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не што би ло, што је про шло и ни је ви ше. И нај леп ше и нај те же успо ме не 
ве жу се за пу те ве.” 

„У пу то пи си ма Ста ни сла ва Кра ко ва про на ла зи мо све оно што са
вре ме ни дис курс пу то пи сне књи жев но сти под ра зу ме ва, бо га ту гра ђу о 
на сле ђу, кул ту ри, ет но ло ги ји, иден ти те ту, је зи ку, по ли ти ци ра не ју го
сло вен ске син те зе, европ ске до ме те тра ди ци о нал не умет но сти, гра ди тељ
ство Сред њег ве ка, су да ре ори јен тал ног, бал кан ског са ме ди те ран ским, 
бе о град ски до ми нант ни и во де ћи дух, но стал ги ју ми ли та ри зма и по што
ва ње пре ма свом на ро ду”, ис ти че при ре ђи вач, Вла ди мир Мак си мо вић, 
у пред го во ру овог пу то пи сног из бо ра до пу ње ног, на кра ју, и за ни мљи
вим фо то граф ским са др жа јем. Ште та што књи га ни је опре мље на ако 
не пот пу ним би бли о граф ским по да ци ма, а оно бар на зна ком о го ди ни 
на стан ка по је ди них тек сто ва (да ти ра ња у овом при ка зу да та су пре ма 
дру гим из во ри ма), ка ко би чи та о ци сте кли уве ре ње о Кра ко ву као ау то ру 
ко ји при па да са мом вр ху срп ског аван гард ног пу то пи са ња, уз Ви на ве ра, 
Раст ка Пе тро ви ћа, Цр њан ског.

На та ли ја ЛУ ДО ШКИ

КО ВА ЧЕ ВИЋ, НАШ СА ВРЕ МЕ НИК

Ду шан Ко ва че вић – иде о ло ги ја, чо век, дра ма, збор ник ра до ва, уред. Жар ко 
Ми лен ко вић, Дом кул ту ре „Гра ча ни ца”, Гра ча ни ца 2017

Збор ник ра до ва Ду шан Ко ва че вић – иде о ло ги ја, чо век, дра ма, об ја
вљен на кон књи жев но кри тич ког ску па „Књи жев но де ло Ду ша на Ко ва
че ви ћа” (одр жа ног ју на 2016. го ди не у атри ју му Цр кве Све тог Спа са у 
При зре ну), пред ста вља зна ча јан по ку шај пре по зна ва ња до ми нант них 
књи жев них и те а тро ло шких ка рак те ри сти ка уну тар де фи ни са них па
ра диг ми срп ске драм ске књи жев но сти. И по ред мно гих озбиљ них ана
ли за и за па жа ња књи жев них кри ти ча ра и те а тро ло га, Ко ва че ви ће ва 
дра ма тур шка тех ни ка ни је до кра ја и до вољ но про у че на. Сто га пу бли
ко ва ње ова квог збор ни ка, ка да је о ис тра жи ва њи ма де ла Ду ша на Ко ва
че ви ћа реч, под се ћа да се ве ро ват но не мо же на ћи ква ли тет ни ји на чин 
за про у ча ва ње хер ме не у тич ког сми сла драм ског тек ста. Овај збор ник, 
ка ко об ја шња ва Жар ко Ми лен ко вић у увод ним на по ме на ма, по тен ци ра 
осве тља ва ње де ла на шег драм ског пи сца, сце на ри сте и дра ма тур га из 
раз ли чи тих аспе ка та, ко ји би под ра зу ме ва ли све ви до ве Ко ва че ви ће вог 
ба вље ња књи жев но шћу, сце на ри јем и фил мом. Уче сни ци ску па и ау то
ри тек сто ва (књи жев ни про у ча ва о ци из ви ше уни вер зи тет ских цен та ра) 
сво ја пре и спи ти ва ња су гра ди ли као да су има ли у ви ду Штај ге ро ву иде ју 
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(у књи зи Уме ће ту ма че ња) да драм ско де ло про јек ту је, а лир ско и еп ско 
ево ци ра и опри сут њу је. Сход но то ме, збор ник мо же пру жи ти сво је вр сни 
од го вор на пи та ње: шта се про јек ту је у де ли ма Ду ша на Ко ва че ви ћа и 
на ко ји на чин? 

