а оно по ста је све опре зни-
је у свом из ра жа ва њу и де ло ва њу. Про тив ни ци по зо ри шног при ка-
зи ва ња би ли су и цр кве ни оци, ко ји пи шу у вре ме ка да је хри шћан-
ство по ста ло зва нич на ре ли ги ја. Јо ван Зла то у сти не сум њи во је 
имао до вољ но раз ло га да по све ти ве ли ки део свог ства ра лач ког 
жи во та упра во овом пи та њу. На зи вао је по зо ри шта „ста ни шти ма 
со то ни ним, по зор ни ца ма раз вра та, шко ла ма обес ти, ку жним слу-
ша о ни ца ма исту па”.15 По ред Јо ва на Зла то у стог, ве ли ки про тив ник 
по зо ри шне умет но сти био је и Све ти Ав гу стин, ко ји при хва та 
Пла то но ву иде ју о иде ал ној др жа ви као „бож јој др жа ви” и сма тра 
да из та кве за јед ни це тре ба прог на ти све драм ске пи сце и глум це, 
као тво ри те ље ла жи, гре ха, сра мо те и по губ них на сла да. Та ко ђе, у 
осмом ве ку, грч ки цр кве ни отац и учи тељ Јо ван Да ма скин пре ко-

13 Јо ван Ске р лић, Пи сци и књи ге, V, [б. и.], Бе о град 1911, 20–21. 
14 Бен џа мин Ху нин ген, „Мим од ан ти ке до ли тур гиј ске дра ме”, у: По зо-

ри ште и дра ме сред њег ве ка, прир. Дра ган Кла ић, Књи жев на за јед ни ца Но вог 
Са да, Но ви Сад 1988, 263. 

15 У ви ше де ла Јо ван Зла то у сти во ди бит ку про тив по зо ри шног при ка зи-
ва ња ствар но сти. Ре пре зен та ти ван при мер та кве бор бе је од ло мак „Бе се де ше-
сте – О по ка ја њу”, где на во ди: „Ка ква је ко рист они ма ко ји по сте а да у бе за ко на 
по зо ри шта иду, да к оп штем учи ли шту не чи сто ћа и све на род ном ме сту не уз др-
жљи во сти жу ре па и на се ди шти ма по гу би ла ца се де? Јер ни ко не ће по гре ши ти 
ко оно ме сто сва ком за ра зом пре и спу ње но, нај по губ ни јим игра ли штем, обу ком 
не уз др жљи во сти, учи те љем не чи сто ће и сва ким дру гим гну сним име ном па и 
ва ви лон ском пе ћи на зо ве мо. Јер ђа во по што је на по зор ни цу као у пећ не ку 
ушао град нам од о здо пот па љу је и то не под ме ће хра сто ви ну као он да што су 
вар ва ри учи ни ли, ни ти наф ту, ни стру го ти ну, ни смо лу но што је од ових мно го 
не сно сни је блуд нич ке пред ста ве, срам не бе се де, раз у зда не игре и нај ра зврат ни је 
пе сме у јав ност из но си. Ону су пећ вар вар ске ру ке пот па ли ла, а ову пак и од вар-
вар ских ру ку мно го без ум ни је по ми сли за па љу ју. За то је ова пећ и мно го опа сни ја 
од оне пр ве јер је њен огањ мно го уби тач ни ји. Јер не же же он са мо те ле сну при-
ро ду но ду шев но бла го ста ње на ру ша ва, а ште та је још ве ћа за то што же же ни то 
и не осе ћа ју, јер кад би осе ћа ли не би се на оно што се та мо у по зо ри шту де ша ва 
гро хо том сме ја ли” (http://www.ve ru jem.or g/sve ti_oci /zla to u sti_po ka ja nje_6.ht m 
– 1. 9. 2015). 
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ре ва на род због обо жа ва ња ми ма, „нај гру бљег и нај не при стој ни-
јег огран ка ан тич ке умет но сти”16 и ње го вих рас ка ла шних пред ста-
ва, због ко јих не од ла зе у цр кву и та ко не при су ству ју уз ви ше ном 
чи ну ли тур ги је. Ме ђу тим, упр кос јав ној осу ди све моћ ни је цр кве, 
по зо ри ште не за ми ре ни у ра ном сред њем ве ку.

На по ла пу та из ме ђу сред њег ве ка и ре не сан сне Евро пе, у 
вре ме ну ко је се не ка да на зи ва ло „мрач ним до бом”, цр кве ни оци 
осу ди ли су по зо ри ште по зна тим то но ви ма гне ва – то је исти онај 
глас ко ји је ко ри сти ло сред њо ве ков но све штен ство у осу ђи ва њу 
глум ца.17 Али цр ква је по че ла да уви ђа сна гу драм ског из ра за као 
сред ства ре кре и ра ња зна че ња Хри сто вог жи во та и уре зи ва ња би-
блиј ских при ча у свест вер ни ка. По но во се ја вља по тре ба за пу-
ту ју ћим све тов ним по зо ри штем, ми сте ри је из цр ка ва из ла зе на 
ули це, про жи ма их оби чан је зик, вул га ран ху мор и ри ту ал ко ји је 
са чу ван још од па ган ских вре ме на. Та да се у ре не сан сној Ита ли ји, 
па на кон то га и ши ре, об на вља јед на тра ди ци ја, са не ве ро ват ним 
слич но сти ма с по зо ри штем древ ног Ри ма, са ни зом про фе си о нал-
них по зо ри шта ко ја су из во ди ла фар се, пла у тов ске ко ме ди је и 
ко ме ди је дел ар те. Упра во ко ме ди ја дел ар те отва ра но ве ви ди ке 
ко ји ма се раз от кри ва зна чај глу мач ке ве шти не. У да љем раз вит ку 
по зо ри шта, Ма рин Др жић у ду бро вач кој књи жев но сти, Ви ли јам 
Шек спир у ен гле ској, Жан Ба тист По клен Мо ли јер у фран цу ској 
и Кар ло Гол до ни у ита ли јан ској књи жев но сти има ли су ја сну иде-
ју да је по зо ри ште дво дел на умет ност у ко јој рав но ме ран од нос 
има ју текст и глу мач ко уме ће. Слич но ства ра лач ком про це су и 
раз во ју ре не сан сне ко ме ди је дел ар те, пр во бит но по зо ри ште срп-
ског на ро да ни је има ло пи са ни драм ски текст, већ је са др жи на и 
успех из во ђе ња по чи ва ла на им про ви за ци ји и ства ра ла се у са мом 
ства ра лач ком про це су, од но сно у то ку игре. Суп тил ну алу зи ју на 
по ве за ност сред њо ве ков ног по зо ри шта и ко ме ди је дел ар те из но-
си Мо ли на ри, ко ји ис ти че да сам из раз „ар те” не тре ба схва ти ти 
у са вре ме ном зна че њу већ у сред њо ве ков ном сми слу, то јест као 
за нат или чак као удру же ње (че сто су се за нат ска удру же ња зва ла 
ар те).18 Не ки ис тра жи ва чи, као што је Ма рио Апо ло нио19, твр де 

16 П. Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта..., 30. 
17 „Ка ква по мет ња! Ка ква са тан ска бу ка! Ка кав ди ја бо лич ни ко стим! Ту 

се мо гу ви де ти са мо блуд ни че ње, пре љу ба, кур ти за не, му шкар ци ко ји се пре-
тва ра ју да су же не и де ча ци не жних удо ва”, Р. Хар вуд, нав. де ло, 123.

18 Че за ре Мо ли на ри, Исто ри ја по зо ри шта, прев. Ју га на Сто ја но вић, „Вук 
Ка ра џић”, Бе о град 1982, 160. 

19 Исто ри чар ита ли јан ског по зо ри шта иза ко га сто ји ве ли ки број сту ди ја 
о ита ли јан ским и стра ним по зо ри шним де лат но сти ма. Нај зна чај ни је под руч је 
ње го вог про у ча ва ња је упра во ко ме ди ја дел ар те: Ma rio Apol lo nio, Po vi jest Ko-
me di je del l’Ar te, prev. Fra ne Ča le, Cen tar za kul tur nu dje lat nost, Za greb 1985, 49–53. 
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пак да се тај из раз мо же про ту ма чи ти и на дру ги на чин, то јест као 
„ве шти на”, „уме ће”, „мај стор ство”, а ти из ра зи ја сно са др же иде ју 
о пр о фе си о нал но сти ује ди ње ној с из ве сним уро ђе ним спо соб но-
сти ма, па пре ма то ме и струч ној спре ми, и са мим тим се ус кра ћу је 
мо гућ ност за упо ред но ис тра жи ва ње ко ме ди је дел ар те и сред њо-
ве ков ног по зо ри шног де ло ва ња. У сред њо ве ков ним по зо ри шним 
из вед ба ма мо гли су да игра ју не про фе си о нал не по зо ри шне гру пе, 
као што су кле ри ци, за на тли је и ђа ци.20 У ко ме ди ји дел ар те из во-
ђа чи ни су мо гли да бу ду ама те ри. Из во ђа чи ко ме ди је дел ар те су 
про фе си о нал ни глум ци. Ова ко ме ди ја је не по сред но про и за шла из 
тра ди ци о нал ног на род ног по зо ри шта, ко је је ре не сан сна ко ме ди ја 
на не ко вре ме за по ста ви ла. Али, ка да је ко ме ди ја дел ар те за ме-
ни ла уче ну ко ме ди ју, на сце ну се по но во вра ћа ју сред њо ве ков ни 
глу мац – им про ви за тор, ми мер, жон глер, бу фон, играч, пе вач, акро-
ба та. Са да у јед ној но вој фор ми. Упр кос чи ње ни ци да мно ги про-
у ча ва о ци сма тра ју да не по сто ји ре ле вант на тач ка спо ја за ана ло-
шко про у ча ва ње сред њо ве ков ног по зо ри шта и европ ске ко ме ди је 
дел ар те, упра во због ни за су прот но сти у њи ма, сма трам да овај 
при ступ пру жа мо гућ но сти за отва ра ње ра зних те ма и ис тра жи ва-
ње ових вр ста по зо ри шне умет но сти, та ко да би љу би те љи ма по зо-
ри шта сва ка ко би ло од ко ри сти да се ис тра жи по ве за ност сред њо ве-
ков ног по зо ри шта од XII ве ка и ње гов ути цај на ко ме ди ју дел ар те.

