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ПО ГЛЕД НА ПА ВИ ЋЕ ВЕ ДРА МЕ КРОЗ АРИ СТО ТЕ ЛОВ ДУР БИН:  
БА РОК У ДРА МА МА МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА*

По све је по зна то да је за Ми ло ра да Па ви ћа ба рок – као епо ха 
и као стил ска фор ма ци ја, ва жан не са мо као пред мет на уч них пре-
о ку па ци ја (уп. Пеј чић 2010: 191–217), већ и као не ис црп но вре ло 
на дах ну ћа за умет нич ка оства ре ња, о че му је Па вић да вао и ау то-
по е тич ке на го ве шта је (уп. павић 1986: 1–9). Циљ овог ра да је да 
ис тра жи, ис пи та и дâ не ке од мо гу ћих од го во ра на пи та ње – у ко јој 
ме ри, на ко ји на чин и у ка квој функ ци ји се „ба рок но“ пре по зна је 
у Па ви ће вим дра ма ма – За у век и дан ви ше (1993), Кре вет за тро је 
(2002), Ста кле ни пуж (2002) и Свад ба у ку па ти лу (2005). 

Кључ не ре чи: Ми ло рад Па вић, дра ма, „дра ма у дра ми“, ба рок, 
ре кви зи ти.

Ако ка же мо – Ари сто тел, по ми сли мо – По е ти ка, Ре то ри ка, Ме та фи
зи ка, О ду ши, О пе снич ком уме ћу... Ако ка же мо – Ари сто тел, ба рок – по ми-
сли мо на Те за у ров трак тат Ари сто те лов дур бин (1670).1 Ако, нај по сле, ка же мо 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње у срп
ској књи жев но сти (178005), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке, про све те и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 „По ред ча сов ни ка, ша ха, огле да ла, дур бин је је дан од ти пич но ба рок них пред ме та 
у ко ји ма ба рок ‘жи ви сво ју ствар ност’: он уве ли ча ва ју ћи ре ла ти ви зи ра про стор ме ња ју ћи 
са мо пер цеп ци ју по сма тра ча, крх ке и не у глед не је струк ту ре, а пред ста вља та ко ве ли чан-
стве но до стиг ну ће људ ског ума“ (зоговић 2007: 33). Узи ма ју ћи Ари сто те лов дур бин за 
ба рок ну при зму са гле да ва ња Па ви ће вих дра ма има мо на уму и јед ну кон крет ну си ту а ци ју 
по ко јој се и у по зо ри шту гле да ла пред ста ва кроз мо нокл, дво глед, па и дур бин. Ари сто те лов 
дур бин, да кле, за овај рад зна чи ствар ре цеп ци је чи та о ца (по зо ри шне пу бли ке), али и све 
по тен ци јал не тач ке гле ди шта (у на шем слу ча ју ба рок ног). Алек сан дар Пеј чић је, ина че, 
сво јом сту ди јом Драм ски реч ник Ми ло ра да Па ви ћа (три ин тер ак тив не дра ме + ве се ла 
игра) упу тио не са мо на „еп ске тач ке гле ди шта ли ко ва“ (уп. пејчић 2011: 185–186), већ и на 
спе ци фич ну/е „фо ка ли за ци ју/е“ (уп. пејчић 2011: 193–195).
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– Ари сто тел, ба рок, Па вић – ми сли мо на рад ко ји пи ше мо – По глед на Па
ви ће ве дра ме кроз Ари сто те лов дур бин.

„При хва та ње и сла вље ње дур би на мо же мо ту ма чи ти као по ка за тељ 
‘мо дер не све сти екс пе ри мен та то ра’, да кле, но вог на уч ни ка ко ји ви ше 
не ће да се осла ња на за у век да те исти не кла сич них, узо ри тих ау то ра, 
већ ис тра жу је и ег закт но про ве ра ва. По Те за у ро вим ре чи ма та спра ва 
је омо гу ћи ла људ ском ви ду да ‘кроз шу пљу цев’, ‘уз по моћ два оп тич ка 
огле дал ца, го то во два ста кле на кри ла’, до спе дон де ‘где пти ца не до се же’ 
[...] Те за у ро за кљу чу је да је то по ка за тељ ко ли ко је свет оста рио ‘кад су 
му по треб не то ли ке на о ча ре ти не кроз ко је се да ле ко ви ди’“ (зоговић 
2007: 48). 

