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Е С Е  Ј И

МИ ЛЕ НА КУ ЛИЋ

ТРИ ПРЕД СТА ВЕ ИЛИ НЕ ШТО  
О ПО ЗО РИ ШНОМ ПОР ТРЕ ТУ  

МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА

СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће би ти ре чи о ре цеп ци ји драм ских ко мада 
Ми ло ра да Па ви ћа, од но сно по зо ри шним при ка зи ма драм ских дела 
овог пи сца. Рад не об у хва та це ло куп ну ре цеп ци ју по зо ри шних при
ка зи ва ња већ има на ме ру да пред ста ви три ис так ну те по зо ри шне 
пред ста ве по иза бра ним тек сто ви ма овог пи сца и ре цеп ци ју тих 
по зо ри шних пред ста ва на срп ском го вор ном под руч ју и ван ње га. 
У си сте ма ти за ци ји ре цеп циј ских из во ра во ди ће се ра чу на о по зо ри
шним и драм ским еле мен ти ма, има ју ћи у ви ду да Ми ло рад Па вић 
и сам се бе де фи ни ше као „дво за на џи ју” и та ко се по ја вљу је у на шој 
јав но сти, тј. као на уч никисто ри чар књи жев но сти, књи жев никпи сац 
при по ве да ка, ро ма на, дра ма и по е зи је. Иза бра на су три тек ста (За у век 
и дан ви ше, Ха зар ски реч ник и Зве зда ни плашт) упра во због специ
фич них по зо ри шних при ка за ових тек сто ва. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по зо ри ште, дра ма, Ми ло рад Па вић, ре цеп
ци ја, пу бли ка, Зве зда ни плашт, Ха зар ски реч ник, За у век и дан ви ше

Иа ко је Ми ло рад Па вић нај пре пре по зна тљив по про зном 
опу су, драм ски тек сто ви при па да ју ва жним те а тар ским драм ским 
прав ци ма 20. ве ка и пред ста вља ју зна ча јан по зо ри шни ис каз. По
зо ри шних при ка зи ва ња Па ви ће вих драм ских ко ма да ни је би ло 
мно го1, има ју ћи у ви ду свет ску по пу лар ност ње го вих ро ма на, пре 
све га, Ха зар ског реч ни ка, али је го то во сва ко из во ђе не пред ста вља
ло из у зе тан по зо ри шни до га ђај. Ин те ре со ва ње за књи жев ни рад 
Ми ло ра да Па ви ћа у ино стран ству за сни ва ло се или на оду ше вље њу 

1 По пис при ка зи ва ња мо же се по гле да ти на kha zars.com /in dex.ph p/sr /de la
mi lo ra dapa vi ca/pa vicupo zo ri stu/2.html. 
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или на по ри ца њу књи жев не вред но сти.2 Про ход ност Па ви ће вог 
ла ви рин та, „ду бо ко уко ре њен у ба рок ном ла ви рин ту”3, и мо гућ
но сти ко је ну ди ње гов текст не за ви се ис кљу чи во од чи та о ца већ 
у по зо ри шном ам би јен ту за ви се од сва ког гле да о ца у по зо ри шној 
са ли. И Јо ван Ћи ри лов је ми шље ња да је у пи та њу пи сац ко ји је 
„про шао ис ку ства исто ри је драм ске књи жев но сти и то оне нај ре ђе, 
ба рок не, код нас и у све ту”.4 Ипак, Па вић је с ра до шћу пи сао „да се 
мо же во ле ти то што се пи ше”.5 Они ко ји су се усу ди ли да ра де Па
ви ће ве ко ма де или адап та ци је ње го вих про зних тек сто ва, ра чу
на ли су на, ран си је ров ски ре че но, еман ци по ва не гле да о це ко ји ће 
ус пе ти да по ве жу све еле мен те Па ви ће вог хи пер тек ста у јед ну це
ли ну. Но се ћи ле син гов ски атри бут син кре тич не, по зо ри шна умет
ност овла да ва и про сто ром и вре ме ном. По глед на ре цеп ци ју та ко 
из ве де них ко ма да, по ка зу је да је пу бли ка на раз ли чи тим кра је ви ма 
све та ре а го ва ла од лич но на Па ви ћа у те а тру. У на ме ри да при каже
мо не ке ре ак ци је на по зо ри шна при ка зи ва ња, ба ви ће мо се де ли ма 
За у век и дан ви ше (при ка за но 2002), Ха зар ски реч ник (при ка за но 
2006) и Зве зда ни плаш: Астро ло шки при руч ник за не у пу ће не (при
ка за но 2010) и њи хо вим иза бра ним при ка зи ва њи ма. Оста је отво ре
но пи та ње у ко јој ме ри је те а тар ус пео да иза ђе на крај са сло же ним 
де лом Ми ло ра да Па ви ћа и за др жа ва се прет по став ка да је Па вић 
остао не са вла див у окви ру по зо ри шних окол но сти. Ње го ва де ла, 
нај пре Ха зар ски реч ник, пре ва зи ла зи „хо ри зонт оче ки ва ња” – да 
упо тре би мо из раз Х. Р. Ја у са – и ри зи ку је да иза зо ве не ра зу ме ва
ње код чи та ла ца/пу бли ке/ре цеп ци је, па чак и не га тив не ре ак ци је. 
У оче ки ва њу нео че ки ва ног, Па ви ће ве дра ме „по чи ва ју на ло ги ци 
ствар ног све та, али ука зу ју ко ли ко је он друк чи ји од све та фик ције 
и ло ги ке ко ју он по ста вља”.6 

