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Е С Е Ј И

ЕМИ ЛИ ЈА ПО ПО ВИЋ

ГЛУМЦИКАОНОСИОЦИ
ХУМАНИСТИЧКЕПОРУКЕУДРАМСКИМ

ДЕЛИМАТОДОРАМАНОЈЛОВИЋА

СА ЖЕ ТАК: Рад ће се ба ви ти фи гу ром глум ца у про грам ским 
дра ма ма То до ра Ма ној ло ви ћа. Глум ци и по зо ри ште, као основ на 
пре о ку па ци ја у Ма ној ло ви ће вим дра ма ма Пи е ро над ре а ли ста или 
свад ба на ме се цу и Co me dia dell’ ar te, го во ре о Ма ној ло ви ће вој 
по тре би да раз ра ди и у прак су спро ве де соп стве ну ви зи ју по зо ри
шне умет но сти. То дор Ма ној ло вић пи ше ме та дра му и ти ме ан ти
ци пи ра пост мо дер ни зам у драм ској књи жев но сти. Ове дра ме на
ста ле су на по чет ку (1930) и на са мом кра ју ње го вог ства ра ла штва 
(1963/64), a про та гон сти у њи ма су глум ци ко ји се ба ве пи та њем 
по зо ри шта, али и од но сом из ме ђу соп стве не ин ди ви ду ал но сти и 
ма ске ко ју но се, та ко да се мо гу са гле да ва ти и као но си о ци ме та
фи зич ког у драм ском опу су овог пи сца. 

Док се ове дра ме мо гу од ре ди ти и као по зо ри шни трак та ти, 
с об зи ром на ау то по е ти ку ко ја про ве ја ва кроз рад њу и тип ске лико
ве, у пр вој дра ми То до ра Ма ној ло ви ћа, Сну зим ске но ћи, про ми
шља ња о по зо ри шту ни су при сут на у пра вом сми слу те ре чи, али 
се мо гу на слу ти ти због при ро де са мих ли ко ва – лут кема не ке на (у 
дра ми Да ма) ко ја ожи вља ва и ко ја се сто га мо же по ве за ти са ма
ри о не том, глав ним чи ни о цем лут кар ског по зо ри шта и жан ров ске 
од ре ни це са мог пи сца ко ји ју је на звао „ма не кен ском дра мом”.

По и гра ва ју ћи се жан ро ви ма ка рак те ри стич ним за драм ску 
тра ди ци ју, То дор Ма ној ло вић пи ше мо дер не дра ме и овај рад ће, 
кроз њи хо ву ана ли зу и ана ли зу ли ко ва, као но си ла ца од ре ђе них 
по е ти ка, по ку ша ти да де кон стру и ше има нент ну драм ску по е ти ку 
То до ра Ма ној ло ви ћа, али и из на ђе ду бље, але го риј ске сло је ве дра ма, 
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на шта упу ћу ју тип ски ли ко ви comediе dell’ ar te, ко ји су ујед но и 
из во ђа чи дра ме у на ста ја њу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: То дор Ма ној ло вић, по зо ри ште, co me dia dell’ 
ar te, мо дер на дра ма, пост мо дер на, глу мац, ма ска, има нент на по е ти ка

У по го во ру Мар те Фрајнд Иза бра ним де ли ма (Дра ма ма) То
до ра Ма ној ло ви ћа углав ном се го во ри о би бли о гра фи ји овог драм
ског пи сца, са опа ском да се, сход но то ме да су тек те, 1997. го ди не, 
иза шла са бра на де ла овог пи сца, не би тре ба ло го во ри ти о њи хо
вој вред но сти: 

Он је на мер но ли шен би ло ка квог кри ти чар ског или есе ји стич
ког опи са и вред но ва ња Ма ној ло ви ће вог драм ског ства ра ла штва 
и за др жа ва се са мо на по да ци ма. С об зи ром на то да је ово пр во 
по ја вљи ва ње це ло ви тог Ма ној ло ви ће вог драм ског ра да у јав но сти, 
сма тра ли смо да је по го вор ме сто на ко ме о овом ра ду тре ба да ти 
што ви ше по да та ка и ука за ти на про бле ме ко је Ма ној ло ви ће ва дела 
по ста вља ју ка сни јим ис тра жи ва чи ма, а не при ли ка да се ис ка зу је 
при ре ђи ва че во ми шље ње о Ма ној ло ви ћу.1 

Мар та Фрајнд је пи са ла и број не сту ди је о драм ском ства ра
ла штву овог пи сца, па и о ути ца ју co me die dell’ ar te на Ма ној ло
ви ће во ства ра ла штво.2 Као из у зе тан по зна ва лац ње го вог драм ског 
опу са, го во ри ла је о то ме да, иа ко су ње го ве дра ме те мат ски и жан
ров ски ра зно вр сне, оне се, у сво јој су шти ни ба ве исто вет ним пита
њи ма: „од но сом лут ке – људ ског би ћа огра ни че ног кон вен ци ја ма 
и уло гом сло бод ног чо ве ка”.3 

Та ко до ла зи мо до пр ве Ма ној ло ви ће ве дра ме, Сан зим ске 
но ћи, об ја вље не 1925. го ди не. Ова дра ма, ка ко спе ку ли ше Мар та 
Фрајнд, мо жда и ни је ори ги нал но де ло То до ра Ма ној ло ви ћа, већ 
пре ра да не ког стра ног из вор ни ка.4 Би ло ка ко би ло, она мар ки ра 
по чет ке драм ског ства ра ла штва овог пи сца и от кри ва кон ту ре 
те мат скомо тив ске пре о ку па ци је То до ра Ма ној ло ви ћа ко ји има ју 

1 Мар та Фрајнд, „Драм ски тек сто ви То до ра Ма ној ло ви ћа”, у: То дор Ма ној
ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на Би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 1997, 
489.

2 Ви ди: Мар та Фрајнд, „Co me dia dell ar te у дра ма тур ги ји То до ра Ма ној ло
ви ћа”, Жи вот и де ло То до ра Ма ној ло ви ћа: збор ник ра до ва. – Зре ња нин: Град ска 
на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2004, 81–85. Мар та Фрајнд, Пе сни ци у 
по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну дра му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 
2019, 11–28.

3 Мар та Фрајнд, Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну 
дра му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2019, 19.

4 Ви ди: Мар та Фрајнд, „Драм ски тек сто ви То до ра Ма ној ло ви ћа”, у: То дор 
Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на Би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
1997, 479.
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до ста ау то ре фе рен ци ја них еле ме на та, али се мо гу чи та ти и као 
але го ри је ко је, ако би се чи та ле на та кав на чин, по кре ћу не ка од 
ва жних ме та фи зич ких пи та ња. 

Ка ко се овај рад ба ви има нент ном Ма ној ло ви ће вом драм ском 
по е ти ком, мо ра се по ме ну ти да је сам ау тор у ин тер вјуу из 1930. 
го ди не дра му Сан зим ске но ћи на звао „Ко ме ди јом ма не ке на”.5 Сам 
на слов де ла алу ди ра и ви ше не го очи глед но на Шек си пи ров ко мад, 
Сан лет ње но ћи, ко ја има ду бљи сим бо лич ки на зив. На и ме, ори
ги нал ни на слов де ла – Mid sum mer у пре во ду на срп ски зна чи 
Ивањ дан, и она озна ча ва вре ме рад ње дра ме – пе ри од лет њег сол
сти ци ја (21. јун) и алу ди ра на фол клор но зна че ње ко је је у на шој 
тра ди ци ји ве за но за култ плод но сти.6

Зи ма у на сло ву Ма ној ло ви ће вог ко ма да, као опо зит ле ту, го во ри 
о то ме да ни сан не мо же би ти исти; лет њи сан асо ци ра на плод
ност, бла го ста ње, баш као што се и Шек спи ро ва ко ме ди ја, на кон 
пе ри пе ти ја за вр ша ва груп ним вен ча њем7, док зим ски ко ре спон
ди ра са тро мо шћу, умрт вље но шћу, па сив но шћу и при вре ме но је 
уто чи ште док не до ђе ле то/про ле ће. У том кљу чу са гле да ва се и 
„ко ме ди ја ма не ке на”8 ко ја по чи ње ди да ска ли јом, од но сно опи сом 
тр жног цен тра ко ји, сим бо лич ки, пред ста вља та му:

Ка ко је мрак и по зор ни ца у мра ку, не до вољ но про све тље не 
са мо од елек трич не лам пе са ули це чи ји злат номе се ча сти бле сак 
упа да из по за ди не, кроз ве ли ко ок но из ло га, у ко сом, ши ро ком али 
бле дом сно пу, то се од от ме ног мо дер ног на ме шта ја и умет нич ки 
рас по ре ђе не, ша ре не и дра го це не ро бе са ло на на зи ре, до пред крај 
ко ма да – ка да ће „би ти све тлост” – вр ло ма ло.9 

Је ди на све тлост ко ја до пи ре на сце ну је сте ба те риј ска лам па 
КРА ДЉИВ ЦА ко ји се ушу њао у тр жни цен тар ка ко би опљач као 
ка се: 

[...] кроз тај мир ни, го то во, мр тви и утвар ни ки а ро ску ро, по
чи ње ве се ло и жи вах но да ти тра – као не ка трај на ра ке та или му ња 

5 То дор Ма ној ло вић, По зо ри шна кри ти ка, Зре ња нин: Град ска на род на 
би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2010, 175.

