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од бра не. Чи ни се да је про ро чан ство по ро ди це Та ра бић по слу жи ло као 
оки дач за не за ми сли ве мо гућ но сти ко је би се мо гле об ру ши ти под јед
на ко на обе стра не. На по слет ку, је дан од ве ли ких ква ли те та овог де ла 
је сте тај што не мо же мо са си гур но шћу твр ди ти ко је ло вац, а ко ло ви на.
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Ду шан Ко стић, Иза бра не пје сме, СКЗ, Бе о град 2021

Ове, 2022. го ди не, на вр ша ва се че тврт сто ље ћа од ка да се, у Ме
љи на ма, од жи во та, сви је та и ства ра ла штва, „за сва вре ме на”, од мо рио 
пје сник Ду шан Ко стић, ро ђе ни Пе ћа нац, ко га је жи вот про нио и кроз 
Бе ра не, у ко ји ма се ана ли тич ки ре до ви овог огле да и ис пи су ју. Да ли је 
тај, тем по рал но по сма тра но, „окру гли” мо ме нат био основ ни мо тив при
ре ђи ва ча и из да ва ча Иза бра них пје са ма Ду ша на Ко сти ћа, оста је не по
зна ни ца (јер се у књи зи та кав на вод ни гдје екс пли цит но не на ла зи), али 
је ја сно да се, по на по ме ни ау то ра из бо ра, Дра га на Ла ки ће ви ћа, збир ка 
по ја вљу је на кон из бо ра из по е зи је Бран ка Ћо пи ћа, Ду ша на Ра до ви ћа и 
До бри це Ери ћа. Овом збир ком, ка ко Ла ки ће вић ли је по на гла ша ва, „вра
ћа се по ма ло дуг” Ко сти ћу због чи ње ни це да га Срп ска књи жев на за
дру га ни је, до са да, при бро ја ва ла у ње не ау то ре. Ипак, 759. књи га зна
ме ни тог пла вог Ко ла (од но сно, из бор из 20 пје снич ких збир ки), књи га 
је цр но гор ског, од но сно срп ског пје сни ка Ду ша на Ко сти ћа, и пред ста вља 
„стро ги из бор” из ње го ве по е зи је.