Ка да го во ри мо о нај бли жим зе мља ма и ути ца ји ма ко је су 
из вр ши ле на срп ско сред њо ве ков но по зо ри ште, нај и зра зи ти ји су 
упра во ути ца ји са ис то ка – из Ви зан ти је, и ути ца ји са за па да – из 
Ита ли је. Нај моћ ни ји ути цај је сва ка ко из вр ши ла Ви зан ти ја. Из во-
де ћи ми сте ри је ко је су слич не сред њо е вроп ским, Ца ри град по ста-
је „ве ли чан стве но и пло до но сно сре ди ште знат не ду хов не и умет-
нич ке кул ту ре”.21 То је по зо ри ште ути ца ло ја сно на ви зан тиј ско 
ми ни ја тур но сли кар ство, у ко јем су ра зни при зо ри из Би бли је 
из ра же ни про мен љи вим по кре ти ма, по пут глу ме.22 У Ита ли ји су 

20 Бо ра Гли шић, По зо ри ште, Са зна ња, Бе о град 1964, 47. 
21 Шарл Дил, Исто ри ја ви зан тиј ског цар ства, прев. Ра до слав Пе ро вић, 

Из да ње Ге це Ко на [1933], Lo gos Art, Бе о град 2008, 150–154. 
22 Као при мер у ли те ра ту ри че сто се на во ди фре ска Ру га ње Хри сту, сли-

ка на из ме ђу 1317. и 1318, у ма на сти ру Ста ро На го ри чи но, у за ду жби ни кра ља 
Ми лу ти на. У пр вом пла ну ви де се две осо бе са ду гим ру ка ви ма и не ко ли ке са 
не о бич ним ин стру мен ти ма (буб њар, сви рач у фру лу и го ло бра ди мла дић са 
ка ста ње та ма) ка ко исме ва ју Спа си те ља. Из ве сно је да се сли ка ри Ста рог На го-
ри чи на ни су ин спи ри са ли Но вим за ве том не го не ком драм ском ин сце на ци јом 
Хри сто вих му ка, ко ју су на хе ле ни стич ком ис то ку из во ди ли мај сто ри ка сно ан-
тич ког ми ма као па ро ди ју на дво р ске це ре мо ни је – све ча не игре пред ца рем. 
Ту ма че њем ове фре ске се по себ но ба вио Све то зар Ра до ји чић, ко ји на во ди: „Игра-
чи су са ду гач ким ру ка ви ма сва ка ко пре не се ни из не ке драм ске ин сце на ци је”, 
М. Ки ћо вић, нав. де ло, 1. 
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се то ком XI II и XIV ве ка раз ви ја ли ко ма ди у сти ху или у про зи, 
као са же ти ја ва ри јан та европ ских ми сте ри ја, при ла го ђе ни уку су 
и зах те ви ма но вог ху ма ни стич ког до ба ко је ни је же ле ло ре ли ги-
о зно-про па ганд не пред ста ве. Та кве пред ста ве су мо гле да до спе ју 
на срп ско тло пре ко Ду бров ни ка, цен тра по зо ри шне умет но сти тог 
вре ме на, али ни је по сто ја ло по вољ но под не бље. По зна то је да се 
то ком сред њег ве ка од ви ја ла раз ме на за ба вља ча ла ич ког по зо ри-
шта из ме ђу Ср би је и су сед них зе ма ља. При ли ком тих го сто ва ња 
сва ка ко је до ла зи ло до про жи ма ња из во ђач ких ис ку ста ва. Ме ђу тим, 
ду бро вач ко по зо ри ште и дра ма, као и по зо ри шта европ ских зе ма ља, 
ни су има ли ути ца ја на да љи раз вој срп ске драм ске књи жев но сти и 
по зо ри шта, упра во због по зна тих исто риј ских окол но сти ко је су 
обе ле жи ле срп ско је зич ко под руч је сред њег ве ка, од но сно због тур-
ске вла сти ко ја је у ве ли кој ме ри за у ста ви ла раз вој срп ске кул ту ре. 
Та да ни сред њо ве ков но ита ли јан ско, ни фран цу ско, ни ен гле ско 
по зо ри ште ни је до спе ло у срп ске зе мље. Сви по ли тич ки, ре ли ги-
о зни, еко ном ски и кул тур ни пу те ви су во ди ли у Ви зан ти ју и то 
до при но си ши ре њу ви зан тиј ског ути ца ја на Ср би ју (ви зан тиј ски 
оби ча ји се уво де на срп ски двор, ви зан тиј ска кул ту ра де лу је на 
чи тав јав ни жи вот).23 Већ та да по чи ње „ви зан ти за ци ја”, ко ја до ла зи 
до пу ног из ра жа ја у вре ме ну Ду ша но ве др жа ве.24 Мно ги ау то ри с 
пра вом го во ре о „трај ном ду хов ном зра че њу Ви зан ти је” у по ста-
вља њу окви ра ду хов ног, кул тур ног и ма те ри јал ног жи во та.25

У срп ским зе мља ма че сто су го сто ва ли глум ци или за ба вља-
чи ла ич ког по зо ри шта, пре све га из Ви зан ти је (ми ми), те Не мач ке 
(шпил ма ни), Ита ли је (бу фо ни), Ду бров ни ка (бу фо ни, хи стри о ни, 
глум зи) и Ру си је (ско ро мо си). Ови тер ми ни ко ји су ко ри шће ни за 
сред њо ве ков не за ба вља че се, као што на во ди Ма ри ја Кле ут, по ми њу 
у мно гим спи си ма и де ли ма од XI II ве ка па на да ље. Они су сво је 
игре, ко је су би ле све тов ног и нео фи ци јел ног ка рак те ра, из во ди ли 
на дво ро ви ма, по ве ћим на се љи ма, на тр жи шти ма, око ма на сти ра.26 
То су нај че шће би ли пу ту ју ћи за ба вља чи ко ји су пе ва ли уз прат њу 
ра зних ин стру ме на та (хар фе, ви о ле, фла у те, ги та ре, гај ди, фру ле), 

23 Б. Стој ко вић, нав. де ло, 15. Ау тор на во ди као при мер Ми ров ни спо ра зум 
ко ји је краљ Ми лу тин 1299. го ди не скло пио са Ви зан ти јом, што је до при не ло 
ши ре њу ви зан тиј ске кул ту ре на срп ско под не бље. 

24 Ге ор ги је Остро гор ски, Исто ри ја Ви зан ти је, Срп ска књи жев на за дру-
га, Бе о град 1959, 70–80.

25 Ов де би тре ба ло под се ти ти на чи ње ни цу да су у сед мој де це ни ји де ве-
тог ве ка два Ви зан тин ца из Со лу на, бра ћа Кон стан тин (у ка лу ђер ству Ћи ри ло) 
и Ме то ди је, пре ве ли, по на ред би ви зан тиј ског ца ра Ми ха и ла, нај ва жни је хри-
шћан ске вер ске књи ге на сло вен ски је зик, ко ји је до кра ја X ве ка по стао бо го-
слу жбе ни и књи жев ни је зик ве ћи не Сло ве на. 

26 Ма ри ја Кле ут, На род на књи жев ност (фраг мен ти скрип ти), Фи ло зоф-
ски фа кул тет, Но ви Сад 2008, 49. 
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ба ви ли се атрак тив ним ве шти на ма (ма ђи о ни чар ство, акро ба ци ја, 
пан то ми ма, жон гле ра ји, ими та ци је) и дре су ром жи во ти ња (ка ми ле, 
ме две ди, мај му ни, зми је). Би ли су на уда ру др жав них и цр кве них 
за ко на због сво јих за је дљи вих са ти ра и не при стој ног по на ша ња. 
Пред ста ве су би ле при ка зи ва не у вре ме пра знич них, не рад них да на 
(на род ни пра зни ци, ве рид бе, свад бе на ве се ља, да ни кр ште ња), јер 
су се та да гле да о ци ма сов ни је оку пља ли.27 Њи хо ва по е зи ја че сто 
је би ла са ти рич на или ерот ска. Пре но си ла се усме но, или са свим 
ма ло пре ко пи са не ре чи, и би ла је син кре тич на.28 Све до чан ства о 
њи хо вом ак тив ном де ло ва њу су по сред на, и не мо же се са си гур-
но шћу твр ди ти да при па да ју ства ра о ци ма ко ји су на зва ни сред њо-
ве ков ним за ба вља чи ма. 

О та квом за бав ном жи во ту у срп ским сред њо ве ков ним зе-
мља ма има мно го по да та ка, али они не све до че ја сно о по сто ја њу 
по зо ри шта. То су нај че шће ве сти о му зич кој и играч кој ве шти ни 
стра них му зич ких тру па и дру гих умет ни ка. Ниг де се, ме ђу тим, не 
го во ри од ре ђе но о срп ским по зо ри шним из во ђа чи ма, ма да се на 
осно ву еле ме на та по зо ри шне умет но сти мо гу из ве сти за кључ ци 
и прет по став ке о то ме. Овај пе ри од је до ба књи жев ног, еко ном ског 
и кул тур ног на прет ка у Ср би ји и ње ној око ли ни и сто га је ра зу мљи-
во што се у спи си ма че сто спо ми њу сле де ћа за ни ма ња: сви ра чи, 
пе ва чи, тру ба чи, фла у ти сти, ги та ри сти, до бо ша ри, чак и ма ђи о ни-
ча ри, ла кр ди ја ши, глум ци. Они су би ли стран ци, нај че шће го сти 
из Ита ли је и Фран цу ске, ко ји су по зи ва ни на дво ро ве при ли ком 
не ких све ча но сти и ту су оста ја ли ду же вре ме. 

По зна то је да је то ком сред њег ве ка, по себ но то ком XIV и XV 
ве ка, вр ше на раз ме на го сто ва ња му зи ча ра и оста лих ар ти ста из ме ђу 
Ду бро вач ке ре пу бли ке и срп ских зе ма ља. Нај ви ше су ме ња ли сво-
је сви ра че и пе ва че за вре ме пра зни ка и све ча но сти, у да не ро ђе ња, 
кр ште ња, свад би, или при ли ком пра зно ва ња Св. Вла ха, за штит-
ни ка Ду бров ни ка. Основ ни из во ри у ко ји ма су за бе ле же на име на 
не ких за ба вља ча је су крат ке ве сти од лу ка Ма лог ве ћа, ду бро вач-
ког ау то ном ног суд ства, или су са чу ва не ду жнич ке књи ге ду бро-
вач ких тр го ва ца. Не ки од за пи са по ка зу ју да су Ду бров ча ни зва-
нич но при ма ни у слу жбу: 1335. го ди не су при мље на у Ду бров ник 
два тру ба ча, од ко јих је је дан био Ср бин Дра ган из При зре на. У 
јед ној по ве љи ца ра Ду ша на из 1353. го ди не спо ми ње се још је дан 
срп ски умет ник, сви рац Пре де, и то за јед но са ро бо ви ма слеп ци-
ма. То ком XV ве ка има ви ше по да та ка о са рад њи Ду бров ни ка са 
срп ским вла да лач ким дво ро ви ма. Го ди не 1408. дво ји ца тру ба ча 