6 О кул ту плод но сти ви де ти у: Ја сми на Јо кић, Ма гиј ско из во ри ште по
ет ског, Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2011, 33–44; Љи ља на Пе ши кан Љу
шта но вић, – „На ја бу ци за пи са но”. Пред го вор у „Лир ске на род не пе сме” – Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти, 2012.

7 Ви ди: Ви ли јам Шек спир, Сан лет ње но ћи, По же га: Епо ха, 2014.
8 То дор Ма ној ло вић, По зо ри шна кри ти ка, Зре ња нин: Град ска на род на 

би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2010, 175.
9 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 

„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 9.
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– је дан та на ни али вр ло све тли елек трич ни зрак [...] Тај зрак из ви
ре из ру ке, од но сно из џеп не лам пе КРА ДЉИВ ЦА.10 

У тој зим ској но ћи Кра дљи вац сре ће да му –лут ку и за по чи ње, 
за ње га, уо би ча јен му шкожен ски ди ја лог, што се иш чи та ва у њего
вим ми сли ма: „КРА ДЉИ ВАЦ (за се бе): То тал но сам је осво јио!”11; 
ко ји за чи та о це има дру га чи је, бај ко ви то зна че ње јер се ди ја лог 
вр ши из ме ђу чо ве ка и лут ке. Та ко је, на сим бо лич ном пла ну, све
тло ко је Кра дљи вац но си ка ко би бо ље опљач као рад њу, је ди но 
све тло у жи во ту Лут кема не ке на ко ја жи ви у тр жном цен тру:

ДА МА (са уз да хом, са ња лач ки, ра се ја но): Не, не, го спо ди не, 
оста ни те још и го во ри те ми још ма ло...12 

Да ма по ста је жи во би ће ко је, про бу ђе но из зим ског сна, би ва 
га ну то пред у сре тљи во шћу Кра дљив ца: Та ко ми је ми ло ка да ми 
го во ри те [...] (увек истим су мор ним то ном): Да. Ме ни ни ка да нико 
не го во ри...13 Њој ни ко не го во ри због са ме при ро де ње ног би ћа 
чи ја је су шти на, па ако баш хо ће те, и уло га, да по ка зу је (пред ста
вља) оде ћу ко ја се на ла зи на њој: 

КРА ДЉИ ВАЦ: Па за што се не уме ша те, по ма ло у раз го вор? 
То је бар ла ко!

ДА МА: Ах, то не смем. А и не др жи ме ствар. Ти раз го во ри су 
не за ни мљи ви, увек исти! При ча се увек са мо о ха љи на ма ко је су на 
ме ни.14 (Под ву кла ау тор ка.)

Она не сме и не мо же да се су прот ста ви на мет ну том по рет ку 
услед чи ње ни це да је не жи во би ће. Ма да је и то упит но јер ка да 
је, по сред ством сна, ма гиј ског де ло ва ња или не чег тре ћег, ожи ве ла 
и до би ла моћ го во ра, и ис при ча ла сво ју при чу, ми схва та мо да је 
она све вре ме би ла све сна де ша ва ња око се бе (и пре не го што је 
има ла мо гућ ност го во ра). 

Да би што „пла стич ни је” при ка зао од нос из ме ђу дру штве них 
уло га и сте га кул ту ре, Ма ној ло вић је за глав ног ју на ка сво је пр ве 
јед но чин ке ода брао упра во Лут ку и Кра дљив ца, гра фич ки, у тек сту, 

10 Исто.
11 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 

„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 13.
12 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 

„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 10.
13 Нав. де ло, 11.
14 Нав. де ло, 12.
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озна ча не ве ли ким по чет ним сло вом у свом име ну, иа ко су у пи
та њу за јед нич ке име ни це; мар ги на ли зо ва на би ћа – кра дљи вац – 
из оп штен из дру штва услед кр ше ња за ко на и лут ка, ко ја сво јом 
не жи во шћу не мо же би ти део људ ског дру штва, та ко по ста ју уни
вер за ли зо ва ни и пред ста вља ју сим бо ле по бу не про тив на мет ну тих 
кон вен ци ја и сте га кул ту ре и дру штва. На тај на чин се у пр вој дра
ми То до ра Ма ној ло ви ћа за чи ње мо тив по зо ри шта, од но сно ме та
по зо ри шта, Ма ној ло ви ће вог драм ског екс пе ри мен таигре, ко ја, у 
те о ри ји Јо ха на Хој зин га има вред ност пред ста вљач ке умет но сти: 

Игра је бор ба за не што или пред ста вља ње не че га. Те дви је 
функ ци је мо гу се ује ди ни ти: игра „пред ста вља” бор бу за не што 
или пак на тје ца ње у ко јем до ла зи до из ра жа ја ко ли ко не ко мо же 
не што нај бо ље.15 

То дор Ма ној ло вић ау тор је ко ји пи ше пр ву мо дер ну дра му 
код нас и, као та кав, би ва пре кр ши тељ пра ви ла игре, баш као и 
ње гов Кра дљи вац: 

Играч ко ји се су прот ста вља пра ви ли ма јест пре кр ши тељ. Пре
кр ши тељ игре је са свим не што дру го не го ва ра ли ца. [...] Али мо же 
се до го ди ти да пре кр ши те љи игре за час опет ство ре но ву за јед ни цу 
с но вим пра ви ли ма игре. Упра во је прог на ник, бун тов ник, при пад
ник тај них дру шта ва и кри во вје рац из ван дред но јак у ства ра њу но
вих дру жи на и при том го то во уви јек по сје ду је зна чај игра ча.16 

У тр жном цен тру он, ме ђу тим, за чи ње но ву игру из ме ђу се
бе и Да ме. Кра дљи вац се та ко, бар за крат ко вре ме, при дру жу је 
Дру го ме, од но сно, ства ра соп стве ну за јед ни цу, ми кро дру штво, а 
Да ма ула зи у но ву уло гу, ко ја јој ле жи ви ше у од но су на прет ход
ну, али ко ја јој је, и овај пут, на мет ну та:

О, да, са да, по чи ње нај зад и мој ро ман. Мој ро ман!... [...] И то 
је љу бав... љу бав!... И ја ћу се опро сти ти од ове ужа сне рад ње и ући 
ћу, од луч но, је да ред за сваг да, у свет, у жи вот...17

У овој јед но чин ки ски ци ра ју се мо ти ви ко ји ће би ти раз вија ни 
у оста лим Ма ној ло ви ће вим дра ма ма, а зна чај ни су за осве тља ва ње 

15 Јо хан Ху и зин га, Ho mo lu dens: о под ри је тлу кул ту ре у игри, За греб: На
при јед, 1992, 19.

16 Нав. де ло, 18.
17 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 

„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 14.
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има нент не драм ске по е ти ке То до ра Ма ној ло ви ћа ко ја, ме та драм
ска и ме та фи зич ка у исто вре ме, на го ве шта ва са вре ме ни пост мо
дер ни стич ки те а тар. Те ме као што су од нос на мет ну тог и же ље ног 
у чо ве чи јем бив ство ва њу (у овој дра ми екс пли цит но при ка за но 
ожи вља ва њем лут ке), „стал на че жња за леп шим и бо љим све том”18, 
кон стан те су у Ма ној ло ви ће вом ства ра ла штву.

Дра ма за вр ша ва тра ги ко мич но; на по љу сви ће и ро ман са се 
за вр ша ва, баш као у Пе пе љу зи, са от ку ца јем 12 ча со ва, ма ги ја пре
ста је и Кра дљи вац бе жи са ме ста зло чи на, а Да ма се по нов но пре
тва ра у Лут ку:

ГЂА АДЕ ЛА: Ви ди чу да...! (Обе при ђу бли же лут ки и по сма
тра ју је.) Кан да се сло ми ла; јер је тре сну ла она ко по ште но .