За у век и дан ви ше 

Па ви ће ви тек сто ви су ин спи ри са ли ре жи се ре ши ром све та. Ре
цеп ци ја у Ру си ји је би ла од лич на, Па вић је у Ру си ји сте као из у зет ну 

2 Је ле на Ма ри ће вић, „Ба рок у бе ле три стич ком опу су Ми ло ра да Па ви ћа”, 
док тор ска ди сер та ци ја, Но ви Сад 2016, 27. 

3 Са ва Да мја нов, „Па ви ћев ла ви ринт”, у: Пи сци Па ви ћу, збор ник, прир. 
Ми хај ло Пан тић, Бе о град 2019, 110. 

4 Јо ван Ћи ри лов, из вод из кри ти ке, По ли ти ка, 10. VII 1993, на ве де но пре
ма: Ми ло рад Па вић, За увек и дан ви ше: по зо ри шни је лов ник, Де ре та 2001, 119. 

5 Са ва Да мја нов и Ми ло рад Па вић (ин тер вју), „Пи са ти са ра до шћу да се 
мо же во ле ти то што се пи ше”, Књи жев на реч, год. 14, бр. 258, 10. 6. 1985, 19. 

6 Ан дри ја на Крај но вић, „Пост мо дер но и фан та стич но у Па ви ће вим дра
ма ма Кре вет за тро је и Ста кле ни пуж”, у: Ле те ће ви о ли не Ми ло ра да Па ви ћа, 
збор ник, ур. Је ле на Ма ри ће вић, Уни вер зи тет у Но вом Са ду: Фи ло зоф ски фа кул
тет, Од сек за срп ску књи жев ност, Но ви Сад 2015, 200.
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по пу лар ност, иза зи вао је пра ву ус хи ће ност код чи та ла ца, док је код 
кри ти ча ра при сут на те жња за ду бљом ана ли зом ње го вих де ла. 
Сто га, не чу ди што Па ви ћа ин сце ни ра ју не са мо у Мо скви већ и у 
Во ро ње жу и Про ко пјев ску. То ме су, сва ка ко, до при не ли од лич ни 
пре во ди Па ви ће вих де ла (Л. Са ве ље ве и Н. Ва га по ве). Во ро ње шки 
ка мер ни те а тар, ко ји је имао тур не ју по Ру си ји са Па ви ће вим ко ма
дом За у век и дан ви ше сте као је ви со ку оце ну и гле да ла ца и кри
ти ке.7 У пи та њу је ко мад ко ји је пр ви пут у исто ри ји дра ме об је ди
нио цео „драм ски ци клус са го то во бес крај ним ни зом мо гућ но сти 
за сцен скофилм ску ре а ли за ци ју”.8 По све до че њу Сер ге ја Ме шчер
ја ко ва, нај ве ћи успех је овај ко мад имао у ин це на ци ји во де ћег 
мо сков ског те а тра МХАТ у апри лу 2002. го ди не. Свет ска јав ност 
је пре ко овог драм ског ко ма да упо зна ла на пра ви на чин де ло Ми
ло ра да Па ви ћа, а кри тич ка ре цеп ци ја је пи са ла мно го о ко ма ду.9 
