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да се „у су сре ти ма са лир ским пе сма ма от кри ва ју број не аква тич ке сли
ке, њи хо ве ва ри јан те, раз ли чи та зна че ња и њи хо ве ни јан се, ре флек си 
ми то по ет ских пред ста ва, чи та ва јед на по е ти ка во де”. Сва ка гра ни ца 
ко ја се пре ко ра чи, мост ко ји се са гра ди, реч ко ја се на во ди или у ње ној 
бли зи ни из го во ри – ва жни су сиг на ли ко је је нео п ход но пра ти ти при 
фор ми ра њу ту ма че ња. Због то га је још зна чај ни је на сто ја ње ау тор ке да 
у ана ли зу увр сти све по зна те ва ри јан те пе са ма ка ко би из дво ји ла и опи
са ла пред ста ве о во ди ко је су се раз ви ја ле на раз ли чи тим под не бљи ма 
и ко је су би ле при ла го ђа ва не ши ро ком спек тру об ред них си ту а ци ја.

Тра га ње за из вирво дом по ход је на ве ли ки и још увек не до вољ но 
от кри ве ни кон гло ме рат при ча ко је су обра зо ва ле сти хо ве о во ди ко ји су 
нам да нас по зна ти. Сту ди ја Ане Вук ма но вић зна ча јан је пу то каз за све 
оне ко ји су вољ ни да се на овај за го не тан али за ни мљив пут оти сну у 
по тра зи за но вим чи та њи ма сим бо ла и ме та фо ра угра ђе них у на ше по
сто ја ње. У тра га њу за из вирво дом јед на је од оних књи га по ко ји ма се 
пре по зна је књи жев ни и ис тра жи вач ки траг у вре ме ну и ко је су ми ра ју 
за но се и пр ко се на ро да на јед ном ве ли ком а срод ном про сто ру у тра ја њу 
од не ко ли ко ве ко ва. Због ту ма че ња ус по ста вље них око при ме ра ко ји 
во ду по твр ђу ју као је дан од нај ва жни јих и нај до ми нант ни јих мо ти ва у 
ју жно сло вен ској усме ној ли ри ци, ову књи гу мо же мо по сма тра ти као раз
ја сни цу за чи та ње и раз у ме ва ње еле мен та од ког смо и са ми у нај ве ћој 
ме ри са зда ни.
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ПО ЗО РИ ШНА ПРИ ЧА ТО ДО РА МА НОЈ ЛО ВИ ЋА

Бо ја на По по вић, То дор Ма ној ло вић и по зо ри ште, Ба нат ски кул тур ни цен тар, 
Но во Ми ло ше во 2020

По зи ва ју ћи се на ши ле ров ски по сту лат сло бо де ми сли и ду хов ног 
са мо о пре де ље ња, То дор Ма ној ло вић био је при вр жен, још од гим на зиј
ских да на, по зо ри шном све ту. Оп чи њен сце ном и глу мом, по зо ри шном 
има ги на ци јом и драм ском књи жев но шћу, кроз рад књи жев них дру шта ва 
Hol nap и Dél, То дор Ма ној ло вић се ба вио пре во ди ла штвом и по зо ри шном 
кри ти ком, а ка сни је, као се кре тар На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду и као 
се кре тар Опе ре, са ра ђи вао је са ве ли ким по зо ри шним име ни ма – Ми
ла ном Гро лом, Ми ла ном Пре ди ћем, Ста ни сла вом Би нич ким, Сте ва ном 
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Хри сти ћем и дру гим. Ни је се Ма ној ло вић ду го за др жао на ме сту се кре
та ра На род ног по зо ри шта, мо жда, ка ко је Ви на вер у Но вој пан то ло ги ји 
пи сао, јер су се у по зо ри шту „да ва ле ства ри пре по топ ске”, а Ма ној ло вић 
је био „ар хе о лог ма ње древ них епо ха”. На по зив Бра ни сла ва Ну ши ћа, 
за по чи ње са рад њу са Удру же њем при ја те ља умет но сти „Цви је та Зу зо
рић”, а не ду го за тим из во де се и ње го ве јед но чин ке Сан зим ске но ћи и 
Ју би лар ка. Ба ве ћи се драм ским де лом, по зо ри шном кри ти ком и пре во
ди лач ким ра дом То до ра Ма ној ло ви ћа, Бо ја на По по вић је у књи зи сим
пли фи ко ва ног на сло ва То дор Ма ној ло вић и по зо ри ште об у хва ти ла све 
оно што чи ни ње го ву по зо ри шну би о гра фи ју.