ГЂА ЛА У РА: Да, и ру ке и но ге... (На пра сно.) По гле дај те!... 
Као да има две су зе о очи ма!... [..]

ГЂА ЛА У РА (за ми шље но): Као да се би ла за љу би ла у оног 
мла ди ћа и из вр ши ла са мо у би ство по што је он по бе гао...

ГЂА АДЕ ЛА: Да, дра га мо ја, али ту ле пу бај ку шеф не ће хте
ти да нам по ве ру је. Мо ра ће мо да из ми сли мо не што дру го, ка ко се 
по лу па ла!19

У овом ко ма ду ма те ри јал но по бе ђу је у од но су на ду хов но. 
Љу бав, не про фит на, тра је ко ли ко тра је до ла зак за по сле них у роб ну 
ку ћу. Да малут ка, иде а ли ста у овом де лу, ка да се су о чи са раз оча
ра њем раз би ја се у па рам пар чад. Ова квим за вр шет ком Ма ној ло вић 
да је пе си ми стич ну ви зу ру све та, сход но вре ме ну у ко јем жи ви мо. 
Ма ној ло ви ће ва јед на чи на у Сну лет ње но ћи има обе по зна те – Кал
де ро но во Жи вот је сан, и Шек спи ро во „Цео свет је по зор ни ца”, 
ко је, мно же ћи се, да ју не по зна ту, ко ја свој на ста вак на ла зи у дра ми 
Пи е ро над ре а ли ста или свад ба на ме се цу, а раз ре ше ње у про грам ској, 
по след њој Ма ној ло ви ће вој дра ми, Ко ме ди ји (Co me dia) dell ar te.

Пи е ро над ре а ли ста или свад ба на ме се цу дра ма је из 1930. 
го ди не и у штам пи се по ја вљу је тач но пет го ди на20 на кон об ја вљи
ва ња Сна зим ске но ћи. Ова дра ма кон крет ни је се на сла ња на драм
ску тра ди ци ју од прет ход но ана ли зи ра не јед но чин ке, те сход но 
на сло ву са мог де ла, ви ди мо да ко ре спон ди ра са жан ром co me dia 
dell’ ar te; цен трал ни лик, Пи е ро, је дан је од ти пи зи ра них ли ко ва 

18 Мар та Фрајнд, Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну 
дра му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2019, 14.

19 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 18.

20 Ви де ти о то ме ви ше у: Мар та Фрајнд, „Драм ски тек сто ви То до ра Ма
ној ло ви ћа”, у: Иза бра на де ла То до ра Ма ној ло ви ћа – ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска 
на род на Би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 1997.
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ове ре не сан сне ко ме ди је.21 Око сни цу де ла чи ни љу бав на при ча 
ко ја се де ша ва из ме ђу Пи е ра и Ко лом би не. Пи е ро и Ко лом би на 
пред ста вља ју про та го ни сте пред ста ве ко ја би тре ба ло да се од и гра 
по стро го утвр ђе ним пра ви ли ма жан ра ко ме ди је dell’ ar te. Пре ма 
тој ти по ло ги ји, они би у овом жан ру пред ста вља ли љу бав ни пар, 
од но сно, је ди не глум це ко ји у ре не сан сној ко ме ди ји ни су но си ли 
ма ску на ли цу, а око њи хо ве љу ба ви и за бра на ко је су се од но си ле 
на њу, би ла је кон цен три са на це ло куп на рад ња.22 То дор Ма ној ло
вић ме ња за ко ни то сти жан ра та ко што слу га ма, ко ји су у ко ме ди
ји слу жи ли као ме ди ја то ри ка ко би се љу бав њи хо вих бо га тих 
го спо да ра оства ри ла, да је вред ност про та го ни ста и ти ме, на суп
ти лан на чин, ис ти че људ ско би ти са ње на овом све ту ко ји је, усло
вље но за ко ни ма при ро де (у овом слу ча ју жан ра) ко ја га окру жу је, 
али и оне по губ ни је – соп стве не. 

У ко ме ди ји dell’ ar te Ко лом би на (пре пре де на слу шки ња) је 
та ко ја пре но си по ру ке за љу бље них и обич но је ве шта и ре чи та, 
те ра ди на спа ја њу сво је бо га те га зда ри це са сво јим љу бље ним, 
док се у Ма ној ло ви ће вој дра ми она уда је.23 Пре ма ми шље њу Боја
не По по вић ко ја је, на пи сав ши сту ди ју То дор Ма ној ло вић и по зо
ри ште, са свих стра на осве тли ла Ма ној ло ви ће ву фа сци на ци ју 
по зо ри штем и ње го ву дра ма тур шку ве шти ну, као и ис тан чан укус 
по зо ри шног кри ти ча ра, ипак пре не бре гла чи ње ни цу да, иа ко Ко
лом би на је сте та ко ја фор мал но нај ви ше од сту па од сво је прет ки ње 
у ре не сан сној ко ме ди ји, Пи е ро над ре а ли ста је тај ко ји идеј но, одно
сно по е тич ки, ме ња су шти ну жан ра ко ме ди је dell’ ar te. Оно што је 
би ло на зна че но у Сну зим ске но ћи – од нос чо ве ка и лут ке24, лут ка 
ко ја се по чо ве ча ва и чо век ко ји, на кра ју, би ра ју ћи ма те ри јал ну 
до бит на су прот љу ба ви, по ста је ма ри о не таслу га дру штев них 
пра ви ла, у Пи е ру по ста је глав на те ма.

 На слов ном ју на ку То дор Ма ној ло вић је с раз ло гом „при шио” 
атри бу тив „над ре а ли сте” уз тип ску уло гу25, ко ји ко но ти ра са сно

21 Ти пи зи ра ни ли ко ви овог жан ра су: Док тор (Il Dot to re), Пан та ло не (Pan
ta lo ne), Ар ле ки но, За ни (Zan ni), Ка пе тан (Il Ca pi ta no), Ко лом би на. О жан ру 
comediа dell ar te ви де ти ви ше у: Ма рио Апо ло нио, По ви јест Ко ме ди је dell ar te, 
пре вео Фра но Ча ле, За греб: Цен тар за кул тур ну дје лат ност, 1985; Ро налд Хар
вуд, Исто ри ја по зо ри шта: цео свет је по зор ни ца, пре вео Ђор ђе Кри во ка пић, 
Бе о град: Clio, 1998.

22 Ви ди: Ма рио Апо ло нио, По ви јест Ко ме ди је dell ar te, пре вео Фра но 
Ча ле, За греб: Цен тар за кул тур ну дје лат ност, 1985. 

23 Ви ди: Бо ја на По по вић, То дор Ма ној ло вић и по зо ри ште, Но во Ми ло ше
во: Ба нат ски кул тур ни цен тар, 2020, 145.

24 Мар та Фрајнд, Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну 
дра му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2019, 19.

25 Над ре а ли ста ов де има зна че ње „из над ствар но сти”, „над ства ран”. Не 
по ду да ра се са књи жев ним по кре том над ре а ли зма упра во због то га што је „То дор 
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ви ма, лу цид но шћу, те му да је ау ру умет ни ка у ро ман ти чар ском 
сми слу те ре чи. Пи е ро се је ди ни бу ни због соп стве не по зи ци је у 
дра ми и то га чи ни мо дер ним ју на ком ко ји је ди гао глас про тив 
уста ље них пра ви ла ко ме ди је dell’ ar te, ко ја, иа ко по чи ва на на че лу 
им про ви за ци је, има увек исти крај и по че так.26 Ова „Ма ри о нет ска 
игра у две сли ке”27, ка ко ју је де фи ни сао сам пи сац, чи та се кроз 
по зна те у Ма ној ло ви ће вој јед на чи ни по ста вље ној у Сну зим ске 
но ћи. Дра ма по чи ње као ти пич на ре не сан сна ко ме ди ја жи вах но и 
буч но [...] На сце ни се при пре ма вен ча ње мла де и по во дљи ве Ко
лом би не и ту жног ла кр ди ја ша Пи е роа ко ји во ли Ко лом би ну и 
же ли да је има са мо за се бе, али осе ћа да му љу бав ни је уз вра ће на 
на пра ви на чин.28

Пан та ло не по ку ша ва да до зо ве оста ле глум це на сце ну јер 
по чи ње пред ста ва. При том, ни је ја сно да ли су ли ко ви у ко ме дији 
то ли ко „сра сли” са сво јим уло га ма да се по си то ве ћу ју са њи ма, што 
је би ло ти пич но за глум це овог жан ра:

У ко ме ди ји дел ар те, ти по ви су би ли уста ље ни и глум ци су 
се, упр кос ори ги нал но сти сво јих ин тер пре та ци ја, ско ро по и сто већи
ва ли с пре у зе том ма ском све до по ти ра ња соп стве ног иде ни те та.29

На сце ни се по јав љу ју ти пич ни ли ко ви ове ре не сан сне ко ме
ди је – су пру га Пан та ло неа, Мар кло фа, ко ја, ка ко се из ре пли ка 
до зна је, има афе ру са Док то ром: 

ДОК ТОР: Те би се увек сви ђа ју ова кви де ра ни! То је тво ја ста
ра бо лест!