Ком по зи ци ју књи ге чи не че ти ри ци клу са, без де таљ ни јих на сло
вља ва ња, осим рим ским бро је ви ма. Из бор от по чи ње пје смом „Пи смо 
мр тво ме оцу”, да ти ра ном 1940. го ди ном, као вре ме ном на стан ка, ба ла дом 
ко ју су ис пи са ле 23 го ди не одво је но сти пи сца од мр твог оца. Ри мо ва на 
пје сма, не у јед на че не ду жи не сти ха (до ду ше, у збир ци се те шко мо же 
пре по зна ти пје сни ко во акри бич но ма ре ње за ме трич ке за ко ни то сти), 
бре ме ни та је же љом пје сни ка да го то во дви је и по де це ни је та ло же ну 
ту гу за оцем, ко јег и не пам ти, отрг не од за бо ра ва и пре то чи у бе смрт ну 
књи жев ну фор му ка ква је пје сма. Ипак, иа ко у ври је ме пи са ња пје сме 
ре ла тив но од ра стао чо вјек, Ко стић не скри ве но при ка зу је дис кре пан цу 
ко ја вла да из ме ђу же ље, од но сно емо ци је ко ја је на та ло же на у ду ши 
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пје сни ка, и ри је чи ко је је ка дар да про на ђе и из го во ри, не би ли оцу, мр тво
ме, ре као бар дје лић оно га што га ти шти: „О то ли ко то га у овај дан хтио 
бих ти ре ћи, оче, / то ли ко бо ла – ал, ри је чи су мо је ко го ра ве ли ке / и не 
мо гу, и не мо гу / на уста!...” Но, по сле ових ре зиг ни ра ју ћих сти хо ва, 
ко је оби ље жа ва пје сни ко ва не моћ да оцу ка же оно што му ср це ис пу ња ва, 
у не ко ли ко на ред них сти хо ва пје сник пре ко сво јих уста, на чи је се габа
ри те жа ли, пре ва љу је не ко ли ко опо рих пи та ња и из ри чи тих де скрип
ци ја лич но про жи вље ног: „Знаш ли ти ка ко је дје ча ку кад му се ле ди 
сми јех на усна ма / – сре бр но иње на вру ћим дје ча ко вим усна ма? / Два
де сет и три го ди не ду ге гле дам ка ко сун це ра сте и мри је – / ал сун це по 
ме ни го ри, ал ки ша по ме ни би је! / Знаш ли ти ка ко је ср цу кад у би је ди 
жи ви и жу ди / кад сни је ва вре ли ну ог ња, а око ње га све ви ше је сту ди?” 
(Пи смо мр тво ме оцу, I) Пје сник, с об зи ром на то да је пје сма пи са на у 
пред ве чер је ра та, ка да је био вр ло млад, у њу пре та че и сво је не си гур но
сти. Он је у ди ле ми да ли су му, спу та не, ри је чи у ње му „као бук гор ског 
по то ка” или „ти хи ту тањ”, или, пи та се, „ти ха је ка у мо јим са пе тим 
гру ди ма”. Ме ђу тим, у жи вот ном до бу у ко јем је пи сао мр твом оцу (прем
да и у мно го зре ли јим го ди на ма чо вјек на ве ли ко емо ци о нал но бре ме 
те шко да дру го што мо же да ка же), пје сник је нај о по ри је осје ћа ње из ра
зио пи та њем: „што си мо рао, оче мој, у зе мљи да ле кој па сти / кад је тре
ба ло / – во ље ти, / – жи вје ти, / – цва сти!...” Оче ва по ги би ја, не моћ „жи вог 
жи во та” пред ме тал ним кур шу мом, си на је на гна ла да (иа ко не мо ћан 
пред чи ње ни цом да оца ви дје ти не ће и да о ње му мо же са мо да га ји за
ми сли и иде је), пје смом овје ко вје чи и свој емо тив ни сви јет у ко ре ла ци ји 
са оче вим ли ком, и оче ву смрт, али, на кра ју, и звјер ске по сље ди це уби
ства и бе сми сле ност пре да ва ња смр ти, жи ца ма и „же ље зним пти ца ма”: 
„[...]ти не знаш шта то у ме ни отро вом цр ним кло бу ча / кад не ћу да 
мје сто жи во га ср ца имам ср це од ту ча, / кад не ћу ко ти да мр тав уста јем 
из гро ба, у ноћ, и у мра ку ши рим ша ке / и спи јем на зе мљи мо крој не ке 
про ки сле ба ра ке!...”

По зна то је да је Ко стић био уче сник НОБа, али и да је био на ци
о на лан пје сник и са мо о сви је шћен чо вјек. Не срећ но по гла вље но ви је 
исто ри је Бал ка на се од но си на стра да ње срп ског на ро да од уста ша у тзв. 
Не за ви сној Др жа ви Хр ват ској. Дје лић тог ужа сног со дом ског по кла ња 
пре то чен је у пје сму „Пред глин ском цр квом”, ко ју пје сник до жи вља ва 
као оче ви ца и чу ва ра сје ћа ња: „Сто јиш и не ви диш ни шта до бр до сру
ше них зи ди на, / у Гли ни цр ква је гроб ни ца, цр ква је свје док зло чи на.” 
Ужас ме то да ма сов ног уби ја ња љу ди, у Евро пи, у пр вој по ло ви ни 20. 
ви је ка, по ја ва је чи ји је Ко стић са вре ме ник, али у шта не вје ру је до кра
ја, јер, пра во го во ре ћи, сва свје до че ња о стра да њи ма од стра не уста шких 
хор ди ука зу ју на кр во жед ност не схва тљи ву здра вом и ње го ва ном људ
ском уму. За то и пје сник пје ва: „Је су л ми ово да ни – по след њи лет сви
је том, / ил са њам, ил слу тим, ил зга рам под уста шком ру ком про кле том?” 
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А за што се пи та? За то што: „Бу љу ком до во де љу де и цр кве не шкри пе 
врат ни це / ...про бо ду ре бро, пре си је ку гр ло – про би ја ужас кла ни це! / 
Ко љу. И ко љу. И ко љу – пре ко пра го ва се сли је ва ри је ка: / у цр кву је 
ушао чо вјек, ал ни је ви ше та мо би ло чо вје ка!” Уста шке жр тве би ле су 
не ви не и на ив не, као ја гањ ци. Њи хов на гон, на ту рал ни, био је ин стинк
ти ван про хтјев за еле мен тар ним об ли ком по сто ја ња, за жи во том. Но, 
зло чи нац, без са вје сти, ча сти и скру пу ла, био се на ви као на уло гу го спо
да ра људ ским, срп ским, жи во ти ма: „у пр ве ју тар ње зви је зде љу ди су 
хтје ли жи во та, / а кад је за и гра ло сун це – пред њи ма је би ла гол го та!”, 
и за то пје сник, узи ма ју ћи глин ску цр кву не као то по ним или ло ка ли тет 
већ као по ет ски сим бол пам ће ња и тра ја ња, пи та чи та о ца обра ћа ју ћи се 
слу чај ном про ла зни ку: „Чу јеш ли кад про ђеш ка сно крај сру ше ног крва
вог зда ња / ка ко под зе мљом туп те му кли од је ци кла ња?”