По чев од Ма ној ло ви ће ве нај це ње ни је дра ме Цен три фу гал ни играч, 
из ве де не ја ну а ра 1930. го ди не на сце ни На род ног по зо ри шта у ре жи ји 
Ју ри ја Љ. Ра ки ти на, Бо ја на По по вић се ба ви ла Ка тин ки ним сно ви ма, 
Оп чи ње ним кра љем, На хо дом Си ме о ном, јед но чин ка ма и ко ме ди јом дел 
ар те. Драм ски текст ту ма чен је има ју ћи у ви ду да је по чев од 1951. го ди не, 
ка да је у Ле то пи су Ма ти це срп ске То дор Ма ној ло вић об ја вио зна чај ну 
сту ди ју о Пе ри До бри но ви ћу, имао кон ти ну и ра ну са рад њу (до 1959) са 
На шом сце ном, у ко јој је пи сао о Бер нар ду Шоу, Јо ха ну Вол фган гу Ге теу, 
Ал бе ру Ка ми ју, Жа ну Жи ро доу и Фри дри ху Ши ле ру. Ау тор ка при ме ћу
је Ма ној ло ви ће ву по тре бу да дра мом ус по ста ви не по сред ни ју ко му ни
ка ци ју из ме ђу чи та ла ца и тек ста, у вре ме сло ма по сле рат ног мо дер ни зма. 
Ели о тов ски уве рен да драм ски пи сац мо ра би ти и до бар пе сник, дра му 
је схва тао као „нај кон струк тив ни ји об лик по е зи је”, ја сно де фи ни шу ћи 
еле мен те пра вог драм ског тек ста: жив ди ја лог, из ра зит је зик, за ни мљив 
за плет, из не на ђе ње и жи ва хан тем по. Бо ја на По по вић по ка зу је да се Ма
ној ло ви ће ве дра ме ба ве, с јед не стра не, са вре ме ним те ма ма (Цен три фу
гал ни играч, Ка тин ки ни сно ви, Сан зим ске но ћи, Ју би лар ка) и, с дру ге 
стра не, исто риј ским те ма ма у нео ро ман ти чар ском кљу чу (На ход Си ме он, 
Оп чи ње ни краљ, Com me dia dell’ ar te, Пие ро над ре а ли зма или свад ба на 
Ме се цу). Жан ров ску хи брид ност Ма ној ло ви ће вих драм ских де ла ау тор
ка ана ли зи ра у ди ја ло гу са до са да шњим за кључ ци ма кри ти ке, као и са 
ау то ро вим за пи си ма, ис ти чу ћи да се у де фи ни са њу жан ра мо ра во ди ти 
ра чу на о ди да ска ли ја ма, као и о ван тек сту ал ним сиг на ли ма. Ин спи ра
ци ју за дра му Цен три фу гал ни играч, ми сте ри ју у ко јој се пре пли ћу реа
ли стич ни, сим бо лич ни и ми стич ни еле мен ти, на пи са ну нео ре а ли стич ким 
по ступ ком, Ма ној ло вић је на шао у ру ској фу ту ри стич кој књи жев ној 
гру пи Цен три фу га (1914–1920), на че лу са Бо ри сом Па стер на ком. Бо ја на 
По по вић уо ча ва да је Ма ној ло вић, за ла жу ћи се за сти ли зо ва но и фи ло
зоф ско по зо ри ште, ује ди нио ре а ли стич ке еле мен те, ме ло дра му и ли ри ку. 
Ка тин ки не сно ве пи сао је, по Ге те о вом ре цеп цу, од исти не и по е зи је, а 
дра му је за ми слио као ко ме ди ју са ра зним ти по ви ма из раз ли чи тих сло
је ва дру штва. Кри ти ка је би ла опреч на, не ка да афир ма тив на и те мељ на, 
а не ка да вр ло кри тич на. Ни Цр њан ски ни је сма трао да овај ко мад мо же 
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да се из јед на чи са ком плет ном по зо ри шном ли те ра ту ром, али је оштру 
кри ти ку до жи вља вао као „пи са ње марк си ста и епи го на пред рат не књи
жев но сти”, иа ко је, не што ка сни је, био не при јат но из не на ђен ка да је уви
део да је Ма ној ло вић у дра ми Оп чи ње ни краљ пи сао о истим лич но сти ма 
као и он у ро ма ну Кап шпан ске кр ви. 