МАР КЛО ФА: Опет по чи њеш с том тво јом љу бо мо ром?... (Тихо 
се сва ђа ју ме ђу со бом, уз пла хе ге сто ве.).30

Ма ној ло вић је по ка зи вао не тр пе љи вост пре ма по кре ти ма ко ји су ра ди кал но 
ки да ли ве зе с про шло шћу, књи жев ним и умет нич ким на сле ђем уоп ште (над
ре а ли зам и ми ли тант на Ма ри не ти је ва стру ја фу ту ри зма)”. Ви ди оп шир ни је у: 
Сто јан ка Д. Ми ла но вић, Есе ји стич ко и пе снич ко де ло То до ра Ма ној ло ви ћа, 
док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2016, 18.

26 Ви ди: Ма рио Апо ло нио, По ви јест Ко ме ди је dell’ ar te, пре вео Фра но Чале, 
За греб: Цен тар за кул тур ну дје лат ност, 1985; Ро налд Хар вуд, Исто ри ја по зо ри
шта: цео свет је по зор ни ца, пре вео Ђор ђе Кри во ка пић, Бе о град: Clio, 1998.

27 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 19.

28 Мар та Фрајнд, „Co me dia dell’ ar te у дра ма тур ги ји То до ра Ма ној ло ви ћа”, 
Жи вот и де ло То до ра Ма ној ло ви ћа: збор ник ра до ва. – Зре ња нин: Град ска на род
на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2004, 82.

29 Мар та Фрајнд, Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну дра
му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2019, 18.

30 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 25.
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Пре ки да их Ар ле ки но, Пи е ров пар њак. У овој дра ми он се ја вља 
као „по сред ник” у љу ба ви из ме ђу Ко лом би не и Пи е ра, поку ша ва
ју ћи да их по ми ри, и одр жи ред у ко ма ду: „АР ЛЕ КИ НО: И ми мо
же мо да иде мо. По чи ње игра љу ба ви!”31 (Под ву кла ау тор ка.)

Ов де се ва ља за др жа ти на пој му игра ко ји, у свом ко ре ну, 
по ла зи од пред ста вљач ких умет но сти. Из ове пер спек ти ве мо гу 
се ана ли зи ра ти и ли ко ви Пи е ра и Ар ле ки на. Пре ма де фи ни ци ји 
Хо и зин га, Ар ле кин се у ова квој по де ли мо же сма тра ти чу ва ром 
по рет ка, док би Пи е ро био озна чен као пре кр ши тељ пра ви ла, али 
и за чи ња лац но ве игре32:

КО ЛОМ БИ НА: То ни шта не ма ри. Уо ста лом, то је и са свим 
при род но: му шкар ци у ша ре ном оде лу су нео до љи ви.

ПИ Е РО: Зби ља? – А шта ћу ја он да са овим бе лим.
КО ЛОМ БИ НА: О, ви сте са свим дру га ствар! Ви тре ба да ме 

про си те, па ако ме да ду ва ма, ја ћу вас мо ра ти да во лим, ма ка кво 
вам оде ло би ло.

ПИ Е РО: За што мо ра ти? 
КО ЛОМ БИ НА: За то што су ми то ре кли ма ма и та та и што је 

то та ко у ре ду. 
ПИ Е РО: Са мо та ко? – А ина че ме не би сте во ле ли?
КО ЛОМ БИ НА (за чу ђе на и увре ђе на): Ка ко ина че? – Ја сам 

јед на по ште на де вој ка!33

Че сто је у ко ме ди ји dell’ ar te Пи е ро при ка зан сло мље ног срца 
због не уз вра ће не љу ба ви пре ма Ко лом би ни, те се уста љу је као сим
бол ме лан хо лич ног умет ни ка.34 Не што слич но до га ђа се и у овој 

31 Нав. де ло, 25–26.
32 Јо хан Ху и зин га, Ho mo lu dens: о под ри је тлу кул ту ре у игри, За греб: 

На при јед, 1992, 18.
33 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 

„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 26.
34 Лик Пје роа нај ви ше се раз вио на под руч ју Фран цу ске. Да нас се уз ње го

во име ве зу је ме лан хо ли ја ко јом оди ше због не уз вра ће не љу ба ви пре ма слу шки њи 
Ко лом би ни па се он че сто на зи ва и Ту жни Пје ро, а у по пу лар ној кул ту ри ве зу је 
се за фран цу ског улич ног за ба вља чапан то ми ми ча ра. Пје ро (Пи е ро, Pi er rot) и 
Ха ре клин, два ли ца истог нов чи ћа, би ли су ин спи ра ци ја мно гим умет ни ци ма 
по пут По ла Се за на, Па бла Пи ка са, а у попкул ту ри је по зна то да је и Деј вид Бо у ви 
ту ма чио лик Пје роа. До ступ но на: https://cul tu re darm.com /pi er rotthro ughthearts/

Жил Ла форг, сим бо ли стич ки пе сник, 1885. об ја вио је ци клус по е ма под 
на зи вом „Ту жба ли це”, ко је су ис пе ва не из по зи ци је Пје роа. Го ди ну да на на кон 
то га об ја вљу је по е му „Опо на ша ње Го спе од ме се ца” у ко јој се ба зи ра на Пје ров 
сне вач ки свет. Ви ди у: Ан то ло ги ја фра ну ско га пје сни штва, За греб: Ар тре сор 
на кла да, 1998, 360–354. Осим то га, у сво јој књи зи Осно ви и раз вој мо дер не по е зи је, 
по чет ке мо дер ног пе сни штва, То дор Ма ној ло вић ве зу је уз име Жи ла Ла фор га. 
Ви ди: То дор Ма ној ло вић, Осно ве и раз вој мо дер не по е зи је, Бе о град: Фи лип Ви
шњић, 1987.
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дра ми, са мо што је То дор Ма ној ло вић Пи е ру дао моћ ту ма ча соп
стве не уло ге. Про ми шља ју ћи о соп стве ном по ло жа ју, Пи е ро доби
ја ста тус фи ло зо фа ко ји је, у Ма ној ло ви ће вим про грам ским дра
ма ма, умет ник пред ста вљач ког ти па, чи ме се на гла ша ва по ло жај 
чо ве ка као је дин ке ко ја ва ри ра из ме ђу ма ри о не те и ин ди ви дуе 
оли че не у им про ви за тор ском по тен ци ја лу глум ца ко ме ди је dell’ 
ar te (ко јем је да та мо гућ ност да из ра зи сво ју ин ди ви ду ал ност све 
док не ути че на ток за да тог сце на ри ја).

На кон Пи е ро вог ре вол та због Ко лом би ни ног пот чи ња ва ња 
суд би ни и по и сто ве ћи ва ња са уло гом, на сце ну сту па Ар ле кин 
ко ји, под ма ском ура зу мљи ва ња свог при ја те ља, по ку ша ва да при
до би је Ко лом би ну. У ди ја ло гу ова два за ни ја (zan ni) от кри ва се 
су шти на по е ти ке ко ју за сту па То дор Ма ној ло вић ко ји, не са мо да 
про пи ту је за ко ни то сти тра ди ци о нал них драм ских жан ро ва већ и 
за ко ни сто сти би ти са ња чо ве ка на овом све ту:

ПИ Е РО: По бра ти ме, ја сам ве о ма не сре ћан!
АР ЛЕ КИ НО: А за што?
ПИ Е РО: Ко лом би на ме не во ли! 
[...]
ПИ Е РО: ... У то ме је баш мо ја тра ге ди ја!
АР ЛЕ КИ НО: Ве че рас не ма тра ге ди је! Ово је ко ме ди ја, ве се

ла игра, ша ла, да кле, шта се ту пре не ма жеш?
ПИ Е РО (не стр пљи во): То се мо жда те би та ко чи ни да је ко

ме ди ја и ша ла; ја осе ћам (под ву кла ау тор ка) дру га чи је!35

Вра ти мо се на де фи ни ци ју игре ко ја ка же: „Игра је бор ба за 
не што и пред ста вља ње не че га.”36 Ако би се ова де фи ни ци ја прене
ла на ра ван де ла ко је ана ли зи ра мо, го то во од мах би се мо гло ре ћи 
да Ар ле ки но пред ста вља сво ју уло гу сплет ка ро ша у пред ста ви 
вер но и по пра ви ли ма игре, док се за Пи е ра мо же ре ћи да је „пре
кр ши тељ игре”37 јер се су прот ста вља за ко нито сти ма ко ме ди је dell’ 
ar te ко ју, сход но до га ђа ји ма, ви ше не осе ћа као ко ме ди ју:

Ма ној ло ви ћев Пи е ро „над ре а ли ста” сво јом по бу ном про тив 
не про мен љи во сти за пле та ко ме ди је, ви шком емо ци ја и пат њом 
из вла чи у пр ви план онај слој зна че ња ко ји је у ко ме ди ји дел ар те 
по ти снут у по за ди ну.38

35 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 28, 29.

