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свет око се бе са за вид ном лу цид но шћу и по све ће но шћу, успе ва ју ћи да 
бу де и го рак, и озби љан, и ду хо вит. Уз на ду да ће у на ред ном пе ри о ду 
књи жев ни рад Ми ће По по ви ћа до би ти за слу же ну па жњу, Све ти Ан тун: 
Рат ни днев ник из за тво ра оста је до бар под сти цај за ре ак ту а ли за ци ју и 
ре ви та ли за ци ју ње го вог де ла. 

Са ња ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ

ДРАМ СКИ ГО ВОР О ВРЕ МЕ НУ И СВЕ ТУ

Гор да на То до рић, Алек сан дар По по вић – драм ски го вор о вре ме ну и све ту 
(по е ти ка пост мо дер ни зма у дра ма ма Алек сан дра По по ви ћа), Сте ри ји но по зор је, 
Но ви Сад 2017

На уч на сту ди ја Гор да не То до рић Алек сан дар По по вић – драм ски 
го вор о вре ме ну и све ту (по е ти ка пост мо дер ни зма у дра ма ма Алек сан
дра По по ви ћа) пред ста вља све о бу хват ну ана ли зу и на уч ну оце ну јед ног 
од нај зна чај ни јих драм ских пи са ца у срп ској књи жев но сти. Драм ски 
опус Алек сан дра По по ви ћа има ве ли ки зна чај за срп ску књи жев ну али 
и кул тур ну тра ди ци ју, и у овој књи зи пред ста вљен је де таљ но и пре глед
но, на ар гу мен то ван и си сте ма ти чан на чин, што сва ка ко је сте зна ча јан 
до при нос срп ској на у ци о књи жев но сти. Ства ра лач ки по сту пак Алек сан
дра По по ви ћа из у ча ван је оцр та ва њем при мар них про блем ских рав ни 
ко ји ма се ау тор ка ба ви, у те жњи да ис так не и де фи ни ше пост мо дер ни
стич ке тен ден ци је уну тар пи шче вог драм ског опу са. Та ква вр ста усло
вље но сти на гла ше на је већ у пр вом по гла вљу, „При ступ или за што по
ве зи ва ти Алек сан дра По по ви ћа са пост мо дер ни змом?”, где се ова кав 
те мат ски оквир по ка зу је као по е тич ка ну жност. Ау тор ки на те мељ на 
ин тер пре та ци ја ни је усло вље на ис кљу чи во дра ма тур шком при ро дом 
већ пр вен стве но струк ту ром драм ског тки ва, ка рак те ри ма, основ ним 
мо ти ви ма и пост мо дер ни стич ким на ра ти ви ма. Овај ис тра жи вач ки по ду
хват Гор да не То до рић по чи ва на ана ли зи драм ских де ла на ста лих у пе
ри о ду од 1964. го ди не (ка да је пр ви пут игра на фар са Љу бин ко и Де сан ка) 
до 1996. го ди не (ка да је пре ми јер но од и гра на По по ви ће ва по след ња дра
ма БашБу нар). По пут сту ди је Лу дус и ло го те зис Алек сан дра По по ви ћа, 
ко ја пред ста вља прет ход ну фа зу ис тра жи ва ња драм ског тки ва овог пи
сца, у но вој сту ди ји Гор да не То до рић при ме тан је под сти цај ко ји до ла зи 
од дру гих ди сци пли на, као што су по зо ри шна умет ност, фи ло зо фи ја, 
је зик и тра ди ци о нал на кул ту ра. 

На слу ћу ју ћи да су у овим драм ским тек сто ви ма Алек сан дра По по
ви ћа са др жа не ни ти јед ног ви шег сте пе на пост мо дер ни стич ке ства ра лач ке 
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ко хе рен ци је, ау тор ка овој те ми при сту па има ју ћи у ви ду да је пост мо дер
на де фи ни са на на раз ли чи те на чи не, „као но ва естет ска фор ма (Ха сан), 
дру штве но ста ње (Хар ви), не по ве ре ње у ме та на ра ти ве (Ли о тар), кул
тур на до ми на ци ја (Џеј мсон), етич ки и по ли тич ки им пе ра тив (Ба у ман) 
или до ба ме диј ске си му ла ци је ствар но сти (Бо дри јар)”. Гор да на То до рић 
се осла ња на оне те о риј ске ди сци пли не за ко је је сма тра ла да ће до при
не ти по у зда ном и сми сле ни јем из у ча ва њу пост мо дер ни стич ких тен ден
ци ја, осла ња ју ћи се на ау то ре по пут Л. Ха чи он, М. Еп штеј на, Ж. Ли о та ра, 
А. Та та рен ко, С. Да мја но ва. Ка да је реч о По по ви ће вом ме сту у раз во ју 
срп ске дра ме, при сту па ло се од ту ма че ња Мир ја не Ми о чи но вић, Пре дра
га Па ла ве стре, Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић, Пе тра Мар ја но ви ћа и 
дру гих. 

