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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 
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соп стве не суд би не”) и не ким ње го вим де ли ма („Сте ри ја, исто ри ја и 
Ари сто фан”). По ред на ве де них на чи на об ли ко ва ња ко мич них ју на ка 
код Сте ри је, ау тор ка под се ћа да су се слич не драм ске си ту а ци је мо гле 
ви де ти код Ари сто фа на и Пла у та, Мо ли је ра и Сте ри ји них са вре ме ни ка. 
Сте ри јин „свет срп ске ди ја спо ре у ау стриј ској ца ре ви ни” су о чен је са 
дво стру ким огра ни че њи ма: ши ре и уже за јед ни це. Бли скост са тра ге
ди јом ис ка зу је се упра во у тој бор би Сте ри ји них ју на ка са све том ко ји га 
не при хва та у пот пу но сти. Ау тор ка пре до ча ва и Сте ри ји ну об ра ду те ме 
бра ка у тек сту „Же нид бе и Удад бе Јо ва на Сте ри је По по ви ћа као пред
ска за ње соп стве не суд би не”, у ко јем ту ма чи Сте ри ји ну те тра ло ги ју о 
бра ку. У но вом чи та њу Ро до љу ба ца Фрајнд раз ма тра срп ску исто ри ју у 
од но су на дру ге Сте ри ји не дра ме, али и ука зу је на до са да не до вољ но 
ис тра же не ве зе са Ари сто фа но вим ко ме ди ја ма. Са гле да ва њем исто риј
ског кон тек ста у Сте ри ји ним драм ским ко ма ди ма, ука за но је на кри
тич ки став пре ма исто ри ји и пре ма за блу да ма у ро ман ти чар ском осе
ћа њу на ци о нал ног и исто риј ског. Под стак ну та по став ком Сте ри ји ног 
На хо да Си ме о на у ре жи ји Де ја на Ми ја ча 1981. го ди не у Ју го сло вен ском 
драм ском по зо ри шту и кри ти ке ко ју је о пред ста ви на пи сао Јо ван Хри
стић („Си ро ти Сте ри ја”, Књи жев ност, бр. 5–6, 1981), ау тор ка пи ше текст 
„Сте ри ји на жа ло сна по зор ја ју че, да нас, су тра”. Ти ме је по ста вље но 
ва жно пи та ње по ста вља ња до ма ћих и стра них ко ма да и учи та ва ња „но
вог” у ре ди тељ ску ин тер пре та ци ју драм ског де ла, као и од но са кри ти ке 
и сце не (за шта је пра ви при мер есе ји сти ка Ја на Ко та). Ау тор ка, по том, 
ука зу је на из ме не те а тар ских мо гућ но сти и ис ку ста ва у исто ри ји по зо
ри шта, као и про ме не у мен та ли те ту, у раз у ме ва њу пу бли ке итд. Под
стак ну та ре ди тељ ским ин сце на ци ја ма, нај пре Ми ја чем, Мар та Фрајнд 
на гла ша ва да је за Сте ри ји на жа ло сна по зор ја нај ва жни је раз ми шља ти 
о на чи ни ма по став ки Сте ри ји них ква ли те том сла би јих де ла, ка ко би се 
од њих на чи ни ла од лич на пред ста ва. Ја сно је по зна ва ње сте ри јан ског 
хи брид ног жан ра и по де ла на „ве се ла по зор ја” и „жа ло сна по зор ја”, али 
под јед на ко ука зи ва ње на мо гућ но сти ва ри ра ња „ко мич ног и тра гич ког 
мо де ла у чи та њу жа ло сних по зор ја”. 

Пра те ћи Триф ко ви ћев ша љи ви опус, Мар та Фрајнд је у ра ду „Јед
но чин ке Ко сте Триф ко ви ћа – ква ли те ти и ко ре ни” по ну ди ла озби љан 
до при нос ис тра жи ва њу Триф ко ви ће вог де ла, под се ћа ју ћи на те о ри ју 
са жи ма ња ко ју је об ја снио Вик то ри јан Сар ду („По зо ри шно де ло је, пре 
све га, де ло са жи ма ња”). Ау тор ка на во ди ви до ве еко но ми са ња драм ским 
ма те ри ја лом, ко ји су ка рак те ри стич ни за Триф ко ви ћа, без об зи ра да ли 
се ра ди о ша љи вој игри, ша ли са пе ва њем, ша љи вој игри са пе ва њем 
или о дра мо ле ту. Опре де љу ју ћи се за јед но чин ке, Ко ста Триф ко вић спро
во ди са жи ма ње на го то во свим ни во и ма струк ту ре драм ског де ла. На
во де ћи са же тост, схе ма ти за ци ју, па ра ле ли зам и фик си ра ност као ва жне 
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ком по зи ци је Триф ко ви ће вих јед но чин ки, ау тор ка отва ра но ва пи та ња 
о овом ва жном књи жев ном ства ра ла штву.