Пред ста ва је на и шла на до бру ре цеп ци ју, на кон пре ми је ре је де
се так пе ри о дич них из да ња пи са ло о ко ма ду. По зи тив ни ути сци 
су би ли и о „му шкој” и о „жен ској” вер зи ји. Ди ви ли су се хра бро
сти О. Та ба ко ва, ко ји је по пр ви пут усме рио брод МХАТа у те
ри то ри јал не во де пост мо дер ни зма, али и Па ви ће вој по пу лар но сти. 
Р. Дол жан ски (Ко мер сант, 23. април 2002) твр дио је да те а тар 
ни је иза шао на крај са сло же ним „ан ти пер фор ма тив ним” ко ма дом 
Па ви ћа, ко ји је остао „про сто не са вла дан”, за све по хва ле Па ви ћу 
(„ве ли ки са вре ме ни пи сац”) и МХАТу („Ху до же стве ни ци су учи
ни ли ве ли ку ствар”).10 Не га тив ну оце ну да ли су А. Со ко љан ски 
(Ве де мо сти, 27. април 2002) и А. Со ло мо нов (Га зе та, 24. април 
2002). По ми шље њу Со ло мо но ва, пред ста ва је под се ћа ла на де чију 
бај ку, ре ди тељ и глум ци се ни су сна шли у „фи ло зоф ској су шти ни 
ко ма да”, ма да су про та го ни сти оп те ре ћи ва ли текст „не за ми сли вим 
до за ма под тек ста”.11 Оштри ји суд је из нео А. Со ко љан ски, ко ји је 
од ре дио рок тра ја ња Па ви ће ве сла ве („сла ва срп ског ге ни ја и пр вог 
пи сца 21. ве ка ис па ла је су ви ше крат ко трај на”).12 По ре чи ма Соко

7 Сер геј Ме шчер ја ков, „Ре цеп ци ја ства ра ла штва Ми ло ра да Па ви ћа у Ру
си ји”, у: Ми ло рад Па вић: ста нов ник свет ске књи жев но сти, ур. Иван Не гришо
рац, Ма ти ца срп ска 2018, 98. 

8 Ду шан Ми хај ло вић, из вод из кри ти ке, Је дин ство, При шти на 22–23. ја
ну ар 1994, нав. пре ма: Ми ло рад Па вић, За увек и дан ви ше: по зо ри шни је лов ник, 
Де ре та 2001, 122. 

9 Дра ма ти за ци ја ко ма да Кре вет за три осо бе В. Пе тро ва (Пе тер бург, 2003), 
ни је иза зва ла та ко бур не ре ак ци је као За у век и дан ви ше. Оце на тек ста је дво сми
сле на („че сто је те шко раз лу чи ти истин ске до ме те ху ма ни стич ког ума од фи
ло ло шке гра фо ма ни је пре ко сва ке ме ре нео бра же но га пи сца”). Ви со ку по хва лу 
су до би ли и ре ди тељ ски по ступ ци В. Пе тро ва, али има ју ћи све у ви ду, мо же се 
за кљу чи ти да кри ти ка ни је би ла у пот пу но сти на кло ње на овом ко ма ду. 