Узи ма ју ћи дур бин за ме та фо ру, ко ја тре ба да нам по ста не сво је вр сни 
„про зор“2 у све то ве Па ви ће вих дра ма, чи ни мо то и због рас ко ра ка из ме ђу 
вре мен ских окви ра у струк ту ри де ла; што је нај и зра же ни је у дра ми Ста кле
ни пуж, бу ду ћи да се ра чу на на вре мен ски (кар мич ки) јаз из ме ђу вре ме на 
древ них фа ра о на и са вре ме ног тре нут ка, у ко ји је укло пље на и „дра ма у 
дра ми“ – ба рок ни вер теп. „Екс пе ри мен та тор“ ни је, сто га, са мо „мо дер на 
свест“ Ми ло ра да Па ви ћа, ко ји је 1999. го ди не об ја вио нај пре ин тер нет при чу 
Ста кле ни пуж,3 (а за тим и исто и ме ну дра му), већ и овај рад то на сто ји да 
по ста не сво јим стре мље њи ма у скри ве не ми крос фе ре књи жев ног де ла.

Ми ло рад Па вић не го вао је по се бан од нос пре ма ре че ни ци (би ло да је 
пи сао по е зи ју, про зу или дра ме). Ево ка ко га он об ја шња ва:

„Чи та ју ћи ста ре срп ске бе сед ни ке из XVI II ве ка, схва тио сам да 
њи хо ва оми ли тич ка спре ма ни кад не гу би из ви да да је реч о усме ном 
са оп шта ва њу и ње го вим за ко ни то сти ма. Али не о усме ном са оп шта ва њу 
кла си ци стич ке ре то ри ке, не го упра во ба рок не оми ли ти ке. Сред ства за 
по бу ђи ва ње па жње ов де су, при ме ри це, не у по ре ди во сло бод ни је ко ри-
шће на не го што је слу чај у кла си ци зму […] ко про чи та јед ну ре че ни цу, 
не мо же не про чи та ти сле де ћу“ (павић 1986: 3). 

Оту да је и стил пи са ња и из раз Ми ло ра да Па ви ћа та ко „ко ке тљив“, „за-
во дљив“; оту да – не ма пре ки да код чи та о ца у за ми шља њу има ги на тив них 

2 Ва са Пав ко вић је сво ју књи гу есе ја (у ко јој је и је дан по све ћен Па ви ће вој про зи) на звао 
вр ло симп то ма тич но – По глед кроз про зу (2006), ста вља ју ћи на зна ку у увод ном тек сту да 
онај чи та лац ко ји чи та ју ћи на слов ње го ве књи ге ни је по ми слио на „про зор“, нај бо ље да 
књи гу и не чи та. С дру ге стра не, вр ло је ин те ре сан тан есеј Ива на Не гри шор ца – Про зор љи во 
око Ми ло ра да Па ви ћа (2010: 75–85), а по себ но ово суп тил но од ре ђе ње – про зор љи во; ко је 
алу ди ра на по глед у раз ли чи те све то ве (има ги нар не и ствар не), али и њи хо во ме ђу соб но 
пре ла ма ње, а на да све, мо же да се укло пи у пер спек ти ве „Ари сто те ло вог дур би на“. 

3 Прет пра знич ка по вест – Ста кле ни пуж, пи са на је ју ла 1998. го ди не у Бе о гра ду. Ин-
тер нет при ча мо же се у елек трон ском ви ду (што зна чи на пра ви, аде ква тан на чин) про чи-
та ти на сле де ћој адре си: http://www.rast ko.rs/knji zev nost/pa vic/pu z/in dex.html (при сту пље но: 
29. ма ја 2013).