Оно што ни је мо гу ће мно ги ма, пје сни ку је при род но, као да, на 
при мјер, истим по во дом и у истом кон тек сту ал ном ми љеу, упа ри два 
идеј на ан ти по да, по пут Пра во слав не цр кве и Јо си па Бро за Ти та, као 
пер со нал ног иде о ло шког сим бо ла бал кан ског ате и зма. Јер у пје сми 
„Пред глин ском цр квом”, ка ко смо и за па зи ли, цр ква је сте сим бол пам
ће ња уста шких и иних зло чи на, али је Ти то у дој му пје сни ка сим бол 
осве те због не по чин ста ва. И то тре ба отво ре но ре ћи: не спо ран је иде о
ло шки ко ло рит у мно гим пје сма ма, уз по себ но сен зи би лан од нос пре ма 
со ци ја ли зму.

Дру ги дио збир ке, од но сно по ет ског из бор ни ка, од ли ку ју пје сме 
са не скри ве ном на ци о нал ном па ти ном и не ко ли ко исто риј ских, лир ски 
об ра ди вих мо ме на та; ове пје сме су пи са не у ври је ме ка да на ци о нал не 
ди ле ме и на мет ну те вје штач ке за вр зла ме ни су би ле ни у при ми сли ма 
љу ди, па не чу ди ни пер со нал носим бо лич ки ра спон ко ји Ко стић ба
шти ни, а ко ји је и при ре ђи вач/уред ник учи нио још ви дљи ви јим у дру гом 
ци клу су у збир ци.

Пје сма „Вук Ср би ји” пи са на је у при по вјед ном ма ни ру и ис по ви
јед ном то ну, те је ци је ла има ги на ран ци тат Ву ко вог обра ћа ња отаџ би ни. 
У осам ка тре на Ко стић је, при лич но је згро ви то и сен зи бил но ис прав но, 
про ни као у ду хов не по кре тач ке Ву ко ве пе чо ре, ту ма че ћи ње го во не са
гле ди во дје ло Ву ко вим искон ским и из вор ним сна жним и ни чим ука
ља ним па три о ти змом и же љом да се „кроз крв ко ја кљу ча” ожи ви зе мља 
и вас кр сне из по но ра у ком је др жа на вје ко ви ма од стра не оку па то ра. 
Вук је, по Ко сти ћу, „за жи ву ри јеч го рио до пе пе ла”, јер, ка же, „знам 
че жње тво је, твој сан, тво је на де, / знам ши ри ну ду ше и љу бав без мје ре, 
/ твој мрак знам ду бо ки, и ту гу, све ја де, / сву бол ко ју бо лиш, све то што 
те жде ре.” Ко стић је на слу ћи вао му ку са ко јом се Вук ци је ло га сво га жи
во та бо рио и уз ко ју је отаџ би ни да ро вао са вр ше ну азбу ку, као и да ње
го во од су ство из Ср би је ни је плод срећ них окол но сти, већ не што друк
чи јих мо ти ва. Ипак, љу бав ре фор ма то ро ва пре ма отаџ би ни и у ли ри ци 
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Ду ша на Ко сти ћа не скри ве на је: „Из бје гох, ал твој сам до дна, зад ње 
ни ти, / зар мо гу не во љет дом тај, сво је кра је? / И ов дје, у сви је ту, ја ћу 
с то бом би ти / међ на ма да љи на ма кар ко ли ка је.” Ко нач но, Ко сти ћев 
Вук, као и онај пра ви, беч ки док тор фи ло зо фи је, за вр ша ва свој па не ги рик 
Ср би ји ри је чи ма: „Ја знам сна гу пе ра, пра ха раз му ће на: / сву ље по ту 
тво ју сви је том да про сла вим!...”, чи ме нас, чи та о це, до во ди у не до у ми цу: 
ко ли ко по ет ским за ма хом мо же лир ски су бје кат, у овом слу ча ју Вук 
Ка ра џић, да бу де учи њен ау тен тич ним?