10 На ве де но пре ма: Сер геј Ме шчер ја ков, нав. де ло, 98. 
11 Исто. 
12 Нав. пре ма: Исто. 
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љан ског, „ме та мор фо зе про сто ра, ко је је кре и рао Ва ле риј Ле ван
тал, ефект не су и еле гант не”, уло ге Ка ли не и Пет ку ти на „од и гра не 
су љуп ко и бри жно”, а глу мач ке тран сфор ма ци је13 В. Гро здиц ког 
из ве де не су „ве о ма ду хо ви то”.14 Та кву оце ну су да ли го то во сви 
кри ти ча ри. У ре цеп ци ји ове по зо ри шне пред ста ве у мно го че му 
је не ги ра на ин те лек ту ал на вред ност пред ста ве уз ода ва ње пу ног 
при зна ња ње ној те а трал ној спек та ку лар но сти.15 Да је овај драм ски 
текст М. Па ви ћа „су шти ци мет и ва ни ла”, по ка зу је да љи ис ка зи из 
ре цеп ци је на ру ском го вор ном под руч ју, по себ но кри ти ке у Но вим 
ве сти ма (24. април 2002, Ј. Јам пољ ска) и Вре ме ну МН (24. април 
2002, И. Кор не је ва) и Ино стра ној књи жев но сти (бр. 11, 2002, Н. 
Ста ро сељ ска): „са ма пред ста ва је за но сна, не жна, ско ро бес те ле
сна, на чи ње на у рав ном бу ди стич ком ма ни ру – крат ко и пу но, као 
уз дах и из дах”, „мле ко и мед, за чи ње ни со љу пу те не зем не љу ба ви”.16 
У та квим кри тич ким при ка зи ма ове пред ста ве че сто се кри ти чари 
по зи ва ју на ми шље ње срп ске пу бли ке, ко ја по твр ђу је да је ре жи
сер ус пео тач но да пре не се дух срп ског на ро да. Те а тар ско ис ку ство 
од Шек спи ра до Бо ба Вил со на омо гу ћи ло је Па ви ћу да на чи ни дра
му „сат ка ну од ми сте ри је смр ти и жи во та, вре ме на и про сто ра, 
оно стра ног и ствар но сног”17, ко ја се за сни ва на ба рок ним еле мен
ти ма и гран ди о зним сли ка ма. Овај ко мад је ин те ре сан тан и да нас, 
што по ка зу је пред ста ва За у век и дан ви ше, ко ја је из ве де на 2021. 
го ди не у из во ђе њу Драм ске сек ци је Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду, у ре жи ји Ни не Сто кић.18 

Ха зар ски реч ник

Ре цеп ци ја Па ви ће вог књи жев ног де ла у Сло ве ни ји је до жи
вља ва ла сво је ин тен зив ни је фа зе при ли ком из во ђе ња драм ског 
спек та кла Ха зар ског реч ни ка у ре жи ји То ма жа Пан ду ра у Љу бља ни 

13 Ха зар ски жрец, све ште никен ту зи ја ста на сту па ју ћег ге нет ског ин же
рен га и тр го вац му зич ким ин стру мен ти ма. 

14 Исто, 99.
15 Нпр. ко мен тар Н. Ка мин ска је: „Је дан при зор сме њу је дру ги, а ми сао се 

не раз ви ја, и мо но ло зи ју на ка де лу ју ис пра зно. За уз врат има мо пре ле пе при зо ре. 
За у век и дан ви ше зву чи ве о ма озбиљ но. Али, за пра во, је сте и то – не из мер но 
ле по”. 

16 Сер геј Ме шчар ја ков, нав. де ло, 99.
17 Ви ди: Јо ван Ћи ри лов, нав. де ло, 119. 
18 Игра ју: Ти ја на Ба бић, Не вен ка Цр њан ски, Иси до ра То до ро вић, Љи ља на 

Вре кић, Ве дран Пе ић, Јо ван Ко ва чев, Зо ран Кне же вић, Ја сна Ђу кић, Еми ли ја 
По по вић, Ми ли ца Сто ја ди но вић, Та ма ра Мом чи ло вић, Да ни ло Ја дран ски, Дими
три је Ан ђел ко вић, Бо ри вој Ан то нић. Ре жи ја: Ни на Сто кић, ком по зи тор: Ми лан 
Ма зи ња нин, ди зајн све тла: Жар ко Па влов, мај стор то на: Иван Па влов, му зи ча ри: 
Еми ли ја Ми лу ти но вић, Ми лан Ми ла но вић, Бо јан Дре згић. 
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2006. го ди не.19 Том при ли ком, ор га ни зо ван је и ње гов бо ра вак у 
Сло ве ни ји те исте го ди не, ко ји је ини ци рао и омо гу ћио ње гов па
жљи ви чи та лац Ду шан Ма ној ло вић.20 Ха зар ски реч ник је на и шао 
на од лич не ре цеп ци је и по слу жио је и као те мат ски оквир за дру
га драм ска де ла.21 Ипак, тре ба има ти у ви ду да је Ха зар ски реч ник 