36 Јо хан Ху и зин га, Ho mo lu dens: о под ри је тлу кул ту ре у игри, За греб: На
при јед, 1992, 19.

37 Нав. де ло, 18.
38 Мар та Фрајнд, Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну 

дра му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2019, 19.



84

За др жи мо се на пој му „осе ћа ти”; Пи е ро ви ше не осе ћа да је 
дра ма ко ју пред ста вља ју ко ме ди ја; он, да кле, ни је ви ше пред ста
вљач већ онај ко ји про жи вља ва сво ју уло гу. То дор Ма ној ло вић је 
гра дио сво ју по е ти ку на на че ли ма ин ту и ци је39, те је сма трао да 
умет ност не тре ба да бу де ми ме тич ка већ да при ка зу је рас по ложе
ња и ду шев на ста ња: 

Фа во ри зо ва њем рит ма и емо ци ја у пе сни штву, То дор Ма ној ло
вић је спо јио ин ту и ци о ни стич ко схва та ње све та са сим бо ли стич ком 
ори јен та ци јом на фор му, за ко ју се ве ро ва ло да прет хо ди са др жа ју 
пе сме.40

Па зе ћи на фор му, ко ја се у дра ми од но си упра во на по и грава
ње жан ром ре не сан сне ко ме ди је, То дор Ма ној ло вић пи ше дра му 
у ко јој по сто ји рав но те жа из ме ђу по ет ског сло ја, у ко ме се из но се 
раз ми шља ња о жи во ту и дра ми као жан ру, дру ги, драм ски, ко га 
чи ни ти пи чан си же и ства ра лач ки по ступ ци ко ме ди је dell’ ar te.41

Иа ко је на по вр ши ни све у ре ду (Ко лом би на се уда је за ње га, 
при ја тељ га по др жа ва, као и ње ни ро ди те љи) Пи е ро над ре а ли ста 
ин ту и и тив но осе ћа да не што ни је ка ко тре ба. Баш као и ње гов 
ју нак, Пи е ро, То дор Ма ној ло вић пи сао је о глум ци ма ин ту и тив но, 
не ба ве ћи се те о риј ским по сту ла ти ма ове умет но сти. У при год ном 
за пи су По во дом пе де се то го ди шњи це глу мач ког ра да, по све ће ног 
Пе ри До бри но ви ћу, Ма ној ло вић ипак де ли драм ске умет ни ке у 
две гру пе: пр ви су они „чи ја је ве шти на плод мар љи вих, озбиљ них 
сту ди ја, не у мор ног и ин те ли гент ног ра да и ме тод ског уду бљи ва ња 
у свој за да так”42, док дру ге по кре ће ин ту и ци ја, те њи хо ва „умет
ност из ви ре из јед ног ду бљег вре ла но што су ра зум и при ље жност”.43 
Дру гом ти пу глу ма ца, пре ма ова квој де фи ни ци ји, при па дао би 
Пи е ро, ко ји из јед на ча ва сво ју лич ност и уло гу, од но сно игра по 
осе ћа ју, док би у прву спа дао Ар ле ки но, ко ји и, по ред им про ви за
ци је ко ја је ти пич на за ко ме ди ју dell’ ar te, зна да ко мад мо ра за вр
ши ти по утвр ђе ном сце на ри ју, однoсно, ски ци сце на ри ја44:

39 Ви ди: Сто јан ка Д. Ми ла но вић, Есе ји стич ко и пе снич ко де ло То до ра Ма
ној ло ви ћа, док тор ска ди сер та ци ја, Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, 2016, 27.

40 Нав. де ло, 30.
41 Бо ја на По по вић, То дор Ма ној ло вић и по зо ри ште, Но во Ми ло ше во: Ба

нат ски кул тур ни цен тар, 2020, 143.
42 Лу ка Хај ду ко вић пре ма: То дор Ма ној ло вић, „Ма ној ло ви ће во Схва та ње 

глу ме и ре жи је”, Жи вот и де ло То до ра Ма ној ло ви ћа: збор ник ра до ва, Зре ња нин: 
Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2004, 117.

43 Исто.
44 Ви ди: Ма рио Апо ло нио, По ви јест Ко ме ди је dell’ ar te, пре вео Фра но 

Ча ле, За греб: Цен тар за кул тур ну дје лат ност, 1985.
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ПИ Е РО: ... Ти би хтео да жи ви мо без соп стве не ми сли, без 
соп стве ног осе ћа ња, као не ке лут ке!

АР ЛЕ КИ НО: Па да шта смо не го лут ке! Лут ке од кр пе, др ве
та, гип са – шта знам ја!...

ПИ Е РО: ... – Али то је са мо на ше те ло! Шта ми је ста ло до 
те ла! – Оно што осе ћа , ми сли, го во ри у ме ни, оно што ме по кре ће, 
то је са свим не што дру го, то је –

АР ЛЕ КИ НО: То је пи сац ко ма да, то је текст!
[...]
ПИ Е РО: Да! На пи са ни текст ко ме ди је. Мо ра мо да га ре ци ту

је мо, сва ка ко; али иза тог тек ста или ис под или из над ње га, има 
не што дру го, не што ду бље, не што ви ше: на ша ду ша, на ше пра во ја 
ко је, упр кос свим тек со то ви ма, има сво ју во љу, сво ју сло бо ду, сво ју 
суд би ну!45 (Под ву кла ау тор ка.)

Од по след ње ци ти ра не Пи е ро ве ре пли ке ди ја лог ко ји во де 
мо же се чи та ти и але го риј ски; aко би се ко ме ди ја dell’ artе по сма
тра ла као си ла ко ја упра вља глум ци ма (љу ди ма) ко ји је из во де 
(жи вот ко ји жи ве), и ко јој се не мо гу од у пре ти, јер и по ред им про
ви за ци је ко ја јој је има нент на, све се на кра ју де ша ва по утвр ђе ном 
сце на ри ју дра ме (смрт но сти људ ских би ћа):

АР ЛЕ КИ НО: Ма ло ди гре си ја у де сно и ле во, шта ти то по ма же? 
На кра ју кра је ва и у то ме бит но ме, ствар се раз ви ја ипак она ко као 
што то пи сац хо ће и ми оста је мо обо ји ца, дра ги по бро мој, оно што 
је смо за све ве ко ве: ли ца ко ме ди је dell’ ar te или ма ри о не те! Ја Арле
ки но, а ти Пи е ро!46

Баш као и у жи во ту, ко ји кро ји мо им про ви зу ју ћи, ипак сви на 
сце ну до ла зи мо исто вет но, и за све се, без раз ли ке, ко мад за вр ша ва 
исто. То дор Ма ној ло вић је ожи вео чу ве ну Шек спи ро ву ме та фо ру: 
„Цео свет је глу ми ште, где љу ди сви и же не глу ме”47, по ста вив ши 
је на сце ну. Осим то га, по и сто ве ћи ва њем уло ге и глум ца ко ји је 
ту ма чи, по сти же се и уни вер за ли за ци ја ли ко ва који та ко мо гу би ти 
Сва ко и Ни ко, те се сто га, с пра вом мо же ре ћи да сим бо ли зу ју и 
чо ве кама ри о не ту ко јом упра вља Фа тум, ов де оли чен у за ко ни то
сти ма жан ра. 

45 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 29.

46 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 30.

47 Ви ли јам Шек спир, Ка ко вам дра го: ко ме ди ја, пре вод: Бо ри во је Не дић 
и Ве ли мир Жи во ји но вић, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1938, 63.