То дор Ма ној ло вић се ба вио и мо ти вом „без гре шног гре ха” у На хо ду 
Си ме о ну, на кон Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (1830) и Бра ни сла ва Ну ши ћа 
(1923), а ин спи ри сан, нај пре, спи сом и Све том Па влу Ке са риј ском и на
род ним пе сма ма „На ход Си ме ун”, ко ју је Вук чуо од Те ша на По дру го
ви ћа и „Опет На ход Си ме ун”, ко ју је не по зна ти сле пи пе вач ка зи вао 
Уро шу Во ли ћу из Вр шца. Бо ја на По по вић у фраг мен ту књи ге по све ће
ном На хо ду Си ме о ну ре кон тек сту а ли зу је Ма ној ло ви ћев по ку шај вер
бал не ре ми ни сцен ци је суд би не Си ме о на и Игу ма на, по све ћу ју ћи па жњу 
еп ским и до дол ским пе сма ма у ко ма ду, ди да ска ли ја ма, пи та њу по ре кла 
и мо ти ви ма злат не ја бу ке, злат ног пе ха ра и ин це ста. Ау тор ка, по том, 
про у ча ва лач ку па жњу по све ћу је јед но чин ка ма То до ра Ма ној ло ви ћа: Сан 
зим ске но ћи (пре ми јер но из ве де на 16. фе бру а ра 1925. у На род ном по зо
ри шту) и Ју би лар ка (пре ми јер но из ве де на 2. ја ну а ра 1936. го ди не у Ко
лар че вој за ду жби ни). При сту па ју ћи Ма ној ло ви ће вим дра ма ма ко је су 
гра ђе не на прин ци пи ма ко ме ди је dell’ ar te, Пи е ро над ре а ли ста или свад ба 
на Ме се цу (1930) и Com me dia dell’ ar te (1962), ау тор ка те о риј ски про ми
шља овај ко ме ди о граф ски стил, чи је по ре кло мно ги ви де у ита ли јан ским 
фар са ма или у древ ном Ри му и њи хо вим ко ме ди ја ма (Ро налд Хар вуд).

На кон пр ве об ја вље не по зо ри шне кри ти ке у те ми швар ском ли сту 
Но ве те ми швар ске но ви не 1911. го ди не на не мач ком је зи ку, Ма ној ло вић 
је по зо ри шну кри ти ку пи сао го то во по ла ве ка. Ана ли зи ра ју ћи ње го ва 
те о риј ска раз ма тра ња о по зо ри шту, пор тре те глу ма ца, ње го ва ту ма че ња 
ре жи је, ко сти ма и де ко ра, ба ле та и опе ре, ре цен зи је пред ста ва до ма ћих 
и стра них драм ских пи са ца, Бо ја на По по вић је ра све тли ла по е ти ку по
зо ри шних кри ти ка То до ра Ма ној ло ви ћа, уо ча ва ју ћи ње го ву оп чи ње ност 
те а тром и спе ци фи чан при ступ по зо ри шном тек сту на сце ни. Ра су ти по 
ча со пи си ма и днев ним но ви на ма, кри тич ки тек сто ви То до ра Ма ној ло
ви ћа, упр кос кри тич ком уму и брит кој ре чи, до ове сту ди је, ни су би ли 
про чи та ни до кра ја. Бо ја на По по вић при ме ћу је да је, упр кос са же том и 
фик си ра ном фор ма ту по зо ри шне кри ти ке, Ма ној ло вић ус пео да де фи ни
ше сво је по у зда не су до ве о до ма ћој дра ми, о си ту а ци ји у те а тру ње го вог 
вре ме на и да по да ри те мељ ну ела бо ра ци ју и ана ли зу. Чвр сто фор ми ра
ни ста во ви, чак и он да ка да је суд оштар и кри ти чан, ње го ве тек сто ве 
чи ни ли су по у зда ним. 