Са гле да ва ју ћи струк ту ру драм ског тек ста, ау то ри су пре и спи та ли 
свет за сно ван на гро теск нохи пер тро фи ра ној ре ал но сти про же тој ап сур
дом, у ко јем се са свим ја сно оцр та ва за стра шу ју ћа при ро да ли ко ва ко ја 
иза зи ва смех, али и мрач на, зло коб на обе леж ја. Да би то уви де ли, би ло 
је нео п ход но да се раз ло же ме ха ни зми функ ци о ни са ња ли ко ва уну тар 
дру штве не ствар но сти, иде о ло ги ја и дра ма тур ги је Ду ша на Ко ва че ви ћа. 
Све сни да пи сац са гле да ва чо ве ка и ње го ву ствар ност ре а ли стич ки, али 
да сли ку ко мич но или бур леск но из об ли ча ва гро теск ним, ап сурд ним 
или фан та стич ким, ау то ри под вла че жан ров ску ам би ва лент ност Ко ва
че ви ће ве дра ма тур ги је. Ни је ли и Ежен Јо не ско у По зо ри шном ис ку ству 
пи сао: „По гу ра ти бу р ле ску до крај њих ме ђа. А он де, са мо пал цем по мак
нут, не при мет ни кли зај и чо век се на ђе у тра гич ном”?

За на слов збор ни ка Ду шан Ко ва че вић – иде о ло ги ја, чо век, дра ма 
узет је на слов пр вог ра да из пе ра Да ни це Ан дре је вић, ко ји пред ста вља 
сво је вр сни пре сек це ло куп ног драм ског опу са Ду ша на Ко ва че ви ћа. Не 
ула зе ћи пре ви ше у дра ма тур шке, те а тро ло шке и жан ров ске осо бе но сти 
књи жев не фор ме, ау тор ка је, на са мом по чет ку, ука за ла на чи ње ни цу да 
Ко ва че ви ћу при па да су ве ре но оса вре ме њи ва ње драм ске вр сте. Ба ве ћи 
се жан ров ским од ре ђе њем ње го вих дра ма, ука зу је на сво је вр сни не ста-
нак тра ге ди је из да на шњи це („не по сто ји ви ше ни ми ме зис, ни ка тар за, 
ни уз ви ше ни хе ро ји”), истим оним ар гу мен ти ма ко је је ис ко ри стио Џорџ 
Стај нер у књи зи Смрт тра ге ди је (1961). Се дам на е сти век, пре ма Стај не
ру, пред ста вља „гра ни цу без по врат ка” у исто ри ји тра ге ди је, што зна чи 
да је по след ња пра ва тра ге ди ја би ла Ра си но ва Ата ли ја (1691), а Ра син 
„по след њи ве ли ки пе сник ко ји је прет по ста вљао све о бу хват ну ва жност 
кла сич не и хри шћан ске ми то ло ги је”. Ако је Ко ва че вић наш са вре ме ник, 
тра ге ди ја као жа нр, си гур но је, не при па да ви ше про сто ру да на шњи це, 
те је лу цид но пи та ње ко је је по ста вио Еј дри јан Пул све че шће по ста вља
но: Тра ге ди ја, ко ме она тре ба? Тим тра гом, ра зу мљив је и ин те ре сан тан 
за ин тер пре та ци ју за кљу чак да жан ров ска пр о бле ма ти за ци ја у Ко ва че
ви ће вим де ли ма про ис ти че из „си стем ских и иде о ло шких про ме на” и 
те о риј ских ути ца ја на струк ту ру но ви је срп ске дра ме; а ка рак те ри ли ко ва 
(„у жрв њу из ме ђу иде о ло ги је и ег зи стен ци је”) пред ста вља ју по да нич ке 
је дин ке ко је „си му ли ра ју жи вот по за дат ку иде о ло ги је”. 

Тех ни ке ка рак те ри за ци је ли ко ва код Ко ва че ви ћа функ ци о нал но су 
ускла ђе не са про бле ма ти ком у од ре ђе ном драм ском де лу, а ана ли зом се 
по ка зу је ка кви су од но си и су ко бља ва ња ме ђу ли ко ви ма. У ра ду „Лу ди ло 
и дру штво у кри зи: Ур не бе сна тра ге ди ја Ду ша на Ко ва че ви ћа, Пу ков ник 
пти ца Хри ста Бој че ва и Ку ћа лу да ка Ан дре ја Кон ча лов ског”, Са ва Ста
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мен ко вић је фу ко ов ским при сту пом по ка зао на ко ји на чин се про јек ту ју 
стра хо ви, лу та ња и лу ди ло де ве де се тих го ди на у књи жев но сти и умет
но сти уоп ште, ту ма че ћи ма р ги на ли зо ва не ли ко ве ових тек сто ва. Си ла
зак у сјај ни дан под ра зу ме ва стро гу изо ло ва ност (М. Фу ко), ко ја се омо
гу ћу је раз два ја њем „нор мал них” од „лу дих” и ти ме уста но вљу је чи тав 
си стем ко ји је угра ђен у свет тек ста. Фу ко ов кон цепт хе те ро то пи је („ме ста 
и про сто ри ко ји не функ ци о ни шу хе ге мон ски”), из ло жен на пре да ва њу 
Дру га ме ста, ве што је при ме њен на ана ли зу изо ло ва них драм ских ли
ко ва ко ји бо ра ве у пси хи ја триј ским бол ни ца ма. 