По сте пе но раш чла њу ју ћи пост мо дер ни стич ка пи та ња у По по ви
ће вом драм ском тек сту, ау тор ка ве што усме ра ва пра вац ис тра жи ва ња 
на мет нув ши сле де ћа пи та ња: про блем по ли тич но сти, то пос ма лих љу ди 
у де лу Алек сан дра По по ви ћа, ге не за жан ра фар се, ин тер тек сту ал ност, 
де кон струк ци ја исто риј ског на ра ти ва, то пос Чу бу ре, хро но топ ми нор, 
про блем зна че ња и је зик, пе сма и пе ва ње у драм ском тек сту Алек сан дра 
По по ви ћа, чи та ње фан та стич ног дис кур са, пост драм ски есе ји, Афе ра 
Љи љак као обра зац По по ви ће ве фар се. 

Иа ко књи жев ну по ја ву Алек сан дра По по ви ћа Сло бо дан Се ле нић 
пред ста вља као „нај а у тен тич ни ју и нај сна жни ју лич ност по сле рат не 
срп ске драм ске књи жев но сти”, на зна чу ју ћи по че так тре ћег пе ри о да по
сле рат не срп ске дра ме, од 1965. до 1976. го ди не, та кав драм ски ру ко пис, 
че сто по ре ђен са тех ни ком Бра ни сла ва Ну ши ћа и аван гар дом Јо не ска и 
Бе ке та, сво јом обим но шћу мо же пред ста вља ти и бен ја ми нов ску хи пер
про дук ци ју. Мо гу ће је, пред ла же Гор да на То до рић, овај драм ски ру ко пис 
чи та ти и „као је дан од зна ко ва По по ви ће вог ди ја ло га с вре ме ном и све
том”. У том сми слу, ау тор ка по ка зу је на ко ји на чин ова де ла ко ре спон ди
ра ју с вре ме ном и ак ту ел ним про бле ми ма, осла ња ју ћи се на ме то до ло
шку апа ра ту ру ко ја про ис ти че из спе ци фич ног пред ме та ис тра жи ва ња. 
Те ана ло ги је из ме ђу све та и вре ме на из гле да ле би ова ко: Там на је ноћ 
– мо би ли за ци ја у ра то ви ма де ве де се тих, Мр тва тач ка – бал кан ска по сла 
1945, 1949. и де ве де се тих, БашБу нар – из бе гли штво де ве де се тих, Мре
шће ње ша ра на – го спо да и ко му ни зам у ста ну бе о град ског про фе со ра, 
Бе ла ка фа – срп ско гра ђан ство и ин фор мби ро, Раз вој ни пут Бо ре Шнај
де ра – уво ђе ње за дру гар ства у по сле рат ну при вре ду. 

Про у ча ва ни кон текст, по зна то је, на ста је у не згод ном по ли тич ком 
тре нут ку, Алек сан дар По по вић по чи ње да пи ше у до ба „ко је још пам ти 
гра ђан ску Ср би ју”, док се крај ње го вог књи жев ног пу та по кла па, исто
риј ски по сма тра но, са „ра ди кал ном не га ци јом ко му ни стич ког на ра ти ва”. 
По ред Го луб ња че и Кад су цве та ле ти кве, би ва ју за бра њи ва ни и по зо
ри шни ко ма ди Ка па до ле (1968) и Дру га вра та ле во (1969), што по ка зу је 
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да По по ви ће ва по ја ва „ни је и не мо же да бу де ис кљу чи во по зо ри шна”, 
већ пред ста вља тре ну так пре ло ма не са мо но ве дра ма тур ги је већ и на го
ве штај но вог дру штве но по ли тич ког од но са пре ма драм ском тек сту. Ње
го ве дра ме схва та не су као „по ли тич ки суб вер зив не”, а по е тич ки нај
истак ну ти ја ме ста Гор да на То до рић раз у ме као „крип то грам по ли тич ког 
дис кур са”. Иа ко Алек сан дра По по ви ћа пра ти ве ро ва ње да је по ли тич ки 
пи сац ко ји је, сво јим де лом, пред ста вљао опа сност за вла да ју ћи ре жим, 
ње го во де ло ка рак те ри ше „де кон струк ци ја два ве ли ка на ра ти ва: срп ства 
и исто ри је”. А оба ова на ра ти ва, по ми шље њу ау тор ке, под ра зу ме ва ју и 
ју на штво. 