19 Би ло је до ста по зо ри шног од је ка на об ја вљи ва ње Ха зар ског реч ни ка. 
Из ме ђу оста лог, изра ел ска умет ни ца Естер Бен За кен и му зи ко лог Еј тан Штајн
берг пре ра ди ли су не ко ли ко од ло ма ка из Ха зар ског реч ни ка и пред ста ви ли их 
на по зор ни ци у окви ру ин тер на ци о нал ног фе сти ва ла драм ске умет но сти ко ји 
је одр жан у Је ру са ли му 7. 8. 1996. Пред ста ва је тра ја ла 40 ми ну та, а на слов је 
био „Атех, прин це за пет ли ца”. Ко мад је из ве ла глу ми ца Естер Бен За кен, уз 
прат њу сед мо ро му зи ча ра (ви о ли на, ви о ла, че ло, као и ста ри ји ин стру мен ти: 
ла у та и ба рокфру ла). Пред ста ва је има ла 8 де ло ва: I Вер зи ја гла сни ка; II Вер
зи ја пе ха ра; III Пе сма Мо ка да се; IV Пе сма Ате хе; V Пе сма Ка га на; VI Вер зи ја 
му зич ких ин стру ме на та; VII „Ку”; VI II Вер зи ја кор ња ча.

20 За ла га њем Ду ша на Ма ној ло ви ћа до пу њен је спи сак књи жев них де ла 
Ми ло ра да Па ви ћа у Сло ве ни ји: на и ме, пре тог Ма ној ло ви ће вог из да вач ког под
ви га, ко ји је остао без пре се да на у сло ве нач ком из да ва штву, у пр вом ре ду струч
ној и ака дем ској, би ли су по зна ти не ки на уч ни спи си про фе со ра Ми ло ра да 
Па ви ћа, нпр. ње го ва не за о би ла зна обим на Исто ри ја срп ске књи жев но сти ба
рок ног до ба из 1970. и сту ди ја Во ји слав Илић и европ ско пе сни штво из 1971. 
го ди не. Ме ђу тим, по сле про дор ног Ха зар ског реч ни ка, ко ји су мно ги чи та о ци 
у Сло ве ни ји упо зна ли у ори ги на лу већ 1984. го ди не, про бу ђе но је ши ро ко и 
жи во ин те ре со ва ње за све Па ви ће ве про во ка тив не, нео бич не тек сто ве и књи ге 
(нпр. Пре део сли кан ча јем, збир ка Ста кле ни пуж – при че са ин тер не та из 1998, 
За у век и дан ви ше и дру ге).

21 По зо ри шни дра ма тург Ро ко Д’Он гја (Roc co D’Ong hia) увр стио је фраг
мен те Па ви ће ве по ле ми ке о Ха за ри ма у сво ју дра му Ло вац сно ва (La cac ci a tri ce 
di sog ni) 1995. го ди не (об ја вље но у ча со пи су Hystrio), а сле де ће го ди не је би ла 
по ста вље на на сце ни у ми лан ском по зо ри шту Те а тро дел Бу ра то са глу ми цом 
Јо лан дом Ка пи у глав ној уло зи. У дра ми се ра ди о мај ци ко ја, тра же ћи сво ју 
ћер ку Ја сну, про ла зи кроз зе мљу уни ште ну ра том. Мај ка се хра ни сно ви ма и 
на дом да ће про на ћи сво ју ћер ку иду ћи на пу те ви ма ра та, већ пу та ња ма бај ки 
ко је јој је не кад дав но при ча ла. Ово је оде љак ко ји се ди рект но на до ве зу је на 
Ха зар ски реч ник: 

„Од јед ном јед на же на, ста ра и мла да у исто вре ме, пре ђе оп се ње не сен ке 
у ко ји ма сам ја би ла и до та че ми ко су да хом, и по зва ме. ’Не ко ко га по зна јеш, у 
сно ви ма ме је ду го тра жио и за тра жио ми је да до ђем’, ре че. Ни кад је ни сам ви
де ла, али сам је по зна ва ла. Зна ла сам да мо же да про ме ни ли це се дам пу та и да 
по се ду је се дам вр ста со ли, и сва ки пут би ура ња ла пр сте у дру гу со, зна ла сам 
да са мо у сну успе ва да пру жи љу бав. Ко ли ко пу та су ми при ча ли ле ген де о њој 
и са да је ста ја ла пре да мном са сво јим сре бр ним очи ма, са пра пор ци ма уме сто 
дуг ма ди, а на кап ци ма су јој би ла на сли ка на сло ва ал фа бе та. ’Ако же лиш по
но во да за гр лиш Ја сну, мо раш пла ка ти, по раш пла ка ти. У су за ма је со, су зе су 
мо ли тве Бо гу. Са мо ако бу деш про ли ла све сво је су зе би ћеш као ја’, ре че Атех, 
прин це за сно ва. 