У дру гом де лу књи ге ау тор ка па жњу по све ћу је па жњу не по зна тим, 
а не пра вед но за бо ра вље ним ау то ри ма и де ли ма срп ске књи жев но сти, 
као што су по ср бе на срп ским по зор ни ца ма де вет на е сто га ве ка, драм ски 
при ка зи Пр вог и Дру гог срп ског устан ка, дра ма Цр но гор ци Сто ја на Но
ва ко ви ћа, ко мич но ства ра ла штво Дра гу ти на Или ћа и ко ма ди Ма ној ла 
Ђор ђе ви ћа При зрен ца. На гла ша ва ју ћи исто риј ски под текст на стан ка 
„по ср ба” и зна ча ја за срп ску драм ску књи жев ност, ау тор ка на гла ша ва 
да су се на ши ве ли ки пи сци по пут Сте ри је, Триф ко ви ћа и Ну ши ћа ба
ви ли по вре ме но овим драм ским об ли ком, ука зу ју ћи на то да су по ср бе 
ва жна ка ри ка у ре цеп ци ји драм ских об ли ка у 19. ве ку. По чев од Бла го
род ног си на (се о ска ве се ла игра у јед ном дјеј стви ју, са ста вље на на про
сто серб ски Ема ну и лом Јан ко ви ћем), пре ко Сте ри ји них ко ма да За руч ник 
и за руч ни ца у јед ној осо би (пре ма Ко це буу), Не срећ не Џум бу шли је од 
Не стро ја и Ер на ни Вик то ра Игоа, Мар та Фрајнд зна чал ки ту ма чи и раз
вр ста ва по ср бе, не про пу шта ју ћи при ли ку да на гла си зна чај Срп ског 
на род ног по зо ри шта у не го ва њу ова квог драм ског об ли ка. Са жи ма ју ћи 
до са да шње ре зул та те ис тра жи ва ња по ср ба и ар хив ске по дат ке ко ји по
ка зу ју рад на по ср ба ма, Фрајнд ука зу је на ви ше знач ну упо тре бу тер ми на 
„по ср бе”. 

Иа ко су рет ко про у ча ва не дра ме ко је су по све ће не Пр вом и Дру гом 
свет ском ра ту, Мар та Фрајнд из два ја и ука зу је на нај ка рак те ри стич ни је 
ко ма де, а по том ту ма чи бит на пи та ња по пут од но са исто ри је и фик ци је, 
вр сте и ути ска пу бли ке, на чи на пред ста вља ња исто риј ских лич но сти и 
до га ђа ја. Чи ни се да је ово по гла вље тре ба ло да за у зме ве ћи део у овој 
сту ди ји, има ју ћи у ви ду да је реч о бит ном, ре ла тив но нео све тље ном 
под руч ју исто риј ске дра ме, у ко јем је Мар та Фрајнд по ста ви ла ва жне 
смер ни це. Дра ма Цр но гор ци Сто ја на Но ва ко ви ћа (об ја вље на пр ви пут у 
Збор ни ку Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик 1977. го ди не, 25/2, стр. 
289–387) на шла је сво је ме сто у сту ди ји Мар те Фрајнд. Овај ко мад је дан 
је од оних ко ма да ко ји су из вр ши ли ва жне про ме не у то ку исто риј ске 
дра ме 19. ве ка, по себ но у по гле ду на ци о нал не исто ри је. Ис пу ња ва ју ћи 
кул тур ни и ро до љу би ви за да так, Цр но гор ци Сто ја на Но ва ко ви ћа, овај 
ко мад је на и шао на бла гу кри ти ку Мар те Фрајнд, ко ја је ње го вом тво р цу 
опро сти ла не ке мла да лач ке пре ви де у дра ма тур ги ји. У ра ду „Ко мич но 
ства ра ла штво Дра гу ти на Или ћа” ау тор ка се дис тан ци ра ла од при сут ног 
дис кур са за бо ра ва и ана ли тич ки при сту пи ла де лу Дра гу ти на Или ћа, са 
иде јом осло ба ђа ња сте ре о ти па о за бо ра вље ном и мар ги на ли зо ва ном 
пи сцу, осла ња ју ћи се на ко ме ди о граф ска де ла. Иа ко је књи жев но ства ра
ла штво, жан ров ски ра зно ли ко, на и ла зи ло на пот пу но раз ли чи та де фи
ни са ња и сме шта ње у раз ли чи те књи жев не прав це, ау тор ка за па жа да је 
ко ме ди о граф ски опис ње гов нај сла би ји сег мент. Фрајнд на гла ша ва три 
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ко ма да као у пот пу но сти ус пе ла Сва ком сво је (Ли хвар ка) 1884, От ми ца 
(Сва то ви) 1887. и Три де пу та ци је 1906. У крат ком пре се ку ко ме ди о граф
ског ра да Дра гу ти на Или ћа, ау тор ка за кљу чу је да је, ипак, по да рио ква
ли тет исто ри ји драм ске књи жев но сти. Мар ги на ли зо ва ни ау то ри драм ске 
ба шти не, по пут Ма ној ла Ђор ђе ви ћа При зрен ца, по себ но су ин те ре сант ни 
Мар ти Фрајнд. Ова кви ко ма ди по ја ви ли су се на са мом кра ју 19. ве ка и 
би ли су успе шно игра ни у Бе о гра ду (Сло бо дар ка, Злат на грив на, Ја сми
на и Ире на), у За гре бу (Злат на грив на), у Но вом Са ду (Сло бо дар ка, Ја
сми на и Ире на). Ма ној ло Ђор ђе вић При зре нац из дво јен је као од ли чан 
при мер драм ског ства ра ла штва ко је тре ба чу ва ти. 

Сту ди јом Зна ни и не зна ни Мар та Фрајнд још јед ном по твр ђу је да 
је ва жан глас исто ри је дра ме и по зо ри шта ко ји де це ни ја ма упор но и кон
ти ну и ра но скла ња пра ши ну ко ја се сла же на исто риј ску те а тро ло ги ју. 
Као ко ри сно шти во из обла сти исто ри је дра ме и исто ри је књи жев но сти, 
ова сту ди ја не дво сми сле но упу ћу је на сле де ћи за кљу чак: на кон ду гог 
те а тро ло шког ис тра жи ва ња, у чи јем фо ку су је би ло ис тра жи ва ње исто
риј ске дра ме, за слу же но је да ова кве пу бли ка ци је Мар те Фрајнд по ста ну 
не ка вр ста уџ бе ни ка из обла сти исто ри је дра ме. 
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