27 П. Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта..., 47.
28 М. Кле ут, нав. де ло, 49.
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де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа до би ла су од Ду бров ча на чо ху у вред-
но сти од 60 ду ка та. Исте го ди не на двор де спо та Сте фа на до ла зи 
му зи чар Ан то ни је из Ве ро не, ко ји је пре то га две го ди не био у слу-
жби у Ду бров ни ку. Го ди не 1412. шест тру ба ча вла да ра Зе те Бал ше 
III го сто ва ли су о пра зни ку Све тог Вла ха у Ду бров ни ку и сва ки је 
на гра ђен са по де сет ду ка та, да би го ди ну да на на кон то га ду бро-
вач ко ве ће по сла ло сво је тру ба че у Зе ту да та мо сви ра ју и ти ме 
го спо да ру Бал ши че сти та ју ро ђе ње си на. Го ди не 1426. дво ји ца ду-
бро вач ких сви ра ча про ве ла су че ти ри ме се ца у Ср би ји, на дво ру 
де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, об у ча ва ју ћи до ма ће му зи ча ре.29 Ови 
оскуд ни и ма ло број ни по да ци не сум њи во све до че о то ме да су сред-
њо ве ков ни вла да ри и ве ли ка ши по зна ва ли ду хов на за до вољ ства, 
да је на двор ским и пле мић ким го зба ма из во ђе на во кал на и ин стру-
мен тал на му зи ка и да су пе ва не пе сме о ви те шким де ли ма и љу ба-
ви. Све ово по ка зу је вр ло са др жа јан и ра зно вр стан за бав ни жи вот 
у то ку XIV и XV ве ка у не по сред ној око ли ни Ср би је.30

Ср би у сред њем ве ку ни су има ли дра му као књи жев ни род, 
па је ни су мо гли ни игра ти. Ме ђу тим, по сто ја ле су ма ске, глу ма 
и на род не игре ко је су из во ђе не у да ле кој про шло сти, али у ко ји-
ма мо же мо да на ђе мо ко рен по зо ри шне умет но сти. Те игре мо гле 
су би ти пра ста рог до ма ћег по ре кла, а мо гле су би ти и ту ђе, за те че-
не на зе мљи шту ко је су на се ли ли, или по зајм ље не из Ви зан ти је 
пре ко ми ма, или из Не мач ке пре ко шпил ма на, са ко ји ма су ра но 
до шли у ин тен зи ван до дир. Очу ва ни драм ски еле мен ти у на род ним 
игра ма до ка зу ју да је и та да, у ста ри ни, би ло раз ви је но осе ћа ње за 
драм ско из ра жа ва ње. Срп ске на род не игре са др же че сто из ра зи те 
драм ско-по зо ри шне еле мен те, јер де лу ју на по сма тра че ритмичкo-
-ди на мич ким, му зич ким и вер бал ним ефек ти ма. На кон па жљи ве 
ана ли зе опи са ових ига ра Ма ри ја Кле ут до но си за кљу чак да су оне 
у склад ној ве зи са дру гим вр ста ма умет но сти: му зи ком, пле сом 
(ко лом) и еле мен ти ма дра ме (утвр ђе на по де ла уло га са пра вом 
ин вер зи јом у од но су на ствар ност, де вој ке игра ју му шке уло ге, 
му шкар ци игра ју жен ске уло ге, пре о бла че ње, ре кви зи ти, ге сто ви, 
ди ја лог).31 Та ква пред ста ва жи во та мо же се на ћи и код хе лен ског 
чо ве ка, и њи хо ве игре са др же глу мач ке еле мен те ко је мо же мо 

29 Исто, 58.
30 За по тре бе овог ра да на ве де ни су са мо не ки од при ме ра ко ји по ка зу ју 

по ве за ност Ду бров ни ка и срп ских сред њо ве ков них гра до ва. По ред на ве де них 
при ме ра по сто ји низ ре ле вант них по да та ка ко ји до ка зу ју да је по сто ја ла са рад ња 
из ме ђу ових гра до ва. Дра го љуб Па вло вић на во ди да је „са ма Ду бро вач ка ре пу-
бли ка по зајм љи ва ла пе ва че жон гле ре од су сед них бо сан ских и срп ских вла да ра, 
ка да су то из и ски ва ле ва жни је све ча но сти, а на ро чи то про сла ва за штит ни ка 
ду бро вач ке ре пу бли ке св. Вла ха”, Д. Па вло вић, нав. де ло, 45.

31 М. Кле ут, нав. де ло, 12.
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при ме ти ти код на ших гу сла ра и при по ве да ча на род них при ча.32 
На род не игре по ка зу ју не ис црп но бо гат ство на род ног ду ха, ства-
ра лач ку ин спи ра ци ју, жи ву ма шту, ко ре о граф ску ин вен тив ност 
и сми сао за драм ске ефек те.33 Драм ских еле ме на та нај ви ше има у 
дру штве ним на род ним игра ма „ко је се као крат ке сце не, ра ди ша ле 
и за ба ве, из во де по се дељ ка ма и ску по ви ма у ра зним кра је ви ма на ше 
зе мље”.34 Ме ђу нај за ни мљи ви је и ри ту ал но нај бо га ти је, ко је са др же 
из ра зи то драм ско-по зо ри шне еле мен те, спа да ју: кра љи це, ла за-
ри це, ру са ли је, ко ле да, до до ле и ва ри јан те оби чај них ига ра. Кра јем 
19. ве ка Ла за Ко стић је до шао до истог та квог за кључ ка, ис ти чу-
ћи да у на шем на ро ду по сто ји по зо ри шно-драм ска де лат ност.35 За 
по зна ва ње ста ре срп ске умет но сти пру жа нам се као дра го цен 
ма те ри јал оби ље са чу ва них пе са ма и ига ра под ма ска ма и њи ма 
слич не ри ту ал не по вор ке. По ред ових на род них ига ра, прет по ста-
вља се да је би ло и дру гих ко је ни су са чу ва не. Све ове на род не 
игре не сум њи во све до че о те жња ма срп ског на ро да да сво ја схва-
та ња, ве ро ва ња, оби ча је и за ба ву ожи ви у од ре ђе ним мо мен ти ма 
уз прат њу му зи ке, уз пе сму и игру (ко ло), са при клад ном ма ском 
и фол клор ним ко сти ми ма и све то не сум њи во за то да би их учи-
нио за бав ни јим и ди на мич ни јим. Не ки од ових фол клор них об ли ка 
са др же у се би и об ред ни ка рак тер, ко ји је срп ска цр ква, не ме ња ју ћи 
га мно го, при ла го ди ла по тре ба ма сред њо ве ков не епо хе. У тра га-
њу за еле мен ти ма фол клор ног по зо ри шта ис тра жи вач не тре ба да 
из о ста ви ни оби ча је ве за не за по сло ве и сва ко днев ни жи вот: око 
зи да ња ку ће, око ог њи шта, пољ ских ра до ва, пред не по го ду, око 
же тве, ко сид бе, до ма ћих жи во ти ња, ло ва, мо ба, по зај ми ца, се даљ ки, 
пре ла и по се ла. По себ ну ри ту ал ност и те а тра ли зам, по ми шље њу 
Ра до сла ва Ла зи ћа, по се ду ју прав ни на род ни оби ча ји (крв на осве та, 

32 Ми лош Ђу рић под се ћа на то да Пла тон (у Ијо ну) опи су је рап со де ко ји 
су ишли од гра да до гра да и ре ци то ва ли и об ја шња ва ли Или ја ду и Оди се ју. Они 
то чи не као глум ци, „ре ци ту ју Хо ме ра на по зор ни ци, у бо га то из ве зе ном оде лу, 
са злат ним вен цем на гла ви и шта пом у ру ци. А ре ци ту ју дра мат ским на чи ном, 
де кла му ју ћи и ге сти ку ли ра ју ћи”, Ми лош Н. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске књи-
жев но сти, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град 1971, 67. 

33 Б. Стој ко вић, нав. де ло, 20.
34 Да ни ца С. Јан ко вић, Драм ски еле мен ти у на шим на род ним ор ским игра-

ма и на род на ор ска игра као драм ски еле мент на род них оби ча ја, [б. и.], Бе о град 
1940, 75–94. 

35 „До ми шљао сам се, да је мо жда у нај ста ри јим не зна бо жач ким на род ним 
оби ча ји ма пр ва кли ца драм ског жи во та... да је у ко ле да ма, кра љи ца ма, ла за ри-
ца ма и до до ла ма исти за мет што га ис пи ти ва чи ста ри на на ла зе за је лин ску 
дра му у све ште ним об ре ди ма ми сир ског Ози ри са, у фри гиј ској слу жби Ки бе ли 
– Атис и Адо ни су, што се у Гр ка раз ви ло из оби ча ја Ка бир ске смр ти у за нос око 
бо га Ди о ни са, Бак ха”, Ла за Ко стић, „На род но глу мо ва ње”, у: Ла за Ко стић, 
При по вет ке. О по зо ри шту и умет но сти, прир. Мла ден Ле ско вац, Ма ти ца срп-
ска, Но ви Сад 1989, 340. 
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умир, бож ји суд, ва ђе ње ма зи је, се ло као суд, на род на упра ва) и 
вер ски оби ча ји (кр сна сла ва, пра зно ве ри це, на род не ма ги је, вра-
ча ња, га та ња, ба ја ња). Ови об ли ци је су „са мо не ки од уз бу дљи вих 
об ли ка на род ног те а тра ли зма у ко ји ма је основ ни по кре тач упра-
во усме на на род на ре жи ја и ау тен ти чан на род ни ре ди тељ”.36 Иа ко 
у овим об ли ци ма има драм ско-по зо ри шних еле ме на та, ни по што 
не мо же мо го во ри ти о њи ма као о при ми тив ним по зо ри шним ко-
ма ди ма, не го као о „тво ре ви ни ко ја из да ле ка на то ли чи”.37 Упр кос 
чи ње ни ци да не мо же мо на род не игре ту ма чи ти као пра о блик 
по зо ри шта, ди фе рен ци ра не драм ско-по зо ри шне и му зич ко-пле сач-
ке еле мен те мо же мо ту ма чи ти као об лик ко ји под се ћа на да на шње 
по зо ри ште и од ко јег је сва ка ко да на шњи об лик пре у зео мно го 
ка рак те ри сти ка. 