’Мо је су се очи осу ши ле... пра зне, пра зне, пра зне!’
Из не на да чух по то чић ко ји ми про ла зи кроз те ло и ток во де ка ко штр ца 

ван оч них ду пљи. Су зе су па да ле на под и пре тва ра ле се у зр над со ли. 
’Со раз два ја ња... со но стал ги је... со не жно сти... со по мет ке... со за пре па

шће ња... со пат ње... со ја да.’
Под мо јим но га ма је би ло се дам је зе ра су за ко ја су ра сла, и ра сла, и ра сла. 

Бр до со ли ме је сад по кри ва ло. Али сам ипак ус пе ла да угле дам не бо и на не бу 
удар кри ла пти ца. 
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за све га не ко ли ко го ди на „по стао пла не тар ни бест се лер о чи јој ре
цеп ци ји се већ та да мо гла на пи са ти књи га ко ја би ви ше пу та пре
ва зи ла зи ла ње гов обим”.22 Пред ста ва у ре жи ји То ма жа Пан ду ра 
(По зо ри ште Ате ље 212 Бе о град & The a ters Љу бља на) по сти гла је 
ве ли ку по пу лар ност. Из ме ђу оста лог, уче ство ва ла је на Сте ри ји ном 
по зор ју у Но вом Са ду на 48. По зор ју 2003. го ди не23 и осво ји ла 
на гра де за глу мач ка оства ре ња.24 Ен ци кло пе диј ске је ди ни це Ха зар
ског реч ни ка, ко је осли ка ва ју пут ло ва ца на сно ве, при ка за не су 
вр ло успе шно. По сле не у спе шног по ста вља ња у САД, Ха зар ски 
реч ник у ре жи ји То ма жа Пан ду ра пред ста вља ло је по зо ри шни спек
такл. То све до че по зо ри шне кри ти ке на пи са не на кон пред ста ве 
(прим. Иван Ме де ни ца, Вре ме), али и чи ње ни ца да је пред ста ва 
из во ђе на на фе сти ва ли ма ши ром све та (Сло ве ни ја, Шпа ни ја, Грч ка, 
Ср би ја, Ла тин ска Аме ри ка итд.) и да је на гра ђи ва на. Је зик Ми ло
рада Па ви ћа је пре нет у скла ду с Пан ду ро вим ре ди тељ ским је зи ком, 
ра ци о нал ни сми сао пот пи снут не ким за чуд ним фор му ла ци ја ма 
(„по глед од ко га па да ју пти це”, „очи на ве тру по ста ју као ве ли ка 
и ма ла ка ши ка”, „не ши ри од де сет ка ми љих смр ти”, „очи ма маља
вим као му да”, „њој су увек три пет ка до ве че ре” итд.). На ра тив на 
струк ту ра Ха зар ског реч ни ка углав ном је успе шно тран спо но ва на 
у фраг мен тар ну драм ску фор му: 

Сти че се ути сак да при ча о да ле ком на ро ду из гу бље ном на 
ис точ ним ру бо ви ма Евро пе, у са деј ству с ње ним сцен ским „па ко
ва њем”, ко је ка рак те ри шу ћи ли ми, печ ша не ди не, ко њи, ру ски 

’Умре ћу’, ми сли ла сам, ’угу ши ће ме овај мој исти плач ко ји је по стао со’. 
’Не смеш ви ше би ти ту, мо раш да кре неш, иди’, ври шта ли су га вра но ви. Ни сам 
успе ва ла да се по кре нем, али је дан га вран пла вих очи ју, од ко бал та, до да де: 
’Тр чи, тр чи, по сто ји је дан пут, је ди ни пут, пут сно ва.’ Тај глас ни је био опор, 
до бро сам га по зна ва ла, по чех да тр чим и у том се бр ду од со ли отво ри је дан 
пут’.” 