На ци о нал не те ме, у овом из бо ру, пре вас ход но су књи жев не. Та ко 
се, на кон Ву ка, на Бран ка на сла ња по е ма „Ње гош”, че тво ро дјел но поет
ско тка ње ко јим као да Ко стић не скри ве но го во ри о лич ном до жи вља ју 
Ње го ша, ње го вог жи во та, тру да, дје ла и ори јен та ци о них ко та ње го ве 
лич но сти. То да је сам шти на, са мо ћа и уса мље ност, код Ње го ша јед на 
од до ми нан ти у укуп ном до жи вља ју о ње му ни је не по зна ни ца, јер је и 
сам, у Гор ском ви јен цу, о то ме пје вао, по пут сти хо ва: „Враж ја си ла од свуд 
окло пи ла; / да је иг дје бра та у сви је ту / да по жа ли, ка да би по мо га.” и 
та ко да ље. Сто га и са мо де те р ми на ци ја Ње го ше ва „пу сти ња ком це тињ
ским” пред ста вља ар ти стич ки па тос на ком је наш пје сник пр ви дио 
по е ме са здао. Це тињ ско зга ри ште Ко стић де скри бу је сна жним ни хи
ли стич коасо ци ја тив ном ри мо ва ном сек сти ном у сим би о зи са све при
сут ном цр но гор ском те жњом за сло бо дом, чи ја је Ње гош нај сна жни ја 
ана ло ги ја: „Пу сто је ту, и гор ко, Лов ће не!” (Сам)

Дру га асо ци ја тив на име ни ца (и исто вре ме но пер ма нент на рад ња 
у пра во слав ног мо на ха) је сте „бде ње”, ка ко Ко стић кр сти дру ги дио 
по е ме. Пра ве ћи драм ски увод, па ра лел но са сли ком Вла ди ке Да ни ла у 
Гор ском ви јен цу, пје сник Ње го ша при ми че про зо ру, у но ћи, да „за ро ни 
у та му без да ну, и плу та / и плу та, и лу та, ср ца рас пук ну та.” А ду би ну 
ра не од ко је па ти ср це Вла ди ки но пје сник је опи сао за вр шним ди сти хом: 
„Мр ча ва у ду ши. Сам на вје тру бор је, / спа ва Цр на Го ра – кр ва во мра
мор је”, ком је прет хо дио кра ћи ис по ви јед ни мо но лог у ком Вла ди ка 
ис ка зу је све раз ло ге бор бе на шег ка ме на за са мо стал ност и сло бо ду: „Мир 
пле ме ну овом што ра ти и па ти, / по то ку што не хтје мо ру се пре да ти!” 
(Бде ње) И упра во пр ва два ди је ла по е ме „Ње гош” су за лог у од бра ни 
(ако је уоп ште Вла ди ки и по треб на) од кри ти ка због при род них емо цио
нал них ре ак ци ја на „око Пе ра штан ке не знан ке што пи је / свег ме, што 
до не се по жа ре бес крај не”. Ме ђу тим, чи ње ни ца да жив, при том вр ло млад, 
уман и на о чит му шка рац, по при род ним за ко ни ма про ду ку је из вје сне 
емо ци о нал не, љу бав не, аспи ра ци је пре ма осо би су прот ног по ла не мо же 
се узе ти за гри јех, иа ко је у пи та њу пра во слав ни епи скоп мо дер ног до ба, 
тим при је што је гре шник сво је пу те не те жње ис по ви је дио пред сви је том, 
го во ре ћи: „Шта мо гу! За оком ње ним очи свр ну, / још тут њи у ме ни по
тај на ри је ка. / Ти хо жуд ња го ри док сви је ће тр ну – / че кам да до че кам 
ноћ ску пљу ви је ка...” (Ноћ ску пљу ви је ка), ка ко гла си за вр шни ка трен 
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тре ћег ди је ла по е ме. Че твр ти, ко нач ни, дио по е ме од но си се на Ње го шев 
бо ра вак у На пу љу, у ком се ли је чио од ту бер ку ло зе. Ко стић фа сци ни ра 
про ниц љи во шћу у Ње го шев ду хов ни сви јет, ту ма че ћи му жи вот ни по
зив оп чи ње но шћу Цр ном Го ром и ње ним по тре ба ма. И, по ми шље њу 
пот пи сни ка ове ин тер пре та ци је, чак и исто ри о граф ски ис прав но и тач но 
ње го во ври је ме у На пу љу ви ди ис пу ње ним бри гом: „То ли ко мно штва, и 
не ба, / и шу ма под бал ко ном. / Шта Цр ној Го ри тре ба / раз ми шља – ду
шом бо ном.” (У На пу љу)