По сто је си гур ни ји до ка зи да је драм ска игра по сто ја ла код 
сред њо ве ков них Ср ба од XI II до XV ве ка. На пр вом ме сту, ту је 
бо га та по зо ри шна и му зич ка тер ми но ло ги ја ко ја је оста ла за бе ле-
же на. Од ре ђе ни об ли ци по зо ри шне умет но сти су не сум њи во по-
сто ја ли у том пе ри о ду, те су сто га мо ра ли по сто ја ти и по зо ри шни 
пој мо ви. За хва љу ју ћи ру ко пи си ма на ших ста рих за ко на и де ли ма 
сред њо ве ков не умет нич ке књи жев но сти, по сред но се мо же до ка-
за ти постоjaње срп ског сред њо ве ков ног по зо ри шта. Овa тер ми но-
ло ги ја је са чу ва на у сред њо ве ков ним спо ме ни ци ма, а то је чи та ва 
на ша основ на по зо ри шна тер ми но ло ги ја: по зор – по зо ри ште, игра 
– игра ти – играч – игри ште, глу ма – глу мац – глу мље ње – глу ми-
ште, шпил ман – шпил ма ни ти, ско мрах, ли це пот ход ник, по дра-
жа тељ, пле сац – пле си ца – пле са ни је, гу дац, сви рац, сви рал ник; 
за тим тер ми ни за рад њу: ко ми че ска ја и ско мра шка за ко мич ну, 
са тур ска ја и игр чи ва ја за са ти рич ну, ко зла ја и ко зло гла сна ја за 
тра гич ну рад њу.38

Ка да је реч о цр кве ним и др жав ним за ко ни ма Ср би ја је у мно-
го че му за ви си ла од Ви зан ти је и сво је за ко не при ла го ђа ва ла њи-
хо вим. У та кве сред њо ве ков не спо ме ни ке укљу че ни су нај ра зно-
вр сни ји за ко ни про тив по зо ри шта, ме ре за бор бу про тив драм ских 
еле ме на та у на род ним игра ма, про пи си про тив ми мо ва, па ган ских, 
све тов них оби ча ја и ужи ва ња, ре ли ги о зног по зо ри шта, ко ји су 
би ли на ро чи то стро ги за све ште на ли ца. Пра ви ла и од ред бе ко је 
са др же ови за ко ни од ра жа ва ју од нос и ста во ве цр кве них и све тов них 

36 Ра до слав Ла зић, „Вер теп”, у: Лут ка и ма ска у срп ској кул ту ри – од об ред-
ног до по зо ри шног чи на, прир. Љи ља на Ди нић и Зо ран Ђе рић, По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, Но ви Сад 2014, 75. 

37 Б. Стој ко вић, нав. де ло, 23.
38 М. Ки ћо вић, нав. де ло, 12. Ау тор на во ди ис црп ну тер ми но ло ги ју по зо-

ри шне умет но сти у сред њем ве ку. 
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вла сти пре ма ра зним дру штве ним по ја ва ма то га до ба. За хва љу ју ћи 
овим срп ско сло вен ским пре во ди ма ви зан тиј ских за ко ни ка, са зна је-
мо ка ква су би ла схва та ња сред њо ве ков них љу ди о не ким по ја ва-
ма. То, сва ка ко, ука зу је на по сто ја ње од ре ђе них по ја ва у ис ку ству 
срп ског дру штва сред њо ве ков ног до ба. 

Је дан од кључ них до ку ме на та у ко јем има мо са чу ва ну по зо-
ри шну тер ми но ло ги ју је Но мо ка нон или За ко но пра ви ло (Крм чи ја). 
Он по ти че из VI ве ка (Но мо ка нон Јо ва на Схо ла сти ка), али је пре-
ра ђен у IX ве ку, у до ба ца ри град ског па три јар ха Фо ти ја, и пре ве-
ден на ста ро сло вен ски је зик. Све том Са ви се овај ви зан тиј ски 
цр кве но прав ни збо р ник учи нио прак тич ним, па је на ло жио да се 
пре ве де на ста ро сло вен ски је зик. Та ко су стро ге ме ре, ко је су ва-
жи ле у Ви зан ти ји, пре не се не у срп ске зе мље. Крм чи ја је мно го 
ви ше од чи сто цр кве ног за ко ни ка и са др жи мно штво за бра на. За 
овај рад је за ни мљи во то што се, пре све га све ште ни ци ма али и 
оста лим љу ди ма, за бра њи ва ло да у не дељ не и пра знич не да не гле-
да ју по зо ри шне пред ста ве и да игра ју у њи ма. У слу ча ју огре ше ња 
пред ви ђа ло се њи хо во ис кљу че ње из цр кве. Све ти Са ва је оштро 
усво јио те за бра не, ко је су се про те за ле на све об ли ке по зо ри шне 
умет но сти. У том по гле ду, са ме те за бра не по твр ђу ју по сто ја ње 
по зо ри шта и да ју му обе леж је по бу ње нич ке по ја ве про тив цр кве. 
Овај фраг мент то до бро по ка зу је: „Сва ко ко је са гре шио и ка је се 
при ма на се бе по ка ја ње: и ако је шпил ман, тј. глу мац, ако је играч 
(пле сац), или гу дач (гу дац), или му зи чар (сви рал ник), или ако во ди 
не ка кав дру га чи ји жи вот.”39 Упо ре до са тер ми ни ма „играч”, „гу дач” 
и „му зи чар” у срп ско сло вен ском пре во ду Но мо ка но на упо тре бље-
ни су и тер ми ни „глу мац” и „шпил ман”. По и сто ве ћи ва ње ових 
тер ми на, пре ма ми шље њу Пе тра Мар ја но ви ћа, „по твр ђу је да је 
про грам и за ба вљач ки про фил (шпил ма на) био исти као и у до ма ћег 
за ба вља ча – глум ца”.40 Цр ква је све из во ђа че, глум це, шпил ма не, 
пле са че или сви ра че сма тра ла за при пад ни ке јед не исте дру штве не 
гру пе. Сва та за ни ма ња би ла су об у хва ће на јед ним име ном – глу-
мац: „ско мрах или гу дац или сви рац или дру ги не ки та кав глу мац.”41 
Сред њо ве ков на цр ква је жи вот глум ца сма тра ла су прот ним жи-
во ту иде ал ног хри шћа ни на. Би вао је осу ђен сва ки „све тов њак, а 
на ро чи то глу мац и блуд ник, на епи ско пов или кне жев за твор, уз 
те ле сну ка зну, уко ли ко би се обу као у мо на шку оде ћу и по дра жа-
вао или ру гао би ло ко јем цр кве ном устрој ству”.42 По зо ри ште, игра, 

39 П. Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта..., 48. 
40 Исто, 117.
41 Ста но је Бо ја нин на во ди овај фраг мент из Но мо ка но на, из кар та гин ског 

63. пра ви ла, С. Бо ја нин, нав. де ло, 272. 
42 Исто, 290. 
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про гра ми ра зних за ба вља ча при ли ком свет ко ва ња од ре ђу ју се као 
„је лин ска пи ро ва ња” јер „ни је до стој но у ча сне да не ор га ни зо ва ти 
по зо ри шта, коњ ске тр ке ни не ка дру га игри шта”.43 Овим ко дек сом 
је Ср би ја по ста ла прав на др жа ва и „зе мља европ ске и ме ди те ран-
ске ци ви ли за ци је”. 

Син таг мат, де ло Ма ти је Вла ста ра, је ро мо на ха и прав ни ка 
из Со лу на, за ову те му за ни мљи во је под јед на ко као и Крм чи ја. Пре-
ве ден је сре ди ном XIV ве ка, ве ро ват но по за по ве сти ца ра Ду ша на 
и упо ре до са до но ше њем ње го вог За ко ни ка. У Син таг ма ту се 
глу мач ке ве шти не из јед на ча ва ју са раз вра том, а глу мац44 се сма тра 
блуд ни ком и ни ским, мо рал но не чи стим ли цем. Син таг мат до-
зво ља ва ро ди те љи ма да раз ба шти не си на ако се про тив њи хо ве 
во ље ба ви глу мом. По истом за ко ну би ло је за бра ње но не са мо 
глум цу не го и ње го вом си ну да оже ни ћер ку не ког дво ра ни на или 
чи нов ни ка. Ка рак те ри стич но је об ја шње ње за бра не глу мач ке ак-
тив но сти: „...јер се ла жно пред ста вља ју час као ро бо ви, час као го-
спо да ри, вој ни ци, вој ско во ђе, и код при сут них иза зи ва ју нео б у здан 
смех, и што је њи хо во пле са ње бе стид на по хо тљи ва игра му шких 
и жен ских, а њи хо ве пред ста ве са жи во ти ња ма кр ва ва за ба ва, на 
ко јој се за ро бље ни ци и осу ђе ни ци ба ца ју би ко ви ма и ме две ди ма 
да их рас трг ну.”45 Глум ци се у овом за ко но пра ви лу дво ја ко тре-
ти ра ју. На јед ној стра ни, они су на сту па ли на дво ро ви ма вла да ра, 
кне же ва, де спо та, вој во да, или у па ла та ма об ла сних го спо да ра; на 
дру гој стра ни, на сту па ли су на ули ци, тр го ви ма, сло бод ним про-
сто ри ма, где се на род оку пљао по во дом ра зних свет ко ви на. Цр ква 
их је на па да ла, осу ђи ва ла и од ба ци ва ла, а они су од по чет ка сред-
њег ве ка с успе хом на ла зи ли сво ју пу бли ку. Њи хо во за ни ма ње је 
озна че но као „беш ча сно”.46 Јед но од по гла вља из Син таг ма та, 
што ис ти че Ста но је Бо ја нин, но си на зив „О при зо ри ма и раз ли чи-
тим глу мач ким игра ма”.47 Ово по гла вље се од но си на раз ли чи те 
вр сте ига ра у по зо ри шту, ко је об у хва та ју не са мо глу мач ке де лат-
но сти већ и раз не дру ге игре, као што су игре на сре ћу, игре так-
ми чар ског ка рак те ра, коњ ске тр ке, дво бо ји, бор бе жи во ти ња. Овај 

43 П. Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта..., 49. 
44 Пре вод Син таг ма та от кри ва низ дру гих на зи ва ко ји ма је име но ван 

сред њо ве ков ни глу мац и ње го во за ни ма ње. То су на зи ви ко ји су из ве де ни из 
по себ них ак тив но сти и ве шти на ко ји ма су вла да ли сред њо ве ков ни глум ци. Пре 
све га, то су тер ми ни: ско мрах, ли це под ход ник, по дра жа тељ, шпил ман, зве ро-
бо рац, са мо бо рац..., С. Бо ја нин, нав. де ло, 265–268. 

45 Пе тар Мар ја но вић ис ти че да је од ло мак о „кр ва вој за ба ви” ана хрон, и 
да се од но си на при зо ре са раз ја ре ним ме две ди ма и ла во ви ма на Хи по дро му у 
Ца ри гра ду, ко ји су Ла ти ни раз ру ши ли и опљач ка ли по чет ком XI II ве ка.

46 Исто, 52. 
47 С. Бо ја нин, нав. де ло, 244. 
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при мер, као и мно ги дру ги у сред њо ве ков ним из во ри ма, до во ди 
у ве зу по зо ри шне пред ста ве са игром, а цр ква их на исти на чин 
вред ну је. Пре во ди ова квих ви зан тиј ских за ко ни ка ни су ство ре ни 
да би се срп ски на род оба ве стио о по зо ри шним де лат но сти ма и 
дру гим си ту а ци ја ма у Ви зан ти ји, већ и да би се сам срп ски на род 
од бра нио од та квих гре шних и не мо рал них ис ку ше ња ко ја су, очи-
глед но, би ла при сут на. Да би се не ки за кон ство рио нео п ход но је 
има ти еле мент ко ји би ва за бра њен тим по ступ ком, сто га по сто ја ње 
ових за ко на иде у при лог тврд ње о по сто ја њу по зо ри шно-драм ског 
об ли ка у том пе ри о ду. 