све то ва књи жев ног де ла. И још јед ном – оту да – ства ра се ути сак о пи сцу, 
Ми ло ра ду Па ви ћу, као глум цу са „злат ном мин ђу шом са дра гим ка ме ном 
сар ди јем“ (павић 1970: 82) у уху,4 ко ји је по пут Шек спи ра, и ко ји за ми шља 
сво ју чи та лач ку и по зо ри шну пу бли ку и го во ри им сво је де ло. Ста ни сла ва 
Ви на ве ра је не ко ли ко да на „ви ја ла“ го ле ма, окру гла мин ђу ша са Шек спи-
ро вог пор тре та, ко ме су очи би ле „сјај не, бле шта ве и ис пи тљи ве“ и у чи јој је 
мин ђу ши ви део не са мо Шек спи ро ву ду шу, већ и ау тен ти чан вид умет нич ког 
„ис по ља ва ња“ (уп. винавер 2012: 226).

У ре цеп циј ском сми слу, ово по ста је од не про цењи ве ва жно сти. Мин-
ђу ша, на и ме, о ко јој је реч, њен сјај, звец ка ње, чак и дра ги ка мен, има ју 
уло гу упра во по бу ђи ва ња ма ште код пу бли ке, по го то ву у до ба ба ро ка (17. 
и 18. век), ка да се го во ри не пи сме ној пу бли ци, тј. чи та о цу-про сја ку (павић 
1970: 82). Чак и да до ђе до не ра зу ме ва ња оног што из го ва ра бе сед ник или 
глу мац, „чи та лац-про сјак“ мо же ин ту и тив но на слу ти ти сми сао, упра во 
за то што му је има ги на ци ја под стак ну та „тај ном злат не мин ђу ше“. На ова-
кву ми са о ну пу та њу упу тио нас је, осим Ста ни сла ва Ви на ве ра, још је дан 
аван гард ни пи сац, кри ти чар и есе ји ста – То дор Ма ној ло вић. У зна чај ном 
ма ни фе сту, под на сло вом Ин ту и тив на ли ри ка,5 Ма ној ло вић по ми ње хи је-
ро гли фе као нај са вр ше ни ји тип и при мер умет нич ког де ла: „она се са сто је 
из јед не из ве сне ко ли чи не сим бо ла, сли ка ра зних пред ме та и жи вих би ћа, 
што већ као та кви, сво јим об ли ци ма и бо ја ма, го де очи ма и ма шти“, а ко ји 
су „не ра зу мљи ви“, хер ме тич ни за не у пу ће не, а под сти цај за умо ве „ви ше 
ду хов не по тен ци је“ (2000: 54). 

Ре кви зи ти, пред ме ти ко ји се ко ри сте на сце ни, ко сти ми (у ин ту и тив ној 
ре жи ји у ко сти му је мо гућ но ви де ти ду шу; уп. Младеновић 2000: 73) сто га 
до би ја ју на зна ча ју. „Кључ на је уло га пред ме та у рад њи ових [мисли се на 
пред ме те и за пле те свих Па ви ће вих драма] за пле та (те ле фон, упа љач, пуж, 
пан та ло не, бун да, пи штољ, ћуп)“ (пејчић 2011: 188). Ме ђу пред ме ти ма, из-
дво ји ли би смо не ке по вла шће не, оне о би че не6 пред ме те – упа љач, ста кле ни 
пуж (све ћа) у дра ми Ста кле ни пуж, те пан та ло не од је ле но ве ко же у Свад би 
у ку па ти лу.

1. Упаљач. Упа љач је, на и ме, оне о би чен ти ме што сво јим свој ством: 
„Ако ме три пу та за ре дом кре снеш, оства ри ће ти се же ља“ (павић 2004: 
232) ин тер тек сту ал но упу ћу је на при по вет ку Иве Ан дри ћа Ле то ва ње на 
ју гу (1959): „Оби ла зи ла је пар ко ве и шу мар ке из над ва ро ши це. Не ко ли ко 

4 Злат ну мин ђу шу са дра гим ка ме ном сар ди јем по ми ње Га врил Сте фа но вић Вен цло-
вић у сво јим бе се да ма. Ра ди се о тзв. „му дро сти слу ша ња“ (уп. павић 1970: 82).

5 Без ма њег зна ча ја је и про грам ски текст Ран ка Мла де но ви ћа – Ин ту и тив на ре жи ја 
(2000: 72–74). 