У ра ду „Ар хехар мо ни ка из пла ни не Са бир ног цен тра” Је ле на 
Ма ри ће вић је Са бир ни цен тар де фи ни са ла као је дан „умет нич ки по ку
шај да се на зна чи смер пре по ро да ко ји би ишао у прав цу са би ра ња тра
го ва кул ту ре”. Апо сто фи ра ју ћи спре гу из ме ђу ар хе о ло шког на ла зи шта 
где је про на ђе на пло ча, нат пи са на пло чи и ре не сан сног фи ло зо фа Ни
ко ле Ку зан ског (1401–1464), ау тор ка лу цид но, уз че сте кон тем пла тив не, 
фи ло зоф ске оп сер ва ци је, от кри ва хер ме не у тич ки сми са о ни хо ри зонт 
ових кључ них „сто жер них та ча ка”. У све тлу фи ло зо фи је ре не сан сног ми
сли о ца, овај функ ци о нал ни ло ка ли тет – Са бир ни цен тар – ау тор ка по сма
тра и као „сре ди ште ла ви рин та”, а игра кре та ња про фе со ро ве ду ше („из 
жи во та у смрт, на траг у жи вот, па у ко нач ну смрт”) чи ни се не из бе жном.

Ма ње ис тра жи ва ни жа нр Ду ша на Ко ва че ви ћа – ро ман – из ви ше 
аспе ка та је ин тер пре ти ран у тек сту Дра га не В. То до ре сков („Ју на ци 
ро ма на Би ла јед ном јед на зе мља и Ме да пе ва блуз Ду ша на Ко ва че ви ћа”). 
До ми нант не Ко ва че ви ће ве стил ске осо бе но сти (цр ни ху мор и са ти ра) 
пре по зна тљи ве су и у ро ма ни ма, те је ау тор ка при сту пи ла Ко ва че ви ће
вим ју на ци ма ба зи ра ју ћи се на хро но топ про сто ра, тач ни је на од нос уну
тра шњег и спо ља шњег про сто ра. Сне жа на Ј. Ми ли во је вић, у слич ном 
про у ча ва лач ком ма ни ру, ко ри сте ћи се са вре ме ним књи жев ним те о ри ја ма 
(Р. Барт, М. Фу ко), при сту пи ла је про бле му ау тор ства у Ко ва че ви ће вој 
дра ми Про фе си о на лац. Лу ка Ла бан, по ли циј ски ин спек тор у пен зи ји, 
пре у зи ма функ ци ју бо жан ства – de us ex mac hi na – а по сту пак град ње 
драм ског тек ста сли чан је ре кон тек сту а ли зо ва ном по ступ ку над и гра
ва ња не ми нов не смр ти, по пут Ше хе ре за ди не 1001 но ћи. Те о риј ски те а
тро ло шки под текст у овом тек сту оста је тек на зна чен и не до вољ но ар гу
мен то ван, те би Ари сто те ло ва по е ти ка и ме тод К. Ста ни слав ског, у 
кон тек сту ове дра ме и ис по ве сти – ка тар зич ног су о ча ва ња Те је Кра ја са 
са мим со бом, тре ба ло истим тра гом да се до пу ни и пре и спи та. 