На осно ву до ступ не ли те ра ту ре, да ље, за кљу чу је мо да нај-
зна чај ни је све до че ње о по сто ја њу по зо ри шта мо же мо да про на ђе-
мо у де лу Те о до си ја, би о гра фа из XI II ве ка. Те о до си је ви ше пу та, 
на по сре дан или не по сре дан на чин, спо ми ње по зо ри ште у сво јим 
де ли ма. По да ци у срп ској умет нич кој књи жев но сти XI II ве ка ја сно 
по ка зу ју да су цр кве не вла сти за бра њи ва ле оку пља ње и уче ство-
ва ње у по зо ри шним пред ста ва ма. Те о до си је, пи сац и ка лу ђер са 
Све те Го ре, у пот пу но сти при хва та и за сту па схва та ње цр кве. По-
себ но је зна чај но де ло Жи вот Све тог Са ве, ко је је пи са но у Хи лан-
да ру, кра јем XI II ве ка.48 Већ у уво ду, Те о до си је ка зу је да ово де ло 
пи ше „по ота ча ској за по ве сти”, па сто га не би тре ба ло да нас за-
чу ди при ступ по зо ри шним умет но сти ма, као и усме нок њи жев ној 
тра ди ци ји уоп ште. Нај пре, Те о до си је у опи су ро ђе ња и вас пи та ња 
Раст ка Не ма њи ћа ис ти че: „уда ри де сним пу тем, и ба вља ше се по у-
ка ма из књи га, не ле ња ше се у цр кви це ле слу жбе ста ја ти, љу бља ше 
пост, кло не ћи се пра зно га за но ве та ња и не у ме сно га сме ха, мр зе ћи 
не при стој не и штет не пе сме мла дић ких же ља ко је осла бљу ју ду шу.”49 
Ра су ђи вао је да је бо гат ство, ле по та, је ло и ве се ље не ствар но и про-
ла зно, и од ба цив ши ова кве пе сме кре нуо пу тем Бо га. Ова Те о до си-
је ва осу да усме не по е зи је из кри ла хри шћан ске цр кве се ве ро ват но 
од но си на љу бав не пе сме и не сум њи во све до чи о по сто ја њу усме не 
по е зи је кра јем XI II ве ка и не га тив ном ста ву цр кве пре ма њој. Про-
у ча ва о ци ма по зо ри шно-драм ске умет но сти се, без са чу ва них пе-
са ма и тек сто ва, пру жа овај траг као је дан од до ка за о по сто ја њу 
та квих об ли ка и тре ба ло би га при хва ти ти као ло гич ку и ве ро до-
стој ну прет по став ку да је у срп ским зе мља ма по сто јао та кав об лик 
за ба вљач ке де лат но сти упр кос не тр пе љи во сти пра во слав не цр кве. 

48 Д. Бог да но вић, нав. де ло, 170. Ау тор ис ти че да је ово жи ти је на ста ло 
на осно ву До мен ти ја но вог жи ти ја Све тог Са ве, али се Те о до си јев стил сма тра 
на ра тив ни јим, ре а ли стич ни јим, и ти ме се Те о до си је ис ти че у сред њо ве ков ној 
књи жев но сти као је дан од нај о со бе ни јих и нај бо љих пи са ца. 

49 Те о до си је Хи лан да рац, Жи вот Све тог Са ве, прев. Ла зар Мир ко вић и 
Ди ми три је Бог да но вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 7.
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Да кле, не би тре ба ло ис кљу чи ти мо гућ ност да је та кав об лик мо гао 
би ти при ка зи ван у об ли ку по зо ри шно-драм ског из во ђе ња.

Дру го ме сто на ко јем се, на не по сре дан на чин, име ну је и опи-
су је по зо ри ште је сте при ча о До бри ми ру Стре зу. Те о до си је опи су је 
ка ко се Стрез уда љио од Бо га, „обо га ти се да би се мо гло згод но 
о њем ре ћи: уго ји се, за де бља се, и ра ши ри без у мљем, и за бо ра ви 
на Бо га, по не сав се умом”.50 Он је на ви си ни од две ста се жа ња 
по ди гао град Про сек, под ко јим те че ре ка Вар дар. „На том, да кле, 
ка ме ну, по мо стив га др ве том, на чи ни сво је по зо ри ште. Кад би, 
бед ник, хтео да се ве се ли, он би ту се део, пи јан че ћи на мр ском, 
смрт ном су ди шту, игра ју ћи и ве се ле ћи се. А ве се ље ње го во бе ја-
ше смрт чо веч ја, и за ма лу кри ви цу осу ђи ва ше крив ца на смрт, и 
за по ве да ше да се ба ци са оног стра шног ви со ког ка ме на од оно га 
по зо ри шта. Кад ко га та ко ба ца ху, он, ве сео, уз ви ки ва ше: ’Па зи да 
не ис ква сиш ко жу ха!’, јер ба че ни не ма ђа ше где па сти до у са му 
ре ку.”51 Ов де се ја сно ра ди о др ве ној по зор ни ци на ка ме ну, на ко јој 
је До бри мир Стрез из во дио сво је је зи ве при зо ре, ко је су за по сле-
ди цу има ле смрт не ис хо де. Ми раш Ки ћо вић је по ку шао да ре кон-
стру и ше ма те ри јал ни из глед сред њо ве ков не по зор ни це по ла зе ћи 
од по да та ка ко је пру жа ју сред њо ве ков на де ла.52 Та кво по зо ри ште 
би ло је при вре ме ног ка рак те ра, има ло је та кав об лик да се на ње га 
„ула зи” или „пе ње”, што сва ка ко под се ћа на не ка да шње згра де 
ан тич ког по зо ри шта.53 Ми раш Ки ћо вић сма тра да је ово Стре зо во 
по зо ри ште под се ћа ло на ан тич ко по зо ри ште и по то ме што су људ-
ске стра сти за до во ља ва не на тај на чин што је у ње му вр ше но пра-
во му че ње, уби ја ње и ра за пи ња ње на кр сту.54 Као при мер та квог 
му че ња раз бој ни ка и хри шћа на на во ди при ме ре из Су пра сал ског 
ко дек са и ка ко је у XII ве ку цар Ан дро ник Ком нен јав но му чен и 
обе шен, па на кон то га ба чен на ме сто где се на ла зе зве ри.55 У та-
квим по зо ри шти ма јав на му че ња и по гу бље ња би ла су уо би ча је на. 
Ве ли ки број хри шћан ских му че ни ка окон чао је свој жи вот у му ка-
ма и пат њи, јав но, као „при зор” за оку пље ну ма су.56 Та ко ђе, Бо ра 

50 Исто, 81. Те о до си је је ове ре чи на вео из Пе те књи ге Мој си је ве (32, 15)
51 Исто, 82. 
52 М. Ки ћо вић, нав. де ло, 17–19. 
53 Ста но је Бо ја нин на во ди да об ли ке ан тич ке гра ђе ви не на ла зи мо и у 

срп ском сред њо ве ков ном сли кар ству, пре све га на ли ков ној ком по зи ци ји Све ти 
Не стор уби ја Ли ја из ма на сти ра Де ча ни, где је осли ка на уз диг ну та плат фор ма, 
од но сно по зор ни ца до ко је во ди сте пе ни ште. Али зи ра ју ћи ову ли ков ну пред ста-
ву, мо же мо се упи та ти да ли је та ква по зор ни ца мо гла под се ћа ти на не ку њи ма 
са вре ме ну по зор ни цу, ко ја је бли ска опи су Стре зо вог по зо ри шта. С. Бо ја нин, 
нав. де ло, 249. 

54 М. Ки ћо вић, нав. де ло, 17. 
55 Исто, 18. 
56 Р. Хар вуд, нав. де ло, 89–90. 
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Гли шић ис ти че да је Те о до си је, фе у да ли стич ки-сред њо ве ков но, 
по јам по зо ри шта по и сто ве тио са аре ном у ко јој су љу ди уби ја ни, 
али не ис кљу чу је мо гућ ност да су на тим ме сти ма из во ђе не и пред-
ста ве.57 Оста је отво ре но пи та ње: да ли је ово Стре зо во по зо ри ште, 
сем за гу би ли ште и су ро ва уби ства, слу жи ло и за не ке дру ге до га-
ђа је, за не ке при јат не по зо ри шне пред ста ве? На у ка не ис кљу чу је 
ову мо гућ ност, јер дру га чи ји на чин при ка зи ва ња по зо ри шне умет-
но сти због ре ли ги о зних кон вен ци ја ни је био мо гућ, па је сто га 
Те о до си је на овај на чин за бе ле жио и ове ко ве чио све до чан ство о 
по сто ја њу еле ме на та по зо ри шта у том пе ри о ду. Сва ка ко, из Те о до-
си је вог опи са Стре зо вог по зо ри шта от кри ва нам се да по зо ри ште, 
чак и он да ка да озна ча ва ме сто гу би ли шта, не гу би сво је основ но 
обе леж је и функ ци ју. Те о до си је у су ро вој по ша ли ци „Па зи да не 
ис ква сиш ко жу ха” от кри ва да је, и по ред су ро во сти, по зо ри ште 
би ло ме сто игре и ве се ља. На осно ву то га за кљу чу је мо да је све-
тов но по зо ри ште сред њо ве ков не Ср би је има ло уло гу да за ба ви и 
раз ве се ли и да је циљ био пу ка ра зо но да. 