86

Пи е ро до би ја по вла шће но ме сто у дра ми јер сим бо ли зу је 
по бу ње ног чо ве ка ко ји је пре кр шио пра ви ла игре48 и ко ји драм ску 
игру не до жи вља ва већ про жи вља ва чи ме се на до ве зу је на етич ке 
по сту ла те То до ра Ма ној ло ви ћа ко ји је, из над све га и увек, це нио 
чо веч ност на су прот ар ти зму и тра жио из лаз из тра ге ди је, ка ко на 
сце ни, та ко и у жи во ту. „Пе сник ко ји је из дао су зу”49 у дру гој 
сли ци сво је „ма ри о нет ске игре” ша ље свог ју на ка на ме сец, ка ко 
би ту ус пео да се из диг не из над ма те ри јал ног ко ја ов де пред ста вља 
жа нр ко ме ди је dell’ ar te: 

КО ЛОМ БИ НА: Шта ми ка жеш? А они та мо до ле – или го ре? 
Не зна ју где смо и не мо гу да нас ви де?

ПИ Е РО: Ни тра га!
КО ЛОМ БИ НА: Не ве ро ват но!
ПИ Е РО: И ово је сад на ша свад ба!50

Ар ле ки но, чу вар ста рог по рет ка, пра ти Пи е ра и Ко лом би ну 
чак и на ме сец за хва љу ју ћи јед ном сме лом „уз ле ту ма ште”51, обе
сми шља ва ју ћи ме та фи зич ки ика ров ски под виг Пи е роа та ко што 
це па ре кви зи туме сец од па пи ра. Не ка да тра гич ки, са да фар си чан 
ју нак, не мо же да из бег не сво ју „тра гич ну” кри ви цу пре до ре ђе ну 
жан ром; баш као и Ко лом би ни ни ро ди те љи пре њих (љу бав ни тро
у гао Пан та ло не–Мар кло фа–Док тор), и три ли ца ове дра ме, Пи е ро, 
Ко лом би на и Ар ле ки но, пред о дре ђе на су за пред ста вља ње ко мич
ног љу бав ног тро у гла. По бу нив ши се про тив за ко ни то сти жан ра, 
Пи е ро упа да у клоп ку пи сца, баш као што твр ди Ар ле ки но: 

Пред ви ђе но је с в е, чак и ова на ша ди ску си ја ко ја се ме ни, 
уо ста лом, чи ни при лич но из ли шна и од вр ло осред ње за ни мљи
во сти52 

и ти ме вољ но при ста је да бу де баш оно што му жа нр на ла же: „пе
сник оза ре не ме лан хо ли је” – ока ме ње на ма ска ту жног Пи е роа, ко ји, 
па ра док сал но, сво ју ту гу не ис ка зу је јер је ту жни Пи е ро, као што 
сви зна ју, пан то ми ми чар. 

48 Јо хан Ху и зин га, Ho mo lu dens: о под ри је тлу кул ту ре у игри, За греб: На
при јед, 1992, 18.

49 Свје тла на Ко мле но вић, До сто јевски и срп ска мо дер на: ми то ло ге ма 
До сто јев ског „ље по та ко ја спа са ва сви јет” у дра ми То до ра Ма ној ло ви ћа „Опчи
ње ни краљ”, Но ви Сад: Про ме теј, 2018, 87.

50 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 34.

51 Исто.
52 Нав. де ло, 29.
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Уло гу ту жног Пи е роа из Свад бе на ме се цу у по след њој Ма ној
ло ви ће вој дра ми пре у зи ма Пул чи не ла, нај по зна ти ја ма ска у на пуљ
ској ко ме ди ји и пр ва фи гу ра лут кар ског по зо ри шта. Био је лењ и 
на и ван, пре ва рант, али и да ре жљив. Глав ни жи вот ни мото био му је 
да се до бро на је де, због че га је упа дао у раз ли чи те нево ље. Об у чен 
је био у ду гу бе лу ту ни ку, бе ле пан та ло не и имао је бе ли ше шир.53

Пул чи не ла и Пи е ро де ле исто вет ну ма ску – на ив ност, али и 
ре флек сив ност ко ја се огле да у про ми шља њу драм ских за ко ни то
сти. Co me dia dell’ ar te, по след ња на пи са на дра ма То до ра Ма нојло
ви ћа, де ли мно го слич но сти с дра мом Пи е ро над ре а ли ста, али је 
и бит но раз ли чи та од ње. Као и прет ход на дра ма, и Co me dia је 
на ста ла као па стиш жан ра ре не сан сне ко ме ди је:

Хро но ло шки и са др жин ски, оне на из ве стан на чин уо кви ру
ју Ма ној ло ви ћев рад на дра ми. [...] Тек сто ви су пре вас ход но за ни
мљи ви као кре а тив ни по ку ша ји да се жан ров ски ита ли јан ски мо дел 
ко ме ди је упо тре би као узор за ства ра ње мо дер них ко ме ди ја. Пр ви 
је успе шна ва ри ја ци ја на да ти мо дел, а дру ги је екс пе ри мент ко ји, 
кроз овлаш ски ци ра ну драм ску рад њу у ко јој уче ству ју ти пич ни 
ли ко ви ко ме ди је дел ар те ана ли зи ра жа нрузор, при ро ду те а тра и 
умет ност глу ме по себ но.54

За раз ли ку од прет ход не две ана ли зи ра не дра ме, дра ма Co me
dia dell’ ar te на ста ла је на са мом кра ју Ма ној ло ви ће вог ства ра ла
штва и пред ста вља по след ње на пи са но де ло у драм ском опу су овог 
ау то ра (1963/1964).55

Као што је већ ре че но, је дан од ли ко ва је Пул чи не ла, док су 
оста ла два ли ка, Ко лом би на и Хар ле кин, оста ла иста као у прет
ход ној дра ми. Као и у Пи е ру над ре а ли сти, и у овој дра ми, по зо
ри шној игри у два де ла56, при су тан је љу бав ни тр о у гао ко ји са да 
по кре ће Ко лом би на, ко ја је за љу бље на у Хар ле ки на. Иа ко Бо ја на 
По по вић сма тра да је Пул чи не ла лик ко ји је „на сле дио” Пи е ро ву 
ма ску ту жног и на ив ног клов на57 и спро во ди Пи е ро ву ре фор му до 

53 Бо ја на По по вић, То дор Ма ној ло вић и по зо ри ште, Но во Ми ло ше во: Ба
нат ски кул тур ни цен тар, 2020,140.

54 Мар та Фрајнд, Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну 
дра му, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2019, 15.

55 Вре ме об ја вљи ва ња дра ма на ве де не пре ма: Мар та Фрајнд, „Драм ски 
тек сто ви То до ра Ма ној ло ви ћа”, у: Иза бра на де ла То до ра Ма ној ло ви ћа ДРА МЕ, 
Зре ња нин: Град ска на род на Би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 1997.

56 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 392.

57 „Оно што је Пи е ро по же лео да ура ди у дра ми Пи е ро над ре а ли ста или 
свад ба на ме се цу Пул чи не ла ра ди до кра ја.” У: Бо ја на По по вић, То дор Ма ној ло вић 
и по зо ри ште, Но во Ми ло ше во: Ба нат ски кул тур ни цен тар, 2020, 151.
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кра ја, чи ни се да је ипак Ко лом би на та ко ја је на сле ди ла Пи е роа 
за то што је Пи е ро ва по бу на над уста ље ним за ко ни то сти ма жан ра 
про и за шла из љу ба ви: 

ПИ Е РО: Ако ћу је до би ти [Коломбину] са мо за то што ми је 
на ме ње на и што ко ме ди ја тек ти ме мо ра да се свр ши, он да је се 
ра ди је од ри чем!58

Пул чи не ла по ку ша ва да спро ве де ре фор му дра ме због дра ме 
са ме, а не због спо ља шњих чи ни о ца. То ме се Ко лом би на, на по чет
ку, про ти ви: 

КО ЛОМ БИ НА (већ озбиљ но за бри ну та, на ва љу ју ћи на ње га 
ус пла хи ре но, ско ро ша па том): Па мо ра мо да го во ри мо сво је ро ле!... 
Ина че ће пу бли ка опет да нас га ђа кром пи ри ма и па тли џа ни ма!