У за вр шном де лу сту ди је Бо ја на По по вић се ба ви ла пре во ди лач ким 
ра дом То до ра Ма ној ло ви ћа и ње го вим тек сто ви ма у ди ја ло шкој фор ми, 
усме ра ва ју ћи сво ју па жњу ко ли ко на зна чај не, то ли ко на ка рак те ри стич не 
књи жев но и сто риј ске и по зо ри шне еле мен те ње го ве ства ра лач ке би о гра фије.
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Ис тра жи вач ки пут ка зна че њу сва ког Ма ној ло ви ће вог драм ског 
тек ста био је оте жан. Ау тор ка је ве ћи ну драм ских тек сто ва про на шла у 
ру ко пи си ма у Ар хи ву у Зре ња ни ну, али се не мо же твр ди ти да су то једи
ни тек сто ви на пи са ни на срп ском је зи ку. Ба ве ћи се ли ко ви ма у драм ским 
де ли ма, жан ров ским од ред ни ца ма, драм ским си ту а ци ја ма, мо ти ви ма, 
кла сним по де ла ма у ко ма ди ма, сцен ским и тех нич ким кон струк ци ја ма и 
ре цеп ци јом Ма ној ло ви ће вих ко ма да, Бо ја на По по вић је си сте ма тич но, 
до ку мен то ва но и сми сле но при сту пи ла по зо ри шном све ту То до ра Ма
ној ло ви ћа, са чи нив ши та ко зна чај ну сту ди ју за про у ча ва ње срп ског те а
тра. Ова ква по зо ри шна про ми шља ња нео п ход на су на шој исто ри ји књи
жев но сти и дра го цен су за лог за бу ду ће из у ча ва ње по зо ри шне про шло сти, 
али исто вре ме но и за бу дућ ност сцен ских адап та ци ја драм ских ко ма да 
о ко ји ма је реч. Бо ја на По по вић ука за ла је на ода бра не фраг мен те по зо
ри шног све та То до ра Ма ној ло ви ћа, ис пи су ју ћи на црт за бу ду ћу син те зу 
за кљу ча ка и про ми шља ња овог де ла. У це ли ни, ау тор ка је сво јим ис тра
жи ва њи ма от кри ла „Ма ној ло ви ће ву мин ђу шу”, по ка зав ши да је, по пут 
Шек спи ра, чвр сто др жао и тра гич ну и ко мич ну ма ску и на из мен це про
го ва рао час кроз јед ну, час кроз дру гу. 

Мср Ми ле на Ж. КУ ЛИЋ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док тор ске сту ди је

mi le na ku lic1@gmail.com 

НО ВА ЧИ ТА ЊА ПЕ СНИЧ КОГ ОПУ СА  
ВО ЈИ СЛА ВА ИЛИ ЋА

Во ји слав Илић и ра ђа ње мо дер не срп ске по е зи је, збор ник ра до ва, ур. Пре драг 
Пе тро вић, Не дељ ка Бје ла но вић, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност – Ду чи
ће ве ве че ри по е зи је, Бе о град – Тре би ње 2020

Збор ник ра до ва Во ји слав Илић и ра ђа ње мо дер не срп ске по е зи је 
на стао је као ре зул тат ра да на про јек ту „Сме на по е тич ких па ра диг ми у 
срп ској књи жев но сти 20. ве ка: на ци о нал ни и европ ски кон тек сти” и 
пред ста вља два де сет и ше сти збор ник у еди ци ји „По е тич ка ис тра жи ва
ња”.1 Ова зна чај на еди ци ја, ко ју је 1994. го ди не осно вао Но ви ца Пет ко вић, 

1 До са да су у овој еди ци ји об ја вље ни збор ни ци о сле де ћим пе сни ци ма 
(хро но ло шким ре до сле дом): Мом чи ло На ста си је вић, Бран ко Миљ ко вић, Вас ко 
По па, Раст ко Пе тро вић, Вла ди слав Пет ко вић Дис, Си ма Пан ду ро вић, Ми лан 
Ра кић, Иван В. Ла лић, Јо ван Ду чић, Јо ван Хри стић, Сте ван Ра ич ко вић, Ми о драг 
Па вло вић, Љу бо мир Си мо вић, Ма ти ја Бећ ко вић, Оскар Да ви чо, Ми ло ван Да ној лић, 