Још је дан до каз да се на срп ским сред њо ве ков ним дво ро ви ма 
из во ди ла му зи ка и да су пе ва не пе сме пру жа још јед ном Те о до си је, 
та ко ђе у де лу Жи вот Све тог Са ве. Кроз пор трет Сте фа на Пр во вен-
ча ног да је сли ку иде ал ног вла да ра, у чи јем је ли ку склад ду хов ног 
и те ле сног прин ци па: „Ка да се ђа ше у че лу тр пе зе, ве се ља ше бла-
го род ни ке буб ње ви ма и гу сла ма као што је оби чај са мо др шца, а 
ка да је опет ста јао на пред на мо ли тви у цр кви, мно гим уз бу ђе њем 
и гро мо гла сним пла чем окро пља ва ше зе мљу.”58 Ово Те о до си је во 
на во ђе ње до ве ло је до прет по став ке у срп ској те а тро ло ги ји да је 
Сте фан Пр во вен ча ни на сво ме дво ру имао и по зо ри шну тру пу. Овај 
за пис сва ка ко упу ћу је на рат нич ки ам би јент ко ји по го ду је раз во-
ју еп ске пе сме, али се ве ро ват но од но си на по лу про фе си о нал не 
гру пе пе ва ча ко је су се на ла зи ле на дво ру. У на уч ној ли те ра ту ри 
се овај Те о до си јев по да так ту ма чи дво ја ко: краљ Сте фан лич но је 
био му зич ки обра зо ван и за ба вљао зва ни це за тр пе зом, или су кра-
ље ве го сте уве се ља ва ли про фе си о нал ни дво р ски сви ра чи. Ста но је 
Бо ја нин, ме ђу тим, твр ди да је кра ље ва му зич ка обра зо ва ност, сва-
ка ко, под ра зу ме ва ла при су ство му зи ча ра на дво ру срп ског вла да-
ра и ти ме пру жа још је дан ар гу мент у ко рист те а тро ло шке тврд ње 
да је на дво ру по сто ја ла му зич ка и по зо ри шна тру па.59 Пе тар Мар-
ја но вић као још је дан до каз о по сто ја њу по зо ри шне или му зич ке 
тру пе на дво ру Сте фа на Пр во вен ча ног на во ди и ми ни ја ту ру из 
XIV ве ка ко јом је био илу стро ван је дан од пре пи са пре во да Ро ма на 

57 Б. Гли шић, нав. де ло, 37. 
58 Т. Хи лан да рац, нав. де ло, 170. 
59 С. Бо ја нин, нав. де ло, 304. 
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о Алек сан дру Ве ли ком (Срп ске Алек сан дри де), на ко јој је при ка за-
на гру па му зи ча ра: у пр вом ре ду се де че тво ри ца – је дан са ма лим 
до бо шем и тро ји ца са жи ча ним ин стру мен ти ма, псал те ри о ном и 
ле у ти ма, док у дру гом ре ду сто је пе то ри ца тру ба ча.60

Те о до си је по зо ри ште спо ми ње и у сво јој По хва ли Си ме о ну и 
Са ви, ре тор ском де лу у ко јем се мо гу за па зи ти све од ли ке до бр ог 
сти ли сте и та лен то ва ног пи сца. Оно што су на за па ду би ли шпил-
ма ни и жон гле ри, то су у Ру си ји би ли „ско ро мо хи”61 (код Ср ба 
„ско мра си”). По да так из овог Те о до си је вог де ла зна ча јан је јер 
по ка зу је да ско мрах ни је био са мо ру ски за ба вљач не го и срп ски. 
Те о до си је у овом де лу из но си ре чи осу де пре ма ско мра ху и ње го вој 
пу бли ци. Он по ру чу је се од ско мра ха не оче ку је да ишта „му дро” 
и „ду хов но” збо ри и чи ни, јер он „мах ни та ис пра зно”, „бе сов ским” 
пе сма ма и не чи стим ре чи ма по вре ђу је ду ше оку пље них, а не ве-
се ли.62 С дру ге стра не, Те о до си је ипак при зна је да је ско мра хо ва 
ве шти на „сме хо твор ства” би ла ши ро ко при хва ће на, чи ме по ка зу је 
ра ши рен ам би ва лен тан од нос пре ма глу ми и сме ху.63 У овом де лу 
он на су прот не бе ским ле по та ма цр кве ста вља „ско мра хо во мр ско 
по зо ри ште”: „А ову ум ну и ду хов ну тр пе зу не из но сим усред коњ-
ских тр ка, где ни је при клад но о до брим де ли ма слу ша ти, ни на 
буч не ули це где ско мрах мах ни та ју ћи, штет ним бе сов ским пе сма-
ма и ла жним лу до ва њем ду ше са ку пље них по вре ђу је, јер за га ђе-
ним и не чи стим ре чи ма ум њи хов скр на ве ћи не раз ве се ља ва не го 
уни шта ва; ни ти они ма ко ји че сто из не про ми шље но сти са ку пље ни, 
сун цем пр же ни и ве тр ом и пра ши ном за си па ни, до кра ја ис тра ја-
ва ју у тим мр ским при зо ри ма, из лу до сти их за до бро др же ћи.”64 
Из на ве де ног опи са от кри ва нам се улич но по зо ри ште, по ста вље но 

60 П. Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта..., 56. Из овог пре-
пи са се ја сно ви ди да су тер ми ни сви ра чи и глум ци ко ри шће ни као си но ни ми, 
јер су му зи ча ри при ка за ни са нат пи сом глум ци. Из нат пи са је ја сно да су сви ра чи 
сма тра ни глум ци ма. Бе о град ски пре пис Ро ма на о Алек сан дру Ве ли ком био је 
укра шен са 24 ми ни ја ту ре. Из го рео је у по жа ру На род не би бли о те ке, 6. апри ла, 
1941. го ди не. Са чу ва ни су фо то граф ски сним ци ми ни ја ту ра. 

61 Они су до шли из Ви зан ти је, пр ви траг им је очу ван на фре ска ма Ки је во-
со фиј ске са бор не цр кве из XI ве ка, а од XV ве ка се у књи жев ним спо ме ни ци ма 
ја вља ју под име ни ма: ба ха ри, до мра ча ји, гу сла ри, оп се на ри, акро ба ти, ко ми ча ри 
са лут ка ма.

62 С. Бо ја нин, нав. де ло, 253. 
63 Ова ква пој мов на ви ше знач ност је уоч љи ва у Те о до си је вом де лу. Ам би-

ва лен тан од нос пре ма по зо ри шној умет но сти до ла зи до из ра жа ја ка да упо ре-
ди мо ста во ве пре ма истом пој му из раз ли чи тих де ла. У По хва ли Си ме о ну и 
Са ви он опи су је улич ни те а тар, а у Жи во ту Све тог Са ве ме сто јав ног по гу бље-
ња. По сто ји ја сна раз ли ка у пред ста вља њу по зо ри шне умет но сти, и упра во та 
раз ли ка да је не из мер не мо гућ но сти за ана ли зу по зо ри шног при ка за сред њо ве-
ков не ствар но сти у Те о до си је вом де лу. 

64 Пре вод је пре ма ори ги нал ном тек сту о ско мра хо вом по зо ри шту, ко ји 
је Ми раш Ки ћо вић на вео из ру ко пи сне По хва ле Си ме о ну и Са ви са чу ва не у 
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на јед ном ме сту, на ули ци, под ве дрим не бом. Ово је је ди ни де таљ-
ни ји опис сред њо ве ков ног по зо ри шта у са вре ме ном зна че њу те 
ре чи. Та кво по зо ри ште чи не глу мац од но сно ско мрах и око ње га 
оку пље на пу бли ка.65 Из овог при ме ра за кљу чу је мо да је он да шње 
по зо ри ште зна чи ло ме сто за игра ње и при ка зи ва ње ра зних сце на, 
ду хов них и на род них, и да је био нео дво ји ви део ра зних на род них 
и цр кве них свет ко ви на. Ово по зо ри ште је би ло са не ком вр стом 
по зор ни це или без ње, на отво ре ном по љу, и гле да о ци су та мо с 
ужи ва њем оста ја ли ду го да сто је. 

Овај опис сред њо ве ков ног те а тра не сум њи во под се ћа на опис 
ду бро вач ког по зо ри шта из XVI ве ка, по зо ри шта из Др жи ће вог 
вре ме на, ко је се са сто ја ло „са мо од по зор ни це на бр зу ру ку са ста-
вље не од гре да и да са ка, ваљ да без ика квих сце на ри ја и ку ли са, док 
је пу бли ка ста ја ла”.66 Пр ви про стор опре мљен за из во ђе ње пред-
ста ва отво рен је у Ду бров ни ку тек 1682. го ди не, у згра ди ста рог 
ар се на ла Ор сан и био је у тој функ ци ји све до до ла ска Фран цу за 
на власт.67 Све до та да, за по зо ри шне пред ста ве ко ри шће ни су нај-
че шће отво ре ни град ски про сто ри, ко ји су об ли ко ва ни на раз ли-
чи те на чи не, уз по моћ или без по мо ћи „ар ки те те”.68 Упр кос чи ње-
ни ци да се из ме ђу вре ме на Те о до си је вог и Др жи ће вог ства ра ла-
штва на ла зе три ве ка, то ком ко јих су се про ме ни ли дру штве ни, 
ства ра лач ки, еко ном ски и исто риј ски про це си, по сто је раз ли чи та 
ту ма че ња на осно ву ко јих с пра вом мо же мо да ис так не мо бит не 
слич но сти ових по ја ва. Пре све га, тре ба ло би да раз мо три мо раз-
ли чи те кон цеп ци је ре не сан се у од но су на сред њи век ко је је ство-
рио до са да шњи исто риј ски раз вој. Јед ну ће мо на зва ти кла сич ним 
ту ма че њем ре не сан се као по чет ка но вог до ба,69 а дру гу но вом 
кон цеп ци јом по ко јој је ре не сан са тран зи ци о ни пе ри од, из ме ђу 

На род ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду. У об ја вље ној По хва ли ме сто о ско мра ху 
је из о ста вље но. 

65 С. Бо ја нин, нав. де ло, 248. 
66 Б. Гли шић, нав. де ло, 49. 
67 „Ka za liš te Ma ri na Dr ži ća”, у: Lek si kon Ma ri na Dr ži ća, ur. Slo bo dan P. No vak 

i dr., Lek si ko graf ski za vod „Mi ro slav Kr le ža”, Za greb 2008, 380. 
68 Је дан од пр вих по ме на ар хи тек те у ду бро вач кој књи жев но сти то га вре-

ме на мо же мо про на ћи у дру гом про ло гу Дун да Ма ро ја, где се Ма рин Др жић 
жа ли на окол но сти до ко јих су до ве ле „ар ки те те” и због ко јих сце на ни је успе-
шно опре мље на као при из вед би По ме та: „И ако не уз бу де ше на ли је па ка ко и 
пр ва, ту жи мо се на бри је ме ко је нам је ар ки те те од ве ло”, Ма рин Др жић, Дун до 
Ма ро је, „Ве се лин Ма сле ша”, Мо стар 1976, 23. 

69 Нај и стак ну ти ји пред став ник ове кон цеп ци је је Ја коб Бурк харт, ко ји 
сма тра да је ре не сан са у се бе за тво ре на епо ха у оштр ом кон тра сту са сред њим 
ве ком. Он сма тра да са њом по чи ње но во до ба. За Бурк хар та из ме ђу сред њег 
ве ка и ре не сан се на ла зи се лом, про ва ли ја, и ти ме он ја сно одва ја ове две епо хе, 
Ja cob Bur ckhardt, Kul tu ra re ne san se u Ita li ji, prev. Mi lan Pre log, Pro svje ta, Za greb 
1997, 20–25. 