У по е зи ји Ду ша на Ко сти ћа пат ња и ту га поетс кa су по ма га ла, ко
ји ма при бје га ва до вољ но че сто да се не би мо гло ре ћи да је от по ран на 
њих. Пје сник вр ло суп тил не емо ци о нал не кон струк ци је, пје сму пи ше 
ту го ван, др же ћи је за кон фе сор ски про се де у ком, у ла пи дар ном ис ка зу, 
мо же нај сна жни је да са оп шти све што га му чи. Ту но ту ту го ван ке из
ра зио је и у пје сма ма: „Ра шка”, „Свод зе ле ни” и „Ту га”. „Не знам гдје ћу 
ста ти, / гдје је дро сви ти пла во. / Мо жда та мо гдје се не па ти / (гдје се не 
па ти?) – / гдје свод је зе лен над гла вом.” (Свод зе ле ни), или у пр вом ка
тре ну пје сме „Ту га”: „Ту гдје смо, ону ноћ, нас тро је / сје дје ли на тра ви 
очи ју пу них не ба, / сад ту жно шап ће за ва ма ср це мо је – / а да ли тре ба? 
Тре ба.”

Цр на Го ра је сте је дан од до ми нант них по ет ски об ра ди вих то по ни ма, 
о ко ји ма је пје вао Ду шан Ко стић (по шта па ју ћи се сти хо ви ма нај ве ћег 
пје сни ка сло вен ског ју га или пи шу ћи слу же ћи се из вор ним ства ра лач
ким нер вом), и очи то да је љу бав пре ма Цр ној Го ри не у рал гич ни лир ски 
ста нац на ком је гра дио дје ло гдје год би се за де сио са жи во том. Исто
риј ске дра ме на ше отаџ би не Ко стић је, као што би пје сни ку и тре ба ло 
да бу де ин хе рент но, ту ма чио у на чел ним, круп ним кон тек сту ал ним 
за хва ти ма, ин тер пре ти ра ју ћи цр но гор ске вр ли не оп штом, об је ди ње ном, 
те жњом за сло бо дом: „Но ви Гра де, сје диш на крај мо ра / и ва ло ве бро јиш 
низ пу чи ну. / Под обла ком ле жи Цр на Го ра, / сва кр ва ва пр ко си Тур чи ну!” 
(Пре кор)

И ка ко ни је по зна то ни јед но зна чај ни је име срп ске књи жев но сти, 
ро ђе но или са зре ло у по лим ским обла сти ма, ко је се, ри јеч ју, за ви ча ју 
ни је оду жи ло, то је слу чај и са Ду ша ном Ко сти ћем, ко ји се се лу и ру
рал ним под руч ји ма из мла до сти, вра ћао и у сво јој ли те ра ту ри нас на то 
стал но под сје ћао. То је ње го ва по ет ска оп се си ја ко ја ни при ре ђи ва чу 
овог из бо ра ни је про ма кла. Те пеј за же, о ко ји ма са сје том ми сли, он 
сли ка ти хим и дис крет ним ком па ра ци ја ма, али и вид ним ег зал та ци ја ма, 
као у пје сми „Ли шће ме зо ве”: „Ули цом про ђем – са њам го ре, / ти шинâ 
пи јем ти ха вре ла. / Че кам ли ва тре да до го ре, / че кам ли кро шње да ле ких 
се ла? // Зов ли је ли шћа, у је се ње, / да кре нем, весô, ста зом дав ном? / Испи
ћу сан и дан гр ље њем, / уз тка ње плам но и по мам но; / па кад ме ла сте, 
вра ног, спа зе / гдје ли шћем га зим, ту гом мо ла – / зна ће: још но сим хлад 
оа зе / и сми јех онај врх то по ла...”
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Све не да ће ко је жи вот со бом но си, ра до сти, ли те ра ту ру, исто риј ске 
ја ме, ла мен те и љу бав не ја де, дру гар ства и бор бе, пје сник Ду шан Ко стић 
је но сио и о њи ма пје вао, и та ко, пје ва ју ћи, жи вио.