Гор да на То до рић да љим ис тра жи ва њем уста но вљу је то пос ма лог 
чо ве ка у По по ви ће вим дра ма ма. Ана ли зи ра њем ка рак те ра По по ви ће вих 
ју на ка сти че се ути сак да се у цен тру ње го вог драм ског тек ста на ла зи чо век 
и ње го во ме сто у све ту, од но сно Гор да на То до рић за кљу чу је да „пи сац 
во ли ма лог чо ве ка”. Реч је о ста нов ни ци ма пе ри фе ри је, мар ги на ли зо ва
ним по је дин ци ма, а фе но мен ма лих љу ди у овој сту ди ји је пред ста вљен 
као „фе но мен ко лек ти ва”. Фо кус драм ског тек ста усме рен је на ко лек тив 
као ме ди јум „спе ку ла тив них од но са”, а то нас упу ћу је на „мо гу ћу дис кур
зив ну ин стан цу” (де ри ди јан ска прет по став ка о ну жно сти по сто ја ња ар би
трар ног цен тра), ко ја об ли ку је „по ље у ко јем су ма ли љу ди мар ги на”. 
Гор да на То до рић, по том, обра зла же је зик ма лих љу ди, тј. го во ри о По по
ви ће вом по ступ ку кон струк ци је ли ко ва та ко да кроз њи хо ве по ступ ке 
те ма ти зу је глу пост, на ив ност и бе за зле ност. Та кав по сту пак ау тор ка ви ди 
као „мо ра ли за тор ски” и сма тра да је то по твр да „прет по став ке да пи сца 
не за ни ма ју сту ди је ли ко ва, не го тек сту ал на по јав ност кул ту ре”. Та ква 
вр ста осе ћа ја за ма ле љу де по ти че од Сте ри је, ко ји је, та ко ђе, за соп стве не 
драм ске ак те ре би рао ма ле љу де. Ни код јед ног ни код дру гог По по ви ћа 
они „не пре ста ју да жи ве сво је ма ле жи во те”, што ау тор ка до дат но по
ја шња ва у по гла вљу „Сте ри ја као пре те ча”. Тра гом љу ди са пе ри фе ри је, 
Гор да на То до рић, по том, по гла вљем „Хро но топ гра ни це као симп том 
пост мо дер ног по ступ ка у дра ма ма Алек сан дра По по ви ћа” обра зла же 
то пос пе ри фе ри је и Чу бу ре, има ју ћи у ви ду да је ста тус хро но то па јед но 
од кључ них пи шче вих ства ра лач ких по сту па ка. 

У на ред ном по гла вљу, „Ге не за жан ра фар се”, ау тор ка те мељ но раз
ма тра фар сич не еле мен те По по ви ће вог драм ског тек ста. По чев од пет на
е стог ве ка, ка да фар са до жи вља ва про цват, ау тор ка да је те мељ но упо ри
ште о жан ров ским раз гра ни ча ва њи ма жан ра фар се, уо ча ва ју ћи пи шче ву 
тен ден ци ју „да на ди ђе жан ров ски оквир”, што је мо гу ће упо ре ди ти са 
„опи сом пр о то пост мо дер ни стич ких пра ва ца по тра ге у срп ској про зи, 
ко је Ала Та та рен ко де фи ни ше као екс пе ри мен те са тра ди ци о нал ним 
жан ро ви ма”. Алек сан дар По по вић, на во ди ау тор ка, исто вре ме но „и ру ши 
жан ров ски ка нон, скре ћу ћи па жњу на ва жност жан ров ских од ред ни ца 
њи хо вим тек сту ал ним на гла ша ва њем”. 