Ком па ра тив ним при сту пом драм ском тек сту Све ти Ге ор ги је уби ва 
ажда ху и филм ској исто и ме ној адап та ци ји, Ра до је Фе мић уста но вљу је 
при су тан мо дел екра ни за ци је ко ји је оства рен у овом де лу (ме та а дап-
та ци ја). Ба ве ћи се екра ни за ци јом у ре жи ји Ср ђа на Дра го је ви ћа, ау тор 
је на чи нио те мељ ну ана ли зу филм ских об ра да тек сто ва (по чев од Бал кан-
ског шпи ју на, Ма ра то на ца, Са бир ног цен тра, Про фе си о нал ца). Упо ред ним 
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про у ча ва њем Бо ри сла ва Пе ки ћа и Ду ша на Ко ва че ви ћа, Иван Ба зр ђан 
је тек стом „Тра ди ци ја и про шлост као фе но ме ни у дра ми Са бир ни цен-
тар Ду ша на Ко ва че ви ћа и ро ма ну 1999 Бо ри сла ва Пе ки ћа” ус пео да 
при ка же по е тич ку и сми са о ну бли скост ова два пи сца. Про шлост и тра
ди ци ја ни су по сма тра ни ис кљу чи во кроз при зму по што ва ња и гло ри фи
ко ва ња, већ се про шлост, ели о тов ски ре че но, ту ма чи као мо гућ ност за 
ус по ста вља ње не ке вр сте кон ти ну и те та. 

На ред ни текст у збор ни ку на пи са ла је Ма ри ја на Је ли сав чић („Функ
ци ја ди да ска ли ја у дра ми Про фе си о на лац Ду ша на Ко ва че ви ћа”). Из у
ча ва ју ћи вр ло те мељ но ди да ска лиј ско ис по ве да ње, од но сно пра те ћи 
ми са о не то ко ве Те о до ра Те је Кра ја, ау тор ка по ка зу је ко ја је функ ци ја 
ди да ска ли ја у де лу Ду ша на Ко ва че ви ћа (иа ко Лу ка не зна шта су тач но 
„те ди да ска ли је”), и по че му се ди да ска лиј ски за пи си раз ли ку ју од оних 
у Ну ши ће вим или Сте ри ји ним де ли ма. Дра мом Про фе си о на лац ба ви ла 
се и Оли ве ра Ми ли ће вић у тек сту „Од нос оче ва и си но ва у дра ма ма Про-
фе си о на лац и Бал кан ски шпи јун Ду ша на Ко ва че ви ћа”, при ка зу ју ћи спе
ци фич не, драм ски струк ту ри ра не и из гра ђе не од но се ме ђу си но ви ма и 
оче ви ма. У тек сту Раст ка Лон ча ра „Ан теј у ва зду ху – ју нак Ду ша на Ко
ва че ви ћа”, ана ли зом пет дра ма (Бал кан ски шпи јун, Ра до ван Тре ћи, Кла-
у стро фо бич на ко ме ди ја, Про фе си о на лац, Ла ри Томп сон – тра ге ди ја 
јед не мла до сти) вр ло ја сно је илу стро ва на чвр ста те мат ска ве за из ме ђу 
Ко ва че ви ће вих ју на ка и ми та о Ан те ју (син По сеј до на и Ге је), ко га је Хе
ра кле по ра зио ка да га је одво јио од зе мље. Ко ва че ви ће ви ју на ци ту вр сту 
ра њи во сти има ју он да ка да су одво је ни од по ро ди це, зе мље и по ре кла, 
твр ди ау тор. 

Жан ров ским од ре ђе њем дра ме Ма ра тон ци тр че по ча сни круг ба ви 
се Јо ва на Ни ко лић у тек сту „Дра ма Ду ша на Ко ва че ви ћа Ма ра тон ци 
тр че по ча сни круг на гра ни ци ко ми ке и тра ги ке”, по ка зу ју ћи да за ве ћи
ну оства ре ња, па и за ову дра му, мо же мо за кљу чи ти да при па да ју раз
ли чи тим жан ров ским ни во и ма и да се гру пи шу на раз ли чи те на чи не, у 
од но су на спо ља шњу (струк ту ра) и уну тра шњу (тен ден ци ја, тон, свр ха, 
на ме ра, пред мет) фор му. Под руч је вер бал не ко ми ке као сред ства за ка
рак те ри за ци ју ли ко ва у дра ма ма Бал кан ски шпи јун, Ра до ван Тре ћи и 
Кон теј нер са пет зве зди ца би ло је по ла зи ште ра да Со фи је Ма тић („Ко
мич но у дра ма ма Ду ша на Ко ва че ви ћа као при мер са вре ме ног и уни вер
зал ног”), у ком се по ка зу је да је вер бал на ко ми ка бит на у ка рак те ри за ци ји 
ли ко ва и да ути че на ток рад ње и раз ре ша ва ње си ту а ци ја. На кра ју збор
ни ка, Иван Ко ла рић Бал кан ском шпи ју ну при сту па ор ве лов ским од ре ђи
ва њем кри ви це („Ко год иде на две но ге, тај је не при ја тељ”), усме ра ва ју ћи 
па жњу нај пре на де фи ни сан фе но мен кри ви це, као и на ка рак те ри за ци ју 
од ре ђе них ли ко ва. 

Код ових мла дих ау то ра при мет но је, без из у зет ка, по ве ре ње у 
те а тро ло шке ау то ри те те и њи хо ве за кључ ке (Мир ја на Ми о чи но вић, 
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Љи ља на Пе ши кан Љу шта но вић, Ра до мир Пут ник, Бо шко Ми лин, Пе тар 
Мар ја но вић, Бран ка Јак шић Пров чи и дру ги), а ис тра жи ва њу де ла Ду ша
на Ко ва че ви ћа при сту пи ло се ин тер ди сци пли нар но (ту ма че њем упо ре до 
са књи жев ним и му зич ким де ли ма, ко ри сте ћи се са вре ме ном фи ло зо
фи јом и те о ри јом књи жев но сти) и хер ме не у тич ки. При мет но је, та ко ђе, 
да су ау то ри по све ти ли сво ју па жњу, нај пре, филм ским адап та ци ја ма 
Ко ва че ви ће вих тек сто ва, про пу стив ши ком плек сна и бо га та по зо ри шна 
из во ђе ња, што мо же пред ста вља ти те му по себ ног збор ни ка. Упр кос то ме, 
ино ва тив ним чи та њи ма драм ских тек сто ва до шло се до но вих, зре ло 
фор ми ра них уви да, те овај збор ник, у це ли ни, пред ста вља је дан од сто
же ра бу ду ћих из у ча ва ња, усме ра ва ју ћи сва ко но во чи та ње Ду ша на Ко
ва че ви ћа на пра ви пут. 

Ми ле на КУ ЛИЋ

СРП СКА КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА У  
„АДА МО ВОМ КО СТИ МУ”

Ти хо мир Осто јић, Но ви Сад: сре ди ште ово стра ног срп ства, прир. Ми ли ца 
Ћу ко вић, Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду, Но ви Сад 2017

Ти хо мир Осто јић (1865–1921) је дан је од на ших ва жни јих кул тур
них пре га ла ца. Ње го ва ин те ре со ва ња, сен зи би ли тет и рад усло ви ли су 
и де ла ње на раз ли чи тим по љи ма. Ка ко при ре ђи вач књи ге, Ми ли ца Ћу
ко вић, у пред го во ру „’Оте че ство уче них Ср ба ља’ у кри ти ка ма и по ле
ми ка ма Ти хо ми ра Осто ји ћа” на во ди, по зи ва ју ћи се на чла нак Бо жи да ра 
Ко ва че ка „Оду ше вље ни про све ти тељ”, „он ди ри гу је хо ром, про па ги ра 
пе вач ка дру штва, ор га ни зу је тр го вач ку омла ди ну, пред се да ва Но во сад
ској чи та о ни ци, за ла же се за по зо ри ште, за со кол ско удру жи ва ње, чак за 
се о ске и ма на стир ске сла ве. Пи ше о очу ва њу на род ног здра вља”. 

Би ра ју ћи нај ре пре зен та тив ни је, нај ва жни је, а при том ко ре спон
дент не тек сто ве, Ми ли ца Ћу ко вић гру пи са ла је књи гу у три це ли не: I („Има 
ли Но ви Сад усло ва да оста не сре ди ште ово стра ног срп ства”, „Сре ди на 
Ма ти це срп ске”, „Од че га бо лу је Ма ти ца срп ска”, „При ступ но вог уред
ни ка”), II („Шта сме та раз ви ја њу на ше га по зо ри шта”, „Осни ва ње Но во
сад ске гим на зи је (1810–1910)”, „Но во сад ске би бли о те ке: при лог на род
ном про све ћи ва њу”, „На ше сти пен ди је с гле ди шта на род не ко ри сти”, 
„Срп ске шти пен ди је”) и III („При лог исто ри ји Ма ти це срп ске. Пи смо 
Ђор ђа Ма га ра ше ви ћа Јо ва ну Ха џи ћу”, „На ши бор ци за гим на сти ку (I 
Др Ђор ђе На то ше вић, II Ђор ђе Рај ко вић, III Змај Јо ван Јо ва но вић)”, 
„Змај Јо ван Јо ва но вић и Ђор ђе Рај ко вић на осно ву пи са ма и дру гих из во ра”, 