ПУЛ ЧИ НЕ ЛА: А шта има да се бу ни? А ми не мо ра мо да 
го во ри мо увек исто! Ми 

и м п р о в и з у ј е м о!
КО ЛОМ БИ НА: ... па што да га ме ња мо са да и из ми шља мо ту 

не ке но ве три ко ве кад су ста ри још са свим до бри?59

Пи е ров и Пул чи не лин по кре тач ки мо тив за ре фор му по зо ри
шта су раз ли чи ти, али су им на сто ја ња исто вет на; обо ји ца же ле 
да на сце ни про жи ве жи вот. Пи е ро је го во рио да ко ме ди ју не до
жи вља ва као ко ме ди ју јер се ње му на сце ни де ша ва су прот но, те 
да ће игра ти сход но соп стве ном осе ћа ју; Пул чи не ла то те о риј ски 
раз ра ђу је: 

ПУЛ ЧИ НЕ ЛА: Не тре ба нам ту ни ка ква фа бу ла! 
КО ЛОМ БИ НА: А чи ме, од че га хо ћеш да га пра виш?
ПУЛ ЧИ НЕ ЛА: Од жи во та! Мог и твог жи во та! – на шег жи

во та! – На при мер: Же но, је си ли ти спре ми ла што за ру чак?

То дор Ма ној ло вић ни је пи сао те о риј ске трак та те о по зо ри шту 
и драм ској умет но сти, али се у ње го вим пор тре ти ма глу ма ца при
ме ћу је да се за ла же за искре ност у емо ци ји, од но сно за про жи вља
ва ње емо ци ја, што га до во ди у ве зу са Кон стан ти ном Ста ни слав
ским60, о че му пи ше Лу ка Хај ду ко вић:

58 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 29.

59 Нав де ло, 394.
60 Кон стан тин Ста ни слав ски био је ру ски по зо ри шни глу мац, ре жи сер и 

те о ре ти чар. Осни вач је Мо сков ског ху до же стве ног те а тра у ко јем про во ди сво
је основ не по сту ла те „си сте ма” глу ме као умет нич ког „пре жи вља ва ња”.
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На ре жи ју и глу му – мо гли би смо да за кљу чи мо – То дор Ма
ној ло вић је гле дао са по зи ци ја оне есте ти ке сцен ске умет но сти 
ко јој су на пре ла зу из 19. у 20. век осно ве по ста ви ли Ан дре Ан то ан, 
„тво рац сло бод ног по зо ри шта” и ху до же стве ник Кон стан тин Ста
ни слав ски. Пре ма тој есте ти ци, сцен ска илу зи ја се ства ра ре а ли
стич ком ин тер пре та ци јом драм ског де ла, у ко јој је пред ста вља ње 
за ме ње но про жи вља ва њем.61

Оно о че му го во ри Лу ка Хај ду ко вић по кла па се са Ма ној ло
ви ће вим схва та њем глу ме ко јој, чи ни се, да је ви ше сло бо де у одно
су на ре жи ју. Оно што се на ме ће као пи та ње: ко ли ко сло бо де да је 
пи сцу, од но сно се би? Ви де ли смо да је у прет ход не две дра ме суд
би на глум ца оста ла иста као на по чет ку де ла – ни је спро ве де на 
про ме на за ко ни то сти жан ра. Пи е робун тов ник с по чет ка дра ме 
пре тва ра се у не мог пан то ми ми ча ра с бол ним осме хом ко ји не 
мо же да спро ве де про ме ну ни у соп стве ном жи во ту, а ка мо ли на 
по зор ни ци. У дра ми Co me dia dell’ ar te, пи сац се скла ња на стра ну 
и пу шта ли ко ве дра ме, да ко му ни ци ра ју са пу бли ком:

ПУЛ ЧИ НЕ ЛА (не у си ље но обра ћа ју ћи се пу бли ци): Ми слим 
да сте оче ки ва ли да вам се ја вим ов де [...] Требало би кан да про сто 
да не бу ду ви ше глум ци да би мо гли да из ве ду оно што ја од њих 
тра жим. Ја тра жим од њих – ре као сам већ – исти ну, искре ност, 
ствар ност. 

[...]
КО ЛОМ БИ НА: Оно што вам је Пул чи не ла ма ло час ту на ду

гач ко об ја шња вао не тре ба да вас бу ни! Ње га с вре ме на на вре ме 
спо па да ју та кве не ке гро мо пу цателне иде је ко ја се рас пли њу је у 
не ко ли ко ва тре них ка фан ских раз го во ра [...] Сам те а тар, ме ђу тим, 
не за ви сно од тих по ку ша ја бес пре кид но ра ди да ље... Јер, на кра ју 
кра је ва, ми глум ци – а не му дра ци и фи ло зо фи – др жи мо и чу ва мо 
нео по зва но тај ну те а тра.62

Пул чи не ла се за ла же за уво ђе ње жи во та на сце ну, ре а ли зам 
у по зо ри шту, сва ко днев не те ме ма лог чо ве ка, ње гов „сва ки да шњи, 
јад ни, пр ља ви жи вот”.63 Ко лом би на, иа ко сма тра да је та иде ја 
не до пу сти ва јер „љу ди баш од сво је бе де и сва ки да шњи це бе же у 

61 Лу ка Хај ду ко вић, „Ма ној ло ви ће во схва та ње ре жи је и глу ме”, у: Жи вот 
и де ло То до ра Ма ној ло ви ћа: збор ник ра до ва, Зре ња нин: Град ска на род на би блио
те ка „Жар ко Зре ња нин”, 2004,121.

62 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 408, 409.

63 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 396.
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по зо ри ште где се на да ју, где оче ку ју да ће на ћи не што дру го”,64 
спрем но од го ва ра на Пул чи не ли ну им про ви за ци ју и по ка зу је су шти
ну свог глу мач ког по зи ва. За да ти сце на рио пред ста ве ко ју би ова 
три ли ка тре ба ло да на сце ни им про ви зу ју (пред ста вља ју) са сто јао 
се из при ка зи ва ња љу бав ног тро у гла у ко јем су Пул чи не ла и Ко
лом би на у бра ку, а Хар ле кин и Ко лом би на има ју афе ру. Ко лом би
на, иа ко се у по чет ку про ти ви ла, ве што од го ва ра на Пул чи не ли ну 
им про ви за ци ју ко ја ће јој би ти сред ство ка оства ре њу ци ља: при
до би ја ње Хар ле ки на се би. Ко лом би на кре ће од се бе и соп стве них 
емо ци ја и по чи ње да ме ња за ко ни сто сти жан ра, од но сно не хо тич
но спро во ди Пул чи не ли ну ре фор му по зо ри шта, ка ко би од и гра ла 
ре а ли стич ну, а не ко мич ну љу бав ну сце ну са Хар ле кли ном: 

ХАР ЛЕ КИН (гле да ју ћи јој у очи): У том ви лин ском оде лу 
за и ста си не ка ко дру га чи ја... ка кву те још ни сам ви део. У оном 
ве чи том ко сти му Ко лом би не не ин те ре сант на си, ба нал на... та ко
ре ћи, не ли чиш на са му се бе. А мо рам ти при зна ти, ни ка ко на ону, 
за ко ју бих свој жи вот ста вио на коц ку. [...] Ти, на при мер – ти ниси 
„Ко лом би на”.

С об зи ром на то да све вре ме игра ју „пред ста ву у пред ста ви”, 
ка да за поч ну им про ви за ци ју љу бав не сце не из ме ђу Алек сан дра 
Ве ли ког и Рок са не, Хар ле кин и Ко лом би на игра ју тро стру ко: са мо 
што ни јед на од тих ига ра ни је игра у сво јој би ти већ ни шта дру го 
до жи вот сам – Пул чи не ла је љу бо мо ран на Хар ле ки на и Ко ломби
ну и ван уло ге, Ко лом би на је за љу бље на у Хар ле ки на и на сце ни 
и у ствар ном жи во ту. 

Хар ле кин и Ко лом би на, игра ју ћи Алек сан дра и Рок са ну, по
ста ју за и ста ли ца те дра ме у дра ми, што је и гра фич ки на зна че но 
у тек сту. Бри са ње гра ни ца из ме ђу жи во та и сце не ан ти ци пи ра 
пост мо дер ни зам у књи жев но сти, а на гла ша ва и то да ли ко ви у 
дра ми ову сце ну про жи вља ва ју, а не пред ста вља ју:

РОК СА НА: Шта же лиш, све тли си не ве ли ко га Амо наРа? – да 
се ба цим пред то бом у прах и при љу бим образ тво ме сто па лу?