523

Фе но ме ном ин тер тек сту ал но сти Гор да на То до рић се ба ви по зи ва
ју ћи се на Бах ти но ву кон цеп ци ју „ре чи у књи жев но сти, у скла ду с ко јом 
она ви ше ни је би ла мр тва тач ка у про сто ру сми сла, већ се по ка за ла као 
’пре кла па ње тек сту ал них по вр ши на’ и ко ја је обе ло да њи ва ла сво ју ди
ја ло шку струк ту ру”. У сми слу да љег ис тра жи ва ња по ја ве ин тер тек ста 
у По по ви ће вом де лу, Гор да на То до рић обра зла же и Брех тов кон цепт еп
ског по зо ри шта, у ин тер пре та ци ји Вал те ра Бен ја ми на: „Еп ско по зо ри ште 
тре ба да ’ли ши по зор ни цу ње не ма те ри јал не сен за ци је’. За то ће му не ка 
ста ра фа бу ла че сто ви ше ко ри сти ти од но ве.” Ау тор ка по том на бра ја и 
обра зла же при ме ре ин тер тек сту ал но сти у По по ви ће вом драм ском тек
сту, ту ма че ћи их као „симп том пост мо дер ни зма”, ука зу ју ћи на хи пер тек
сту ал ну стра те ги ју ко ју при ме њу је Алек сан дар По по вић (Са бља ди ми
ски ја) у од но су на Јо ва на Сте ри ју По по ви ћа (Сан Кра ље ви ћа Мар ка) и 
Јо ва на Ђор ђе ви ћа (Мар ко ва са бља). 

Је зи ку код Алек сан дра По по ви ћа Гор да на То до рић при сту па има ју ћи 
у ви ду да се „пред у сло ви за По по ви ћев је зи ко твор ни фе но мен” на ла зе 
код Ко де ра, по том код по сле рат них пе сни ка, али и у по бу ни аван гар де. 
Ау тор ка по ка зу је да По по ви ћа мо же мо ту ма чи ти по чев од Бар то ве сту
ди је о Са ду, Фу ри јеу и Ло јо ли, као о „ло го те ту ко ји ства ра је зик пре ко
мер но сти ван ко га не ма ни че га”. Та кав при ступ лин гви стич које зич ком 
сло ју По по ви ће вог драм ског тек ста ау тор ка илу стру је ана ли зи ра ју ћи 
дра му Раз вој ни пут Бо ре Шнај де ра. По гла вље „Пе сма и пе ва ње у драм
ском тек сту – слу чај Алек сан дра По по ви ћа” за циљ има да по ка же да се 
драм ски опус Алек сан дра По по ви ћа не мо же ту ма чи ти без укљу чи ва ња 
ње го вог пе ва ња и сти хо ва. По зи ва ју ћи се на исто ри ју ба рок не дра ме 
(увод на пе сма па сти ра ко ја је пе ва на у дра ми Ду брав ка Ива на Гун ду ли ћа, 
Па вли мир Ју ни ја Пал мо ти ћа) и пе сму ко ја је пе ва на при кра ју ко ма да 
Тра е до ко ме ди ја Ема ну и ла Ко за чин ског, Гор да на То до рић ука зу је да 
„па но ра му те а тар ских об ли ка не чи не са мо ли тур гиј ска и ла ич ка дра ма” 
већ да је на на шем тлу вр ло ва жан фол клор ни те а тар ко ји са др жи пе сме 
и пе ва ње. На по след њу стра ну књи ге ау тор ка ста вља и ре пре зен та тив не 
сти хо ве Алек сан дра По по ви ћа, ко ји се ни су на шли уну тар не ке дра ме, 
али осли ка ва ју иде ју срп ства и ју на штва: „До шло вре ме да се сва ки 
ме ри, / да се ви ди ко су хох шта пле ри”. 