22 Са ва Да мја нов, „Па ви ћев ла ви ринт”, у: Пи сци Па ви ћу, збор ник, прир. 
Ми хај ло Пан тић, Бе о град 2019, 109. 

23 Др. Дар ко Лу кић, ад. Ли виа Пан дур, То маж Пан дур, рд. То маж Пан дур, 
му зи ка Ри чард Хо ро виц, дм. Ли виа Пан дур, сц. Мар ко Ја пељ, кс. Лео Ку лаш, 
Све тла на Ви син тин, кор. Ер вард Клуг, лк. Љи ља на Мр кићПо по вић, ма че ва ње 
Ста ни слав Жив ко вић, ард. Јо ва на По по вић, асц. Жељ ко Ру дић, акц. Сне жа на 
Пе шић Ра јић, ац. ма че ва ња Ми лош Ђа лић. По де ла (ви ше уло га): Је ле на Ђо кић, 
Го ран Шу шљик, Пе тар Бо жо вић, Дра ган Ми ћа ло вић, Ли вио Ба ду ри на, Је ли са
ве та Са блић, Ли Холмс, Ти хо мир Ста нић, Све то зар Цвет ко вић, Со ња Ву ки ће вић, 
Хри сти на По по вић, Едвард Клуг, Ро налд Сав ко вић, Жив ко Гру бор, Алек сан дар 
Гру јић, Мар ко Ја њић, Бра ни слав Јев тић, Ра ди во је Кне же вић, Ми лу тин Ми ло
ше вић, Вук Са ле то вић. На ве де но пре ма: Мо но гра фи ја 60 го ди на Сте ри ји ног 
по зор ја (до ку мен тар на гра ђа), прир. Алек сан дра Ко ла рић, Сте ри ји но по зор је, 
Но ви Сад 2015, 150.

24 За глу мач ка оства ре ња Сте ри ји не на гра де су до би ли Дра ган Ми ћа но
вић, Лео Ку лаш и Све тла на Ви син тин (вид. Исто, 220).



326

хр то ви, дер ви шки пле со ви итд., у до број ме ри ра чу на на мар ке тин
шку екс пло а та ци ју ори јен тал не ег зо ти ке. Дру гим ре чи ма, гле да о ци 
на за па ду – а из гле да да је ова пред ста ва при мар но њи ма на ме ње на 
– не мо ра ју да ра за зна ју на ци о нал не, исто риј ске и ге о граф ске спе
ци фич но сти при че о Ха за ри ма: за њих је све то за јед но је дан чу дан, 
ег зо ти чан и ми сти чан свет Бал ка на, Ма ле Ази је и ори јен та...25

Кри ти ка је ко мен та ри са ла за ни мљи во ре ше ње да је дан глу мац 
игра све ли ко ве исте ве ре, у ра спо ну од 19. до 21. ве ка (Дра ган Ми
ћа но вић хри шћа не, Ти хо мир Ста нић му сли ма не, Ли вио Ба ду ри на 
Је вре је).26 Ова пред ста ва от кри ла је је дан на чин по зо ри шног раз ми
шља ња ко ји се бит но раз ли ку је од оног ко ји је вла дао у на шем кон
зер ва тив ном те а тру. На кон не ко ли ко го ди на, 2018. го ди не, у сла ву 
Пан ду ра, пре ми јер но је из ве ден ба лет Ха зар ски реч ник – Лов ци на 
сно ве (на му зи ку Ми ро сла ва Ба ка) у На род ном по зо ри шту у Бе о граду.