337

сред њег ве ка и мо дер ног до ба.70 За оно га ко по сма тра те о ри је умет-
нич ког ства ра ња, умет ност са му, раз ли ка из ме ђу сред њег ве ка и 
ре не сан се бит на је и зна чај на, па у том по гле ду мо же мо да при-
хва ти мо кла сич но Бурк хар то во ту ма че ње. Та раз ли ка по сто ји и у 
по зо ри шној де лат но сти. Ме ђу тим, то не зна чи да из ме ђу сред њег 
ве ка и ре не сан се не ма слич но сти, и да тре ба у пот пу но сти да од-
ба ци мо те о ри ју кон ти ну и те та. Про блем је у тач ки гле ди шта и 
вред но сним ста во ви ма. Упра во због то га, у ис тра жи ва њу ко ме ди-
је тре ба ло би се ба ви ти по че ци ма ње ног раз во ја, јер је то драм ски 
об лик у ко јем се ускла ђу ју фраг мен ти из раз ли чи тих из во ра. То би, 
да ље, тре ба ло да зна чи да од ре ђе ни фраг мен ти има ју и те ка кву 
ва жност у по тра зи за слич но сти ма из ме ђу ви ше по ја ва. Ме ђу тим, 
ни је по треб но за ле та ти се па твр ди ти да је про на ђен осло нац ду-
бро вач ке ко ме ди је у сред њо ве ков ној по зо ри шно-драм ској де лат-
но сти јер су про на ђе не у раз ли чи тим вре ме ни ма слич не фор ме. 
Ипак, исто вет ност тих фор ми пред ста вља не ис цр пан из вор мо гућ-
но сти за ана лог но про у ча ва ње ових об ли ка, упр кос не сум њи во 
су прот ним на че ли ма. 

При су ство по зо ри шта у на шој књи жев но сти у сред њем ве ку 
по твр ђу је још је дан фраг мент из де ла Те о до си ја Хи лан дар ца. По-
зо ри ште је при па да ло оно ме што је у пот пу но сти су прот но хри-
шћан ском на чи ну жи во та. Па ро хиј ским по по ви ма, као и свим 
све ште ни ци ма и пред став ни ци ма цр кве, под се ћа Бо ја нин, ни је 
при ли чи ло да од ла зе на игри ште, у по зо ри ште, у су прот ном би 
из гу би ли зва ње све ште ни ка.71 Ме ђу тим, као све тов ни об лик за-
ба ве по зо ри ште је има ло ве ли ку по пу лар ност у сред њо ве ков ном 
дру штву, што је са же то и ја сно илу стро вао Те о до си је у де лу Жи ти-
је и под ви зи све то га и пре по доб ног оца на шег Пе тра у Ко ри шкој 
го ри ис по сни ка. Он ис ти че да „вр шња ци ње го ви на игра ли шта и 
по зо ри шта ис хо ђе ни по ку ша ва ху да и ње га си лом са со бом по ве-
ду, али би се он од ових ис трг нуо го во ре ћи да у тим ства ри ма са 
њи ма не ће дру го ва ти. И та мо не хте де ићи”.72 Због та квог ње го вог 
ми шље ња о по зо ри шту, ко је се по ду да ра са цр кве ним схва та њем, 

70 Оспо ра ва ња Бурк хар то ве кон цеп ци је нај ви ше су би ла усме ре на ка кон-
траст ном ви ђе њу од но са сред њег ве ка и ре не сан се. На уч ни ци су твр ди ли да 
не ма пре ло ма, усе ка, већ да по сто ји кон ти ну и тет. Те о ри ја кон ти ну и те та, ка ко су 
је на зва ли, на ста ла је у кри тич ком от по ру пре ма Бурк хар то вој кон цеп ци ји о 
две у се бе за тво ре не епо хе без ме ђу соб не ко му ни ка ци је, нај пре због чи ње ни це 
да је исто ри ја про цес стал них ме ња ња, а не пре врат у ко ме се ex ni hi lo ства ра 
не што пот пу но но во. Нај зна чај ни ји пред став ник ова квог ми шље ња је Ар нолд 
Ха у зер, ко ји сма тра да из ме ђу сред њег ве ка и ре не сан се не ма ни ка квог зна чај-
ног пре ки да, исто, 32–36. 

71 Ста но је Бо ја нин, нав. де ло, 246.
72 Те о до си је Хи лан да рац, Жи ти је Све то га Пе тра Ко ри шког, прев. Ла зар 

Мир ко вић и Ди ми три је Бог да но вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1988, 12. 



338

и ро ди те љи су му при го ва ра ли: „Бру ко по ро ди це и сра мо то на ша, 
за што са дру штвом ра до ва ти се не изи ђеш, не го сваг да ћу тиш и 
без гла сан као да си у жа ло сти за ки ме хо диш? Шта се то с то бом 
на на ше очи де ша ва, ко ју по тај ну ми сао у ср цу сво ме но сиш и не 
го во риш нам о то ме?”73 Овај при мер пред ста вља је дан од нај о чи-
глед ни јих до ка за да је по зо ри ште за и ста по сто ја ло у том пе ри о ду. 
Ја сно по ка зу је ка кав је став на род имао, а ка кав је став има ла цр ква 
пре ма по зо ри шно-драм ским де лат но сти ма. За бра не по зо ри шно-
-драм ских еле ме на та и играч ких пе са ма су сва ка ко мо ти ви са не 
раз ло зи ма хри шћан ске цр кве, али њи хо во по сто ја ње све до чи о 
рас про стра ње но сти по зо ри шних сег ме на та на тим про сто ри ма. 

Пр ви по мен ан ти хри шћан ске пред ста ве у из во ђе њу јед ног цр-
кве ног по зо ри шта по ми ње Кон стан тин Фи ло зоф у фи ло ло шкој рас-
пра ви Спис о пра во пи су (1423–1426). О овом зна чај ном пи сцу не ма мо 
мно го си гур них по да та ка. У сво јим спи си ма он на во ди да га је де спот 
Сте фан спа сао од „ри чу ће зве ри” (Ту ра ка) и да га је из „тр нов ких 
стра на” до вео у Ср би ју.74 По де спо то вом на ло гу он осни ва књи-
жев ну шко лу у Ма на си ји у ко јој је глав ни на став ник и ре фор ма тор. 
За по тре бе сво јих уче ни ка на пи сао је Спис о пра во пи су (Ска за ни-
је о пи сме нех), у ко ме из ла же по бу де и по тре бе за ре фор мом пра во-
пи са и књи жев но сти уоп ште. Пред ста ва о ко јој Кон стан тин Фи ло-
зоф пи ше из во ђе на је на Ус крс, а из во ђа чи су би ли све ште ни ци. 
Они су „ко сти ми ра ни, из во ди ли игре са ђа во ли ма, се де ли као хро-
ми на цр кве ним вра ти ма и у њих но ге уда ра ли. Та ко су, уме сто да 
цр кви ја вља ју ра дост Хри сто вог вас кр се ња, пре тва ра ли Бо жи ји 
храм у па као, док нај зад та кво без бож ство ни је би ло из ло же но 
пре зре њу”.75 Ово све до че ње је у пот пу но сти у ду ху Кон стан ти но-
вих кри ти ка дру штва, на ра ви и мо ра ла срп ског на ро да у то вре ме. 
Он опи су је ве се ље, не при лич но хри шћан ском на чи ну жи во та, ко је 
се до го ди ло у ма на сти ру Ма на си ји. Све ште ни ци, са мим ђа во лом 
под стак ну ти, зло у по тре бља ва ју свој по ло жај и пре пу шта ју се по-
зо ри шно-му зич ком пи ро ва њу. Кон стан тин Фи ло зоф ис ти че да је 
ова бо го хул на не при стој ност и па ро ди ја, од но сно „ве ли ка је рес”, 
би ла „од јек ви зан тиј ских цр кве них дра ма ко је су исме ва ле Спа си-
те ља”.76 Овај на чин исме ва ња хри шћан ске ве ре мо же мо по сма тра ти 
као за о ста ли еле мент ан тич ких ко ме ди ја, упра во због на чи на на 
ко ји се љу ди од но се пре ма ре ли ги о зним кон вен ци ја ма. 

73 Исто.
74 Д. Па вло вић, нав. де ло, 82.
75 Кон стан тин Фи ло зоф, По вест о сло ви ма (Ска за ни је о пи сме нех), прев. 

Гор да на Јо ва но вић, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1989, 77. 
76 Све то зар Ра дој чић, Узо ри и де ла ста рих срп ских умет ни ка, Срп ска 

књи жев на за дру га, Бе о град 1975, 155–179. 
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Дру ги при мер цр кве ног по зо ри шта од но си се на Сло во о кне зу 
Ла за ру (По ве сно сло во), јед ном од че ти ри спи са раз ли чи тог жан-
ра по све ће них кне зу Ла за ру, ње го вој смр ти на Ко со ву и три јум фу 
„цар ства не бе ског” над „цар ством зе маљ ским”.77 По мно гим осо-
би на ма, ка ко ис ти че Ди ми три је Бог да но вић, ово де ло при па да 
кру гу жи во то пи са кра ље ва и ар хи е пи ско па срп ских.78 Ово де ло 
има струк ту ру пра ве сред њо ве ков не дра ме. Сло во о кне зу Ла за ру 
ни је по хва ла ни по хвал но сло во, већ сво је вр сно жи ти је у ко јем 
ау тор при по ве да о по ре клу, жи во ту, а на ро чи то о му че нич ком 
под ви гу и све то род ном сла вље њу кне за Ла за ра.79 За ди ја лог кне-
ги ње Ми ли це и Ла за ра при ли ком пре но са ње го вих мо шти ју Ка-
ша нин ис ти че да „опо ми ње на пред ста ве цр кве ног по зо ри шта”.80 
Он у свом ту ма че њу спо ми ње и рат нич ки ка рак тер де ла, ви те шку 
ат мос фе ру, дра ма тич не глав не сце не ко је исто вре ме но има ју и 
на ра тив на и драм ска свој ства. У по тра зи за тра го ви ма по зо ри шних 
еле ме на та, овај при мер, иа ко не до вољ но ис тра жен и об ра ђен у 
на у ци, при хва та мо као јед ну од по твр да да су та кви еле мен ти за-
и ста по сто ја ли у срп ском сред њо ве ко вљу. 