6 Оне о би ча ва ње или за чуд ност (me ra vi glia), по ред ин ге ни ју ма (in geg no), оштро у мља 
(acu men, ar gu tez za, ar gu zia, acu tez za) и кон че та (con cet to), чи не су шти ну ба рок не по е ти ке 
(уп. зоговић 2007: 16). 
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пу та се вра ћа ла ку ћи и пе ла уз сте пе ни це, на сто је ћи да у се би рас па ли на ду 
(Фред? Фред!?), као што чо век по тре ћи пут по ку ша ва да укре ше упа љач“ 
(андрић 1981: 247). На кон три по ку ша ја да „рас па ли на ду“ Ал фре до ва су-
пру га оста ла је без но вих оки да ча за про на ла зак му жа (он је бес по врат но, 
фан та стич но не стао). По сле три без у спе шна кре са ња Па ви ће вог упа ља ча, 
ме ђу тим, до шло би до екс пло зи је (у пр вом чи ну, пр ви пут), ко ја раз но си 
стан, Да ви да и Де вој ку (ин кар на ци је ар хи тек те Сен му та и фа ра он ке Хат-
чеп сут). Но, Ми ло рад Па вић се по ста рао да се у чи та о цу (пу бли ци) на кон 
три кре са ња, без об зи ра на крај пр вог чи на, пр ви пут, „рас па ли на да“, те 
оту да мо ти ва ци ја за пи са ње и из во ђе ње пр вог чи на, дру ги пут, ко ји се за-
вр ша ва во ђе њем љу ба ви Де вој ке и Да ви да. 

2. стакленипУж. Ста кле ни пуж, на да ље, је сте укра сна све ћа, али та-
ко ђе пред ста вља екс пло зив ну опа сност: же на је на су ла „сре бр ни екс пло-
зив ни прах из бо чи це у пу жа [...] са да је то бом ба, а не све ћа“ (павић 2004: 
223). Овим од ре ђе њем не дво сми сле но се ука зу је на исто род ност упа ља ча и 
укра сне све ће и њи хо ву ме ђу соб ну ра зор ну усло вље ност. Чи ни се да је упа љач 
двој ник ста кле ног пу жа или обрат но. Жан Ру се је у сво јој сту ди ји Књи жев
ност ба рок ног до ба у Фран цу ској, по све тио по гла вље про бле му двој ни ка: 
Двој ни ци и удва ја ња (1998: 62–66), с тим да се код Па ви ћа ра ди о удва ја њу 
пред ме та, а не ли ко ва; но, прин цип је, сва ка ко бли зак. „Јед на од ме та мор-
фо за ко је су би ле у упо тре би у па сто ра ли упра во је ме та мор фо за на осно ву 
слич но сти [...] ли це се по де ша ва пре ма ма ски [свећа пре ма упа ља чу или 
обратно], ствар ност по при ма об лик об ма не, – дру гим ре чи ма, ов де се до га ђа 
оно што се до га ђа у ба рок ној ар хи тек ту ри: струк ту ра се пот чи ња ва де ко ру 
[па и струк ту ра дра ме пот чи ње на је де ко ру – укра сној све ћи у об ли ку ста-
кле ног пу жа по ко јој дра ма но си име] [...] ка да исти лик исто вре ме но игра 
две уло ге, он је та да соп стве ни двој ник, он је је дан иа ко из гле да да по сто је 
дво ји ца [експ лозија је јед на, иа ко и упа љач и све ћа мо гу да експлодирају]“ 
(рУсе 1998: 65). 