У це ло куп ном опу су овог драм ског пи сца Гор да на То до рић из два
ја и по себ но ана ли зи ра дра му Афе ра Љи љак јер је она „су ма пи шче вих 
тен ден ци ја и књи жев них стра те ги ја”. По зи ва ју ћи се на Штај не ро ва, 
Де ри ди на и Фу ко о ва за па жа ња о исти ни, ау тор ка раз ма тра ову дра му 
као сре ди ште опу са Алек сан дра По по ви ћа, упра во због чи ње ни це да 
„По по вић при ро дом овог тек ста пред ста вља ис тра жи ва ње исти не”. 
Идеј на ин тен ци ја ове књи ге је сте на пр вом ме сту да те ма ти зу је ме сто 
Алек сан дра По по ви ћа у раз во ју срп ске дра ме, за тим да осве тли свет и 
вре ме у ње го вим драм ским тек сто ви ма, те да ука же на по е ти ку пост мо
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дер ни зма у ње го вим дра ма ма. Об ја вљи ва ње ове сту ди је има ве ли ки 
зна чај не са мо због апо стро фи ра ног кон тек ста но вог чи та ња Алек сан дра 
По по ви ћа у ду ху пост мо дер ни стич ких стру ја ња, већ као из ра зи то ва жан 
иза зов за но ве и про ду бље ни је сцен ске ре а ли за ци је ње го вог де ла.

Ми ле на КУ ЛИЋ

ХИ БРИ ДИ ИЗ МЕ ДИ ТЕ РАН СКЕ КУ ХИ ЊЕ

Је ле на Ер де љан, Ме ди те ран и дру ги све то ви – пи та ња ви зу ел не кул ту ре 
XI –XI II век, Me di ter ran Pu blis hing, Но ви Сад 2015

Др Је ле на Ер де љан је про фе сор ка на Оде ље њу за исто ри ју умет но сти 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду и не ка да шња управ ни ца Цен тра за 
ме ђу на род ну са рад њу на том фа кул те ту. У свом ис тра жи вач ком ра ду 
ба ви се пре вас ход но пе ри о дом сред њег ве ка, али се ње ни ра до ви не рет
ко кре ћу и ван тих хро но ло шких окви ра. Ак тив но об ја вљу је код нас и 
у ино стран ству, и че сто узи ма уче шћа у ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма, 
ор га ни зу ју ћи не ке од њих и на до ма ћем те ре ну. У сту ди ји Ме ди те ран 
и дру ги све то ви – пи та ња ви зу ел не кул ту ре XI –XI II век ау тор ка се освр ће 
на ак ту ел ну по пу лар ност сред њо ве ков них те ма и сво је вр сни нео ме диева
ли зам у ма сов ној кул ту ри, на кон че га чи та о ца упо зна је са до са да шњим 
до ми нант ним стру ја ма у про у ча ва њу Ме ди те ра на. Она за тим да је сво је 
ви ђе ње овог сло же ног ге о граф скокул тур ног про сто ра, кроз три по гла вља, 
фо ку си ра на на три сред њо ве ков на фе но ме на: успон и ути цај опа ти је Кли
ни, вла дар ску ре пре зен та ци ју си ци ли јан ског кра ља Ро џе ра II, и кти тор ску 
де лат ност је ру са лим ске кра љи це Ме ли сен де.

Пр ви од три есе ја да је нам жи во пи сан увид у хри шћан ско дру штво 
XI ве ка, ње го ву ду бо ку по бо жност, скло ност ка хо до ча шћи ма и страх од 
кра ја све та. Услед број них, за оно вре ме нео бја шњи вих при род них не по
го да, као и рат них су ко ба пра ће них ми гра ци ја ма, љу ди су иш че ки ва ли 
„Да не гне ва” (Di es Irae), Стра шног су да и дру гог Хри сто вог до ла ска. 
Ши ром хри шћан ског све та по рас тао је зна чај по ка ја ња и мо на шког за ве
та. Од ма на сти ра се оче ки ва ло да бу ду зе маљ ска сли ка Не бе ског Је ру са
ли ма, те да крот ким жи во том у мо ли тви, уз при су ство све ти ња и ре ли
кви ја, под стак ну по бо жност и омо гу ће ис ку пље ње ду ша на ро да. За то 
се то ком XI ве ка ма на стир ска брат ства ре фор ми шу, што на За па ду укљу
чу је и осло ба ђа ње од све тов них вла сти. Услед то га по је ди ни ма на стир
ски лан ци по ста ју моћ ни дру штве ни и по ли тич ки чи ни о ци. Бе не дик
тин ски ла нац са сре ди штем у Кли ни ју сва ка ко је је дан од нај ре чи ти јих 
при ме ра ова квог успо на. Иа ко је цен тар брат ства ле жао чак у Бур гун ди ји, 