У срп ској књи жев ној кри ти ци по сто ји схва та ње да је По хвал но 
сло во кне зу Ла за ру је ди ни са чу ва ни текст срп ског сред њо ве ков ног 
цр кве ног по зо ри шта. Ово де ло је го во ре но у Ваз не сен ској цр кви 
у Ра ва ни ци, о Ви дов да ну 1403. или 1404. го ди не. Дра го љуб Па вло-
вић је био уве рен да је овај текст не сум њи ви до каз да је код нас у 
сред њем ве ку по сто ја ло ре ли ги о зно по зо ри ште и да се мо же твр-
ди ти да је та „тра ди ци ја ау тох то на, соп стве на”. Он је сма трао да 
не из ме нич но пе ва ње из ме ђу две пев ни це има у се би еле мен те 
по зо ри шног ди ја ло га и ни је ис кљу чи вао мо гућ ност да су мно ги 
од лом ци из во ђе ни и ван цр кве ног про сто ра.81 На осно ву овог де ла 
не мо же мо за кљу чи ти са си гур но шћу да је по сто ја ло цр кве но по-
зо ри ште код Ср ба. Али не мо же мо да не при ме ти мо да је, упр кос 
усред сре ђе но сти на гло ри фи ко ва ње Ла за ре вог му че ни штва, ово 
де ло гра ђе но по за ко ни ма по зо ри шног об ли ка и да су коб Ага ре, 
ње ног си на и ђа во ла на јед ној и Ла за ра на дру гој стра ни, сва ка ко 

77 Као мо гу ћи пи сци По хвал ног сло ва кне зу Ла за ру спо ми њу се срп ски 
па три јарх Да ни ло III Мла ђи (Ди ми три је Бог да но вић), без и ме ни жи тељ ма на-
сти ра Ра ва ни це (Ђор ђе Три фу но вић), Сте фан Ла за ре вић или кне ги ња Ми ли ца 
(Ђор ђе Ра до ји чић) и Сте фан Ла за ре вић (Ми лан Ка ша нин). 

78 Д. Бог да но вић, нав. де ло, 194.
79 Ди ми три је Бог да но вић под се ћа да кнез Ла зар не ма по себ но оп шир но 

жи ти је, и упра во због то га овај ре тор ски текст, дра ма тур шки на чи њен, има 
жи тиј ну, ха ги о граф ску али и мар ти ро ло шко-ха ги о граф ску функ ци ју, ко ја је 
усред сре ђе на на са мо му че ни штво Ла за ре во, Д. Бог да но вић, нав. де ло, 195. 

80 Ми лан Ка ша нин, Срп ска књи жев ност у сред њем ве ку, Про све та, Бе о-
град 1975, 319.

81 П. Мар ја но вић, Ма ла исто ри ја срп ског по зо ри шта..., 71. 



340

има ју ка рак те ри сти ке дра ма ти зо ва ног де ла. У са мом на сло ву овог 
де ла, ме ђу тим, ви ди мо да је реч о књи жев ном жан ру ко ји је у срп-
ској ли те ра ту ри по знат још од ан тич ке књи жев но сти и из вре ме на 
нај ста ри јих цр кве них ота ца. Сло во је у срп ској ли те ра ту ри обич но 
кра ћег оби ма и без еп ског раз ви ја ња, а у ње му се те ме раз ра ђу ју 
свим сред стви ма ре то ри ке и по е зи је.82 Од ре ђе њем овог де ла као 
сло ва Три фу но вић је ја сно по ка зао да ово ни је де ло цр кве ног по-
зо ри шта и ти ме за сту па ми шље ње ко је је опо зит но схва та њу Дра-
го љу ба Па вло ви ћа ко ји је сма трао да је овај текст пи сан да се из-
го во ри, пе ва и игра у про сто ру у цр кви пред пу бли ком, да кле као 
вид драм ског из во ђе ња. Са зна ња ко ја сам до са да сте кла опре де-
ли ла су ме да ту ма чим овај текст као скуп фол клор но-драм ских 
еле ме на та и та ко по др жим Па вло ви ће во схва та ње да је По хвал но 
сло во кне зу Ла за ру на ста ло да се из го во ри, пе ва и игра у про сто ру 
цр кве пред пу бли ком. 

Кра јем XV ве ка од и грао се до га ђај ко ји се у ли те ра ту ри на во-
ди, из ме ђу оста лог, као при мер син кре ти зма игре и пе сме код сред-
њо ве ков них Ср ба и до да нас је де таљ но про у ча ван.83 За пра во, реч 
је о пу то ва њу Иза бе ле дел Бал цо, су пру ге на пуљ ског кра ља, у 
На пуљ, где је тре ба ло да се срет не са сво јим су пру гом. Кра љи цу 
и ње ну прат њу сву где су до че ки ва ли из ли ви ра до сти на ро да, све-
ча но сти и го збе, по зо ри шне пред ста ве, плес, ра зно вр сна над ме та ња 
и тур ни ри. На јед ном од та квих до че ка, у гра ди ћу Ђо ја дел Ко ле 
је 1. ју на 1497. го ди не при ре ђе на за ба ва кра љи ци у част. О то ме је 
пи сао је дан од ње них пра ти ла ца, Ро ђе ри де Па чи јен ца, „пе сник 
скром ног да ра и дво ра нин не ве ли ког угле да”, ко ји је за бе ле жио 
пе сму на ње му не по зна том је зи ку, бу гар шти цу о вој во ди Јан ку у 
сме де рев ској там ни ци „слав ног де спо та”.84 Ту је из ве ден плес, а 
из во ђа чи су би ли не ки Сло ве ни. Они су се „ска ку ћи као ко зе, 
окре та ли и за јед но сви пе ва ли”.85 Овај по да так, као све до чан ство 
о син кре тич но сти умет но сти, пред ста вља ре ле ван тан траг о по-
зо ри шно-драм ској и му зич ко-пле сач кој де лат но сти на про сто ру 
Ср би је, као и ши ре, на це лом ју жно сло вен ском и ме ди те ран ском 
под руч ју у том пе ри о ду.

82 Ђор ђе Три фу но вић, Азбуч ник срп ских сред њо ве ков них књи жев них пој-
мо ва, „Вук Ка ра џић”, Бе о град 1974, 300–303.

83 Оби ман је ис тра жи вач ки опус по све ћен овој те ми у срп ској ли те ра ту ри. 
Из два ја мо не ке од на сло ва: Ми ро слав Пан тић, „Не по зна та бу гар шти ца о де спо ту 
Ђур ђу и Си би ња нин Јан ку из XV ве ка”, Збо р ник Ма ти це срп ске за књи жев ност 
и је зик, књ. 25, св. 3, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 1977; Ми ро слав Пан тић, Су сре ти 
с про шло шћу – огле ди и сту ди је, Про све та, Бе о град 1984; М. Кле ут, нав. де ло. 

84 Ма ри ја Кле ут ис ти че да је „слав ни де спот” за пра во де спот Ђу рађ Бран-
ко вић, ко ји је 1448. го ди не утам ни чио Јан ка Ху ња ди ја, М. Кле ут, нав. де ло, 69. 

85 М. Пан тић, Су сре ти с про шло шћу..., 7–32.
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На осно ву из не тих чи ње ни ца и по да та ка мо же мо за кљу чи ти 
да је у срп ским зе мља ма сред ње га ве ка у раз ли чи тим сре ди на ма 
и раз ли чи тим пе ри о ди ма по сто ја ла од ре ђе на вр ста по зо ри шне 
умет но сти. Да ва на је пред ност од ре ђе ним умет нич ким об ли ци ма: 
му зи ци, љу бав ним пе сма ма, цр кве ном по зо ри шту, ла ич ком по зо-
ри шту, фол клор ним драм ским игра ма и на род ном глу мо ва њу. За 
пр о у ча ва ње по зо ри шне ак тив но сти Ср ба у раз до бљу од XI II до 
XV ве ка ко ри сти се на у ка за сно ва на на те а тро ло шком при сту пу, 
али се те а тро ло ги ја у том слу ча ју схва та као на уч на област ко ја 
се про жи ма са књи жев но шћу, исто ри јом, есте ти ком, ре ли ги јом, 
ми то ло ги јом, исто ри јом умет но сти, а по не кад се по да ци ре ле вант ни 
за исто ри ју срп ског по зо ри шног жи во та пр о на ла зе у под руч ји ма 
ко ја су да ле ко од те а тра, као што су ме ди ци на, за нат ство и тр го-
ви на. Опре зним раз ма тра њем тих чи ње ни ца по ку ша ли смо, кроз 
су мар ни пре сек исто ри је у ра спо ну од не ко ли ко ве ко ва, да да мо 
основ не еле мен те по зо ри шне умет но сти у сред њем ве ку, за ста ју ћи 
са мо на не ким тач ка ма. По ку ша ли смо да при ка же мо ве ли чи ну и 
ва жност овог пи та ња у на у ци о књи жев но сти и по зо ри шту и ти ме 
смо све сно ри зи ко ва ли да се не до вољ но за др жи мо на сва ком тра гу 
сред њо ве ков ног по зо ри шта у ли те ра ту ри. За др жа ва ли смо се на 
оно ме што је би ло тра га ње за дру га чи јим нор ма ма, на оно ме што 
је но во у ста ро ме, на оно ме што тра је. Тра го ви ко ји су на ве де ни у 
овом ра ду су нај ре пре зен та тив ни ји и нај у оч љи ви ји при ме ри по зо-
ри шно-драм ске де лат но сти у срп ској ли те ра ту ри од XI II до XV ве ка, 
на осно ву ко јих мо же мо да за кљу чи мо да је та кав вид де лат но сти 
по сто јао на срп ском је зич ком пр о сто ру, па и ши ре. Сва ка ко, по сто-
ји свест о то ме да ово ни су је ди ни тра го ви и да они пред ста вља ју 
са мо ма ли део не из мер но бо га тог по зо ри шног жи во та у срп ском 
сред њем ве ку, ко ји је, ка ко нам се и да ље чи ни, не до вољ но ис тра-
жен у на у ци. Чо век, то ком исто ри је, по на вља у раз ви је ни јим, над-
гра ђе ни јим об ли ци ма из ве сне ми сли, ко је увек и по но во на ла зе 
сво ју при ме ну у жи во ту. Јед на од та квих ми сли је по зо ри шна умет-
ност. Она је са свим си гур но не про мен љи ви део људ ског ис ку ства, 
ве ко ви ма тра је и због то га је су штин ски ве за на за је згро жи во та. 
До са да шњим ба вље њем овом те мом, ко је је про ис те кло из мо је 
љу ба ви исто вре ме но пре ма ста рој књи жев но сти и те а тро ло ги ји, 
схва ти ла сам да у пе ри о ду на ше сред њо ве ков не кул ту ре игра по-
зо ри шног ка рак те ра ни је де таљ ни је опи са на. Чи та лац тих де ла, без 
па жљи вог чи та ња ли те ра ту ре, мо же сте ћи ути сак да у том до бу 
ни су по сто ја ле ни ка кве игре по зо ри шно-драм ског ка рак те ра, што, 
сва ка ко, ни је тач но.

Али мо жда упра во због то га про у ча ва ње по зо ри шне умет но-
сти пред ста вља ми сте ри ју, ко ју је по зо ри ште у се би са чу ва ло кроз 
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све исто риј ске епо хе. А та ми сте ри ја, ко ју у се би но се и књи жев-
ност и по зо ри ште и све оста ле умет но сти, ка да се у њу ду бо ко 
уро ни, пру жа ма гич не да ро ве. Та ко је би ло у сред њем ве ку, та ко 
ће, ве ру јем, би ти за у век. 