3. панталонеодјеленовекоже. Пан та ло не од је ле но ве ко же, на да ље, 
ука зу ју на још јед но мо гу ће ба рок но по и гра ва ње са ре кви зи ти ма. Ра ди се, 
за пра во, о пре о бра жа ји ма. Пр ви део Ру се о ве књи ге, на сло вљен је, ина че – 
Од ме та мор фо зе до пре ру ша ва ња; с тим да опет има мо слу чај са пред ме-
ти ма, а не ли ци ма. Чак ши ре од је ле но ве ко же, тре ба да по ста ну ци пе ли це 
од је ле но ве ко же и це ла Па ви ће ва „ве се ла игра“ мо ти ви са на је овим, та ко-
ре ћи, де ко ром. Го во ре ћи о „ве ли ком му шком уду од ро зе ка у чу ка“, ко га 
на зи ва „Алек сан дар Ве ли ки“, а укра ла га је од тет ка Иси до ре, го спо ђи ца 
Вер ко њи с уз да хом ис ти че тет ки не „пре див не ци пе ли це од је лен ске ко же у 
ко ји ма се вен ча ла“ (павић 2005: 21). Ето мо ти ва ци је да укра де Ju li u su Le nau, 
над ни ча ру, чак ши ре од је ле но ве ко же, не би ли оства ри ла сан о пре див ним 
ци пе ли ца ма. Око укра де них пан та ло на спро ве де но је и су ђе ње и све је на-
из глед, по зи ци о ни ра но у од но су на над ни ча рев ко мад гар де ро бе. Ме ђу тим, 
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ствар ност је ту по при ми ла об лик об ма не, а чи та о ци и гле да о ци све сни су 
да је ствар кра ђе са мо оп се на и при кри ва ње ствар них мо ти ва, ко ји би у овом 
слу ча ју би ли про бле ми љу бав не и хо мо сек су ал не при ро де. 

4. виоладагаМБа. По ред ова три ре кви зи та, скре ну ли би смо па жњу на 
још је дан, не ма ње ва жан, но, пред мет ко ји вре ди по себ но ис та ћи због сво-
је је дин стве но сти – сви рао се у до ба ба ро ка, а пре те ча је ви о лон че ла. Ра ди 
се, на и ме, о ин стру мен ту – ви о ла да гам ба, ко ји сви ра Ка ли на (и гр ли по пут 
ка квог љу бав ни ка), у дра ми За у век и дан ви ше (уп. павић 2004: 51). За што 
би ви о ла да гам ба би ла зна чај на за ову дра му Ми ло ра да Па ви ћа, и да ли је 
за и ста нео п хо дан пред мет на сце ни? Ре кло би се да је сте, бу ду ћи да ре ша ва 
пи та ње сцен ске му зи ке са јед не стра не, до ча ра ва ба рок ни ам би јент из ко јег 
из ра ња лик Ка ли не, а са дру ге стра не се ман тич ки је обо је на: „Део свих ком-
по не на та људ ског ду ха је ба рок на му зи ка – ма ште и ин вен ци је, ин те лек та 
и сна жне во ље, по зна ва ња ства ра лач ке тех ни ке“ (плавШа 1981: 55). Ка ли на 
гр ли свој ин стру мент као да јој је љу бав ник и из ри че му сво ју же љу за свад-
бом и љу ба вљу; та ко му из ра жа ва све са др жа је и зна че ња сво је ду ше и ду ха, 
ко ји се он да пре о бра жа ва ју у зву ке, и го во ре кроз ви о лу да гам бу. 

Му зич ка под ло га бит на је ком по нен та за ана ли зи ра ње Па ви ће вих дра-
ма. Не тре ба пре не брег ну ти ни по да так да је пи сац Ха зар ског реч ни ка сту-
ди рао му зи ку: 

„Био сам пи сац, исто ри чар књи жев но сти, пре во ди лац, али сам 
исто вре ме но сту ди рао му зи ку [...] Био сам на шко ли при Му зич кој ака-
де ми ји код Ми ла на Ди ми три је ви ћа на со ли стич ком од се ку, знао на па мет 
већ Бру хов кон церт за ви о ли ну и ор ке стар ко ји по ми њем у Ха зар ском 
реч ни ку“ (ШоМло 1991: 17). 

5. стрУктУраФУге. Ва ља ра чу на ти са овим по да ци ма ка да го во ри мо о 
дра ми Ста кле ни пуж. Усу ди ли би смо се да да мо пред лог за јед ну сме лу 
ана ло ги ју, ко ја се ти че по ступ ка по на вља ња и ва ри ра ња, а об ја шња ва јед ним 
де лом и због че га је пр ви чин од и гран два пу та. Ова ква струк ту ра за пра во 
под се ћа на струк ту ру фу ге, ