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да го то во мо же мо го во ри ти о гор њем и до њем тек сту – са ра до шћу се 
по глед спу шта на до њи текст. (Уз гред, Зо ри ца Ха џић чи та о ци ма о све
му по ла же ра чун – остао је још онај „за вр шни” ра чун, ко ји се под но си 
и чи та о ци ма и се би – а то је у овом слу ча ју об ја вљи ва ње пре пи ске Ми
ла на Ше ви ћа.)

И да не за бо ра ви мо, ово је при ча и за филм ске сла до ку сце, са кра
сним ју на ци ма; отац Ми ла на Ше ви ћа, ко ји се, сми ре но, го то во ве се ло, 
тру је по сле про не ве ре; дед по мај ци ни шта ни је био бо љи, с тим што се 
он уто пио; а ту је и мај ка, ко ја, у тре ну ци ма на дах ну ћа, про коц ка има ње 
за јед ну ноћ... И он да, је два мла дић, Ми лан Ше вић, узи ма но вац на ме њен 
шко ло ва њу и од ла зи у свет! (У Но вом Са ду ви ше ни је жи вео.)

Ме ни је оста ло са мо да се за пи там, мо жда и по пр ви пут – да ли сам 
спо со бан за жи вот? И да се те шим – ипак је то филм.

Др Ми ли вој С. НЕ НИН
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност

ne nin lok@yahoo.com

СО ВА ПОД КРИ ЛИ МА ОР ЛА

Ми ле на Ку лић, Лет Ми нер ви не со ве – огле ди о по зо ри шној умет но сти, 
СКЦ, Кра гу је вац 2017

Лет Ми нер ви не со ве је књи га огле да о по зо ри шној умет но сти. На
слов је, ка ко се на во ди у „Про ле го ме ни за чи та ње те а тра”, ин спи ри сан 
Хе ге ло вим опи сом по след ње тач ке „не ког за по че тог по сла”, те би та ко 
„овај скуп есе ја пред ста вљао сво је вр сни увид у тро го ди шње ба вље ње по
зо ри шним те ма ма, чвр стим спо на ма из ме ђу књи жев но сти и по зо ри шта”. 
У по зо ри шној кри ти ци и те а тро ло ги ји ау тор ка за па жа „не пре ста ну по
тре бу” за „ожи вља ва њем оно га што је ’за вр ше но’, да не би не по врат но 
не ста ло оно што се јед не ве че ри зби ло у по зо ри шту и истог тре на при
па ло про шло сти”. Ка ко за со ву ве ћи на сло вен ских на ро да ве ру је да је 
на ла зач жи ве во де, тј. во де ко ја вас кр са ва из мр твих, и у књи зи Ми ле не 
Ку лић члан ци ожи вља ва ју оно „за вр ше но”, тј. оба сја ва ју ме се че вом све
тло шћу ноћ про ху ја ле пред ста ве. По зо ри шна пред ста ва је, да кле, дан 
или се мо жда мо же од ре ди ти и као рај. Со ва се у ју жно сло вен ским ле ген
да ма име ну је па лим ан ђе лом ко ји ви ше не мо же да ви ди сун це. Ме ђу тим, 
пи са њем о ми ну лим пред ста ва ма, тј. „ле том Ми нер ви не со ве” пред ста ва 
ис кр са ва у се ћа њу и „па ли ан ђео” ус по ста вља ве зу са „из гу бље ним ра јем”.
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Ако на слов књи ге са гле да мо и са ста но ви шта со ве као Ми нер ви не 
или Ати ни не пти це, мо же мо уста но ви ти ли ни ју ана ло ги је из ме ђу пред
ста ве схва ће не као Ју пи тер, у чи јем је до ме ну цар ска пти ца орао, те 
Ми нер ве ко ја се ра ђа из ње го ве гла ве у ви ду по зо ри шне кри ти ке, или ти 
со ве, „ца рић пти це”. По сто ји и ле ген да пре ма ко јој је со ва, са кри ве на 
под ор ло вим кри ли ма, уз ле те ла за јед но са њим нај ви шим ви си на ма, о 
ко ји ма оста ле пти це ни су мо гле ни да слу те. Не раз двој ност ор ла и со ве, 
ко ји би би ли схва ће ни као пред ста ва и по зо ри шна кри ти ка, све до чи ле би 
упра во по тре бу да и со ва ле ти ко ли ко ле ти орао, бу ду ћи да по зо ри шна 
кри ти ка тре ба да пред ста вља нај ду бље се ћа ње и схва та ње пред ста ве. 

Огле ди о по зо ри шној умет но сти сми сле но су рас по ре ђе ни у две 
це ли не: „исто риј ска те а тро ло ги ја” пр о бле ма ти зо ва на је по гла вљем „Но ви 
ор га нон”, а „прак тич не по зо ри шне ма ни фе ста ци је” по гла вљем „Крун ски 
све до ци”. Две це ли не струк ту ри са не су та ко да об у хва та ју по шест есе
ји стич ких тек сто ва. Пр ву це ли ну чи не: „Про ле го ме на за чи та ње те а тра”, 
„Ис под ма ски И. Ан дри ћа”, „По зо ри шна си лу е та Р. Дра ин ца”, „Ме та
фи зи ка по зо ри шних сли ка на по зор ни ци А. Ар тоа и Б. Брех та”, „The 
Ti ger Lil li es или опе ра за дватри гро ша”, „На тја ша стра Му ни Бха ра те 
или трак тат о глу ми”, док дру га це ли на об у хва та члан ке на сло вље не 
ма хом у ви ду пи та ња: „Есте ти ка ерот ског у те а тру”, „Ho mo po li ti cus или 
глум чев чо век?”, „Ко ка ко ла или пеп си – има мо ли из бор?” „Бу ре ба ру
та или још је дан по зо ри шни три јумф?”, „Је дан до ку мент о Си мо ви ће вој 
дра ми” и „Да ли се Чер но дрин ски вра ћа ку ћи?”. 

Иа ко Иво Ан дрић ни је пи сао драм ске тек сто ве, ако из у зме мо пост
хум но об ја вље ну јед но чин ку Ко нац ко ме ди је, Ми ле на Ку лић је у ис тра
жи вач ком по ступ ку кре ну ла од за па жа ња Пе тра Зе ца да „мно га ње го ва 
де ла ипак има ју из ра зи те ’уну тра шње струк ту рал не од ли ке драм ске 
књи жев не тех ни ке’”. Та ко ђе, Про кле та авли ја и На Дри ни ћу при ја, те 
Ан дри ће ве при по вет ке („Ани ки на вре ме на”, „Жеђ”, „Олу ја ци”, „Код ка
за на”) би ли су дра ма ти зо ва ни, али их не би тре ба ло тре ти ра ти као Ан дри
ће ве „не на пи са не дра ме”, ка ко ка же ау тор ка, по зи ва ју ћи се на раз ма тра
ња Зо ра на Ђе ри ћа о да том про бле му. Јед но од кључ них ме ста у овом 
члан ку је сте и пот цр та ва ње зна ча ја при ја тељ ства из ме ђу Ива Ан дри ћа, 
Ива Вој но ви ћа и Ива Ра и ћа, по себ но ка да је реч о њи хо вим раз го во ри ма 
о пи та њу дра ме. На рав но, ни је за о би ђе на ни фи гу ра Ка ра ђо за, ли ка чи
је име до ла зи из ори јен тал ног те а тра сен ки. По зна то зна ње о Ка ра ђо зу 
Ми ле на Ку лић про ши ри ла је те о риј ским про ми шља њи ма Ј. Грон тов ског, 
Ф. де Со си ра и Б. Брех та: „’по ши ља лац по ру ке’ био би Ка ра ђоз... а ’при
ма лац по ру ке’ би ла би пу бли ка. Њу чи не за тво ре ни ци... ’та ко се и са ма 
пу бли ка пре тва ра у при по ве да ча’”. Оту да су и за тво ре ни ци ца ри град ског 
ка за ма та по ста ли при по ве да чи и та ко су се офор ми ли кру го ви „при ча 
и при ча ња” у Про кле тој авли ји. 
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За чла нак о Ан дри ћу ко ји је у зна ку те а тра сен ки, мо же се ре ћи 
да је мо тив ски ве зан за ис пи ти ва ње по зо ри шних си лу е та Ра да Дра ин ца. 
Дра и нац је, на и ме, де ло вао под окри љем На род ног по зо ри шта у Ско пљу 
(1922–1935) и то је ре зул ти ра ло пи са њем 44 члан ка о по зо ри шној умет
но сти, ко ји су об у хва ће ни књи гом Си ла зак са Олим па (ма ни фе сти, 
есе ји, члан ци и кри ти ке). Он пи ше о мла дом ко ми ча ру Ду ша ну Цвет ко
ви ћу, жу ди за на ту ра ли змом у по зо ри шту, ко мен та ри ше од ла зак ре жи
се ра Ве ра шча ги на у Но ви Сад, „по ве зу је рад по зо ри шта у Бе о гра ду и 
Ско пљу”, освр ће се на по чет ке ра да по зо ри шта и от кри ва у „ар хи ви На
род ног по зо ри шта 1125 де ла, од ко јих је ве ћи део ре ли кви ја... део исто
риј скоро ман тич не дра ме од ра зних пи са ма, ре ми ни сцен ци ја на мо ти ве 
из на род них пе са ма и на исто риј ске стра не ко ма де”. Као нај дра го це ни ји 
до при нос ау тор ка из два ја „Дра ин че ве уз гред не опа ске у тек сто ви ма о 
по зо ри шној кри ти ци”, ко је би би ле „нај зна чај ни ји пред мет за из у ча ва ње 
у ње го вом по зо ри шном ра ду”. 

„Ма ска” као сим бол по зо ри шта код Ан дри ћа се ма ни фе сту је као 
сред ство у ка рак те ри за ци ји ли ко ва и пр о бле ма ти за ци ји на ра ти ва, док 
у Дрaинчевим по зо ри шним члан ци ма ис кр са ва ју „си лу е те” из мра ка за
бо ра вље них ар хи ва ли ја, глум ци не ка да шњих епо ха и сен ке про ху ја лих 
пред ста ва. За по зор ни цу Ар тоа и Брех та пак бит на сто жер на тач ка по
ста је „ме та фи зи ка по зо ри шних сли ка”, ко ја се ра чва на Брех то во из јед
на ча ва ње „по зо ри шног про ме теј ства” са „дру штве ним про ме теј ством”, 
тј. Ар то о вим ства ра њем „ал хе миј ског двој ни ка” и по зо ри шта „у ко јем 
си ло ви те фи зич ке сли ке мр ве и хип но ти шу гле да о ца”. Брехт је за „еп ски 
те а тар”, а Ар то за по зо ри ште схва ће но као „опи јум, до пинг” ко ји на гле
да о ца тре ба да де лу је као „ан ти дро га”. Чла нак има за циљ да по твр ди 
„ди ја лек тич ку срод ност афир ма ци је и не га ци је, из чи јих ме ђу соб них 
ства ра лач ких прин ци па драм ска умет ност по твр ђу је, као и сам жи вот, 
’сво ју про ме теј ску ми сао, ахи лов ску ра њи вост и ан теј ску сна гу’”. 

The Ti ger Lil li es, „култ ни бри тан ски му зич ки трио, на стао 1989. го
ди не, пред ста вља јед ну аван гард ну ен ци кло пе ди ју ху мо ра, гро те ске, ци
ган ске и панк му зи ке” и у том кон тек сту по ми ње се „су срет (Ма ске са 
Ма ском)” ко ји у ства ри „де фи ни ше по зо ри ште”. На стао под ути ца јем Брех
то вог де ла Опе ра за три гро ша, но ва Про сјач ка или Опе ра за три гро ша 
де кла ри ше се као „би блиј ска бор ба за пра вед ни је дру штво”. На том тра гу 
је и текст ко јим се за тва ра „Ма ли ор га нон”, о На тја ша стри, трак та ту о 
глу ми из 3. ве ка пре но ве ере. Пр ви са чу ва ни при руч ник за глум це у усме
ној тра ди ци ји по стао је сво је вр сна „по зо ри шна Би бли ја”, „трак тат о игри”, 
а ње но иш чи та ва ње – сам по зо ри шни чин. Ко нач но, ако је „Ари сто те ло
ва ’По е ти ка’ ка менте ме љац европ ског по зо ри шта, ’На тја ша стра’ Му ни 
Бха ра те пред ста вља сво је вр стан пан дан у ин диј ском по зо ри шту”. 

Уо кви ре ност це ли не „Ма ли ор га нон”, ко ја је име до би ла по Брех
то вој књи зи Ма ли ор га нон за те а тар из 1948. го ди не, сен чи, еви дент но, 
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и Ари сто те лов Ор га нон, али и Бе ко нов Но ви ор га нон, што ства ра ути сак 
сми сло твор них про до ра у ter ra in cog ni ta по зо ри шне умет но сти. Кре ћу ћи 
од Ан дри ће вог оријентaлног те а тра сен ки, мо же се ре ћи да је ис тра жи
вач ки брод Ми ле не Ку лић про на шао по зо ри шни пут за Ин ди ју. 

Дру гу це ли ну, под на сло вом „Крун ски све до ци”, отва ра есеј о есте
ти ци ерот ског у те а тру, ко ји про бле ма ти зу је ди о ни зиј ске игре, фа лу сне 
це ре мо ни је, фран цу ско ерот ско по зо ри ште 19. ве ка, мо тив ак та и ре не
сан сну есте ти ку ерот ског у де ли ма Ми ке лан ђе ла, Ти ци ја на, Ди ре ра, а 
за тим и Рем бран та, Го је, Де ла крое и Ре но а ра. Као спој ерот ског и по ли
тич ког по зо ри шта фи гу ри са ла би Ари сто те ло ва Ли зи стра та, ко ја је 
под на зи вом Жен ска уро та из во ђе на на ју жно сло вен ском про сто ру, у 
пре ра ди Леа Грај не ра и пре во ду Ми ла на Бог да но ви ћа. Ко нач но, ин те
ре сант но је ау тор ки но са гле да ва ње по зо ри шне ма ске у кон тек сту „сек
су ал не тен ден ци је од у зи ма ња и ис ти ца ња ла сцив них де та ља”. У том 
по гле ду об на же но те ло би ва есте ти зо ва но и не по ста је тек је дан од пу ких 
ефе ка та шо ки ра ња или са бла жња ва ња. 

Ду жи увод ни есеј о есте ти ци ерот ског у те а тру по ста је па ра диг
ма ти чан ка да је реч о пре о ста лих пет огле да, ко ји су за пра во по зо ри шне 
кри ти ке о пред ста ва ма „Де мо кра ти ја” (у из во ђе њу Зи ја ха Со ко ло ви ћа 
и Дра же на Ши ва ка), „Те ро ри зам” (у ре жи ји Мом чи ла Миљ ко ви ћа, по 
тек сту Вла ди ми ра и Оле га Пре сња ко ва), „Бу ре ба ру та” (Де ја на Ду ков
ског), „Пу ту ју ће по зо ри ште Шо па ло вић” (Си мо ви ћев ко мад, ре ди тељ ке 
Ја сне Ђу ри чић) и „Чер но дрин ски се вра ћа ку ћи” (ко мад Го ра на Сте фа
нов ског, ре ди те ља Љу бо сла ва Ма је ре). На ве де не пред ста ве углав ном се 
мо гу име но ва ти по ли тич ким те а тром и пре и спи ти ва њем ху ма ни стич ких 
на че ла са вре ме ног дру штва. Те ро ри зам по ста је део људ ске сва ко днев
ни це („Те ро ри зам”), рас па да ње све та пред ста ве и пост ју го сло вен ског 
све та илу стро ва но је кроз сим бол ја бу ке („Бу ре ба ру та”), а бо рац на цио
нал норе во лу ци о нар ног ду ха и пр ви ма ке дон ски дра ма тург, Вој дан Чер
но дрин ски, по ста је на слов на фи гу ра ко ма да „Чер но дрин ски се вра ћа ку ћи”.

Лет Ми нер ви не со ве, иа ко се од и гра ва но ћу, тј. ка да се за ве се спу
сте, са гле дан у це ло сти, оба сја ва нас „ме се че вом” све тло шћу пи са ња о 
по зо ри шту на ле пр шав а стра ствен на чин, гра де ћи од два на ест тек сто ва 
„са зве жђе” но вих ту ма че ња. Кре ћу ћи се не у та ба ним ста за ма и пра те ћи 
то ко ве ак ту ел них по зо ри шних де ша ва ња, Ми ле на Ку лић нам је по ну
ди ла све жи ну огле да ња у сфе ри по зо ри шне умет но сти. 

Др Је ле на Ђ. МА РИ ЋЕ ВИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност и је зик

je le na.ma ri ce vic@ff.un s.ac .rs 