Зве зда ни плашт: Астро ло шки при руч ник за не у пу ће не

На сце ни Ма лог по зо ри шта у Бу ку ре шту 2010. го ди не из ве
де на је пред ста ва на осно ву ро ма на Зве зда ни плашт: Астро ло шки 
при руч ник за не у пу ће не са из ме ње ним под на сло вом (Астро ло шки 
во дич за не у пу ће не). Дра ма ти за ци ју, ре жи ју и му зич ку илу страци
ју пот пи са ли су ре жи сер ка Но на Чо ба ну (No na Ci o ba nu), а ко сти
ме је осми сли ла чу ве на мод на ди зај нер ка Дој на Ле вин ца. Иа ко је 
од и гра но не ко ли ко пред ста ва, по зо ри шни ко мад је про пра ћен са 
не ко ли ко по зо ри шних кри ти ка, али углав ном кон тра дик тор них, 
ка ко је за бе ле жи ла Ок та ви ја Не дел ку у тек сту „Ми ло рад Па вић 
у Ру му ни ји”27, што по ка зу је ин те ре со ва ње за Па ви ћев драм ски 
опус. Иле а на Лу ка ћиу у сво јој по зо ри шној кри ти ци „Зве зда ни 
плашт. Астро ло шки при руч ник за не у пу ће не – жа ло сни спек такл”, 
ко ју је по ста ви ла на свој блог, твр ди да овај пи сац тре ба да бу де 
чи тљи ви ји и да је не у спех пред ста ве кри ви ца ре ди тељ ке ко ја је 

же ле ла оби ље ме та фо ра, сим бо ла, ко је од ре ђу ју про зу овог срп ског 
ау то ра, али је по зо ри шна ви зу е ли за ци ја збу њу ју ћа за гле да о ца који 
оче ку је пре нос јед не ко хе рент не, по кре тач ке по ру ке.28 

25 Иван Ме де ни ца, „При зо ри ко ји се не по кре ћу”, Вре ме: vre me.com /kul tu ra/
pri zo riko jine po kre cu/ (при сту пље но 27. 6. 2022).

26 Исто. 
27 Ок та ви ја Не дел ку, „Ми ло рад Па вић у Ру му ни ји”, 197.
28 Иле а на Лу ка ћиу, „Man tia de ste le. Îndrumar astro lo gic pen tru ghi citun 

spec ta col la men ta bil la Te a trul Mic”, ile a na lu ca ciu.blog spot.com/.../man tiadeste le
in dru marin dru mar.html/, 3. VII 2010.
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Ма ри на Ро ман, с дру ге стра не, ни је истог ми шље ња и да је 
по хвал не ис ка зе за он лајн по зо ри шни ча со пис Yorick.ro у тек сту 
„Зве зда ни плашт. Астро ло шки при руч ник за га та ње – ле па пред
ста ва”: „Ерос и Та на тос, рај и па као, сан и ствар ност” [...] „ро ман 
ко ји вре ди по но во про чи та ти”, „фи ло зоф ска по е ма са не ли не ар ним 
при сту пом и го то во ин тер ак тив но пи са ње”, им пре си о ни ра „ја сно
ћом ко јом Но на Чо ба ну се че текст и на чи ном на ко ји је ус пе ла да 
за др жи по е зи ју и ми сте ри ју”.29 

За кљу чак

Ови драм ски при ка зи по тек сту Ми ло ра да Па ви ћа ре зул тат 
су ну жде за но вом драм ском и те а тар ском по е ти ком. Иа ко су при
ка за не пред ста ве про и за шле из раз ли чи тих кул ту ра, је зи ка и по
зо ри шних прак си, све по ка зу ју да Па ви ћев „драм ски је зик” пред
ста вља из ра зит та лас по зо ри шне по е ти ке за чуд но сти. Ра шо мон ским 
ме ња њем та ча ка Ми ло рад Па вић усло жња ва прин цип чи та ња у 
ко јем се гу би па сив ни тра ди ци о нал ни чи та лац. Чи та лац, тј. гле
да лац до би ја по вла шће но ме сто и ак тив но уче ству је у из град њи 
тек ста. Иа ко је по пу лар ност Ха зар ског реч ни ка зна чај но пре ва зи
шла све по зо ри шне по ку ша је Ми ло ра да Па ви ћа, за кљу чак је да 
су ова ква по зо ри шна зби ва ња су бли ми ра ла це ло куп на до ма ће 
ис ку ство и на че ла мо дер не дра ма тур ги је и хра бро за ко ра чи ла у 
свет ску те а тар ску аван гар ду. 

Мср Ми ле на Ж. Ку лић
Ма ти ца срп ска
Оде ље ње за књи жев ност и је зик
струч ни са рад ник
mi le na ku lic1@gmail.com

29 Maрина Ро ман, „Man tia de ste le. Îndrumar astro lo gic pen tru ghi citun 
spec ta col fru mos”, у по зо ри шном он лајн ча со пи су Yorick.ro, ru bri ca/cro ni ca/spe cial, 
бр. 24, 3. V 2010.