Да мјан ЋУ ЛА ФИЋ

НЕЗНАНИХЕРОЈИНАШЕДРАМЕ

Мар та Фрајнд, Зна ни и не зна ни: Есе ји о срп ској дра ми де вет на е стог ве ка, 
За ду жби на „Ни ко лај Тим чен ко”, Ле ско вач ки кул тур ни цен тар, Ле ско вац 2020

На кон сту ди ја Огле ди о срп ској по зо ри шној пе ри о ди ци (Ма ти ца 
срп ска 2015) и Пе сни ци у по зо ри шту: по гле ди на срп ску ме ђу рат ну дра
му (Слу жбе ни гла сник, 2019) и мно гих дру гих, Мар та Фрајнд на ста вља 
да се ба ви по зо ри шним и драм ским те ма ма у књи зи Зна ни и не зна ни 
(Ле ско вач ки кул тур ни цен тар, 2020). Књи га је об ја вље на на кон до де љи
ва ња на гра де „Ни ко лај Тим чен ко” за књи гу Пе сни ци у по зо ри шту: По
гле ди на срп ску ме ђу рат ну дра му. Под се ћа ју ћи на „по зна те, а ни ка да до
вољ но упо зна те и не по зна те, а не пра вед но за бо ра вље не” драм ске пи сце 
де вет на е сто га ве ка, ау тор ка по ја шња ва од ре ђе на за там ње на ме ста у 
њи хо вом драм ском опу су. Су сре ћу се но ва чи та ња Сте ри је, Ко сте Триф
ко ви ћа, Дра гу ти на Или ћа, Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца и Сто ја на 
Но ва ко ви ћа, су ве ре ног чи та ња дра ме и по зо ри шта, чи ме ова сту ди ја 
пред ста вља ви ше стру ки до при нос по зна ва њу дра ме 19. ве ка – и као из
у зет но зна ча јан при лог про у ча ва њу исто ри је дра ме, и као вре дан при лог 
про у ча ва њу по зо ри шне умет но сти. Иа ко је при ро да са бра них есе ја раз
ли чи та, ау тор ка има јед ну ва жну за јед нич ку иде ју – то је на пор да се од 
за бо ра ва са чу ва ју или од за бо ра ва отрг ну ва жни љу ди на ше драм ске 
књи жев но сти. Иа ко и са ма ау тор ка по тен ци ра да су тек сто ви на ста ли у 
раз ли чи то вре ме и раз ли чи тим по во ди ма, књи га де лу је хо мо ге но и це
ло ви то. Те же ћи за пра вом и исти ни том сли ком то ко ва у те а тру, ау тор ка 
се тру ди ла да ис тра жи и ве ли ке пи сце по пут Сте ри је и оне ко ји се по ред 
Сте ри је не мо гу ме ри ти по ква ли те ту. У ве ри да ни је с по зо ри штем гото
во, ка ко је пи сао Бо дри јар, Мар та Фрајнд под се ћа на мо гућ ност да ре
ди тељ упо зна ва њем ова квих тек сто ва от кри је и по зо ри шни по тен ци јал. 
Те о риј ским про ми шља њем та квих те ма, ау тор ка не дво сми сле но кон
ста ту је естет ску и по зо ри шну вред ност не ких пи са ца, те от кри ва но ви 
руд ник дра ма тур шких тек сто ва. 

Већ пр вим тек стом „Су коб Сте ри ји них ко мич ких ју на ка са ствар
но шћу” на го ве шта ва гру пу тек сто ва о Сте ри ји ној дра ма тур ги ји, при
мар ним те ма ма („Же нид бе и удад бе Ј. С. По по ви ћа као пред ска за ње 