АЛЕК САН ДАР: Не! – већ ов де, мо јим гру ди ма, мо ме ср цу!65

Ко лом би нин по кре тач ки мо тив је љу бав и она спро во ди ре
фор му те а тра до след ни је, од луч ни је, али суп тил ни је од Пул чи
не ле ко ји се за у зи ма за при ка зи ва ње тра ге ди је, док се Хар ле кин 
за у зи ма за при ка зи ва ње про шло сти, ка ко те а тар не би из гу био 

64 Исто.
65 Нав. де ло, 403.
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уз ви шен сми сао. То дор Ма ној ло вић не по вољ но го во ри о то ме као 
о „док три нар ству у књи жев но сти”: 

Док три на ра нео до љи во при вла чи про шлост. Али он, за раз
ли ку од тра ди ци о на ли сте не во ли у њој оно што је још жи во, ефик
са но, жи во твор но и по ве за но са ак тив но шћу већ на про тив, оно што 
је не по врат но одво је но од жи во та, за вр ше но и ко нач но.66

Пред став ник „до кри нар ства у по зо ри шту” био би Ха ре клин, 
док би се Пул чи не ла мо гао све сти на ди дак ти ча ра; Ко лом би на, 
ко ја је у прет ход ној дра ми би ла при ка за на као при глу па „лут ка”, 
око ко је се оти ма ју два на че ла оли че на у Пи е ру и Ар ле ки ну, са да 
до би ја вред ност сто же ра око ко јег се де ша ва про ме на у по зо ри шту. 
Она би, пре ма Ма ној ло ви ће вој по де ли, при па да ла тра ди ци о на ли
сти ко ја, из тра ди ци је из вла чи оно жи во твор но ко је, та ко, слу жи као 
ка менте ме љац у из град њи но вог, мо дер ног те та ра ко је при ка зу је 
жи вот сам и ње го ву су шти ну:

ХАР ЛЕ КИН: Ипак ти се до пао овај ко мад о ве ли ком осва ја чу!
КО ЛОМ БИ НА: Да, јер се у ње му ра ди о љу ба ви – о љу бав ном 

осва ја њу! Без љу ба ви не ма ле по те!67

Љу бав је уни вер зал на људ ска емо ци ја ко ја тра је, не за ви сно 
од епо ха. Упра во то је Ма ној ло ви ће ва по е ти ка ко ју он, у овој „ве
чер њој рас пра ви”, ка ко је сам на звао сво ју дра му, го во ри на уста 
сво је ју на ки ње, ко ја, сва ка ко ни је Ко лом би на, баш као што је при
ме тио њен парт нер, Хар ле кин, већ фи ло зоф, те о ре ти чар по зо ри
шта, ви зи о нар ко ји се, у крај њој ин стан ци, за ла же за „де мон ти ра ње 
тра ге ди је”68:

ХАР ЛЕ КИН: Игра ју сад на мно гим ме сти ма и не ку мо дер ну 
бај ку у ко јој се љу ди пре о бра жа ва ју у но со ро ге.69

КО ЛОМ БИ НА: Би ла би то са свим зог дна фан та зи ја, али има 
јед ну ма ну: основ на ми сао јој је тра гич на, очај нич ка. Зар не би би ло 
леп ше, па мет ни је и ве се ли је ка да би се у њој, баш обрат но, пре тва
ра ли у љу де?

66 То дор Ма ној ло вић, „Тра ди ци ја и док три на”, Но ви књи жев ни са јам, Зре
ња нин: Град ска на род на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 1997, 18.

67 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 426. 

68 Нав. де ло, 396.
69 Алу зи ја на дра му Но со рог Еже на Јо не ска. С об зи ром да Ко лом би на сма

тра да је основ на ми сао у њој очај нич ка, те сто га, не ис прав на, овим се за кљу
чу је да је Co me dia dell’ ar te на ста ла као опре ка те а тру ап сур да.
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Де мон ти ра ње тра ге ди је опре де ље ње је за озбиљ ност на су прот 
тра ги зму, али не ону ко ју ства ра те а тар ап сур да: „Жи вео Го до! – 
али са мо онај Го до што се на кра ју, тач но на шла гворт, и ствар но 
вра ћа...”70 Го во ре ћи о аван гар ди као „сно бов ској ке ре фе ци”71, То
дор Ма ној ло вић се овом дра мом огра ђу је од аван гард них екс пери
ме на та у по зо ри шту и би ра онај дру ги, тра ди о ци о нал ни пут ко ји, 
ве зу ју ћи се са етич ке по сту ла те ху ма ни зма и љу ба ви као вр хов не 
ка те го ри је, до но си но ви дух пре ва зи ла же ња тра ге ди је. Ово се 
мо же чи ни ти на ив ним и сен ти мен тал ним. Схва та ју ћи то, Ма ној
ло вић у об ли ку ме та ко ме на та ра бра ни сво ја ро ман ти чар ска на
сто ја ња:

ПУЛ ЧИ НЕ ЛА: Да... да... де мон ти ра тра ге ди ју!... де мон ти ра ње 
тра ге ди је – пре ва зи ла же ње тра ге ди је! – али ра ди – ра ди че га?... Само 
оно „фа бу ло зно” и „фан та стич но” зву че ми не ка ко ро ман тич но.

ХАР ЛЕ КИН: Е, за ни мљи во је да по лу ли те рар ни љу ди још 
увек упор но ве ру ју да сво јим пре зи ром пре ма ро ман ти зму нај си гур
ни је до ка зу ју на пред ност сво га ду ха и уку са!72

Пе тар Волк го во ри не га тив но о Ма ној ло ви ће вом Цен три фу
гал ном игра чу, за ме ра ју ћи му све оно што Пул чи не ла за ме ра Харле
ки ну и Ко лум би ни у ве зи са по зо ри шним кон цеп том де мон тира ња/ 
пре ва зи ла же ња тра ге ди је: 

оно што је кра јем два де се тих го ди на мо гло не ком да из гле да аван
гард но да нас де лу је на ив но, пре ва зи ђе но и не ствар но.73

У овој дра ми на гла сак је на са мом по зо ри шту. Овај текст 
зна ча јан је у књи жев но и сто риј ском сми слу јер се, по сред ством 
ме та ко ме на та ра, мо же иш чи та ти Ма ној ло ви ћев став о та да шњим 
мо дер ним стре мље њи ма у дра ми, али и ње гов од нос пре ма аван
град ним екс пе ри мен ти ма, ко ји је, као што се за кљу чу је, био не
по во љан. Пре ко але го ри је би се мо гли ту ма чи ти ли ко виглум ци 
у дра ми, ко ји би та ко би ли пред став ни ци раз ли чи тих пра ва ца и 
стре мље ња у по зо ри шту, о че му је већ пи са но у овом ра ду. 

Дра ма се за вр ша ва баш као што Ко лом би на на ла же: срећ ним 
кра јем. Хар ле кин и Ко лом би на об зна њу ју сво ју љу бав јед но дру го ме, 

70 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 441.

71 Нав. де ло, 442.
72 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 

„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 454.
73 Пе тар Волк, По сле по зо ри шта, Бе о град: Му зеј по зо ри шне умет но сти 

Ср би је, 1993, 53.
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Пул чи не ла се сла же са њи хо вом иде јом о ре фор ми по зо ри шта, по
кла ња ју ћи се пу бли ци пред ко јом су све вре ме во ди ли раз го во ре 
о су шти ни по зо ри шне умет но сти:

Бу ди мо сто га за до вољ ни са овом ми са ном ти ши ном и по здра
ви мо је и ми ти хо, али ср дач но и ра до сно – као знак да је це ло гле
да ли ште са гла сно, јед но ду шно са на ма да онај но ви ан ти тра гич ни 
стил ко ји смо ми прег ну ли да за сну је мо ту на сце ни бу де оства рен 
и на по љу, у све ту, у ствар ном жи во ту свих нас.74

На кра ју ове ре пли ке дат је на го ве штај крај њих кон се квен ци 
де мон ти ра ња тра ге ди је ко ји гла си: „да бу де оства ре на у ствар ном 
жи во ту свих нас”.75 

То дор Ма ној ло вић у овој дра ми оста вио је је дан вид не са мо 
по е тич ке опо ру ке, ка ко твр ди Мар та Фрајнд, већ и јед не ду бље, 
људ ске по ру ке ко ја од ба цу ју ћи сен за ци о на ли зам у по зо ри шту и 
књи жев но сти су прот ста вља му основ ни (умет нич ки) прин цип: 
ху ма ност.76

74 То дор Ма ној ло вић, ДРА МЕ, Зре ња нин: Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1997, 452.

75 Исто.
76 На ве де но пре ма: Свје тла на Ко мле но вић, До сто јев ски и срп ска мо дер на: 

ми то ло ге ма До сто јев ског „ље по та ко ја спа са ва сви јет” у дра ми То до ра Ма ној
ло ви ћа „Оп чи ње ни краљ”, Но ви Сад: Про ме теј, 2018, 100.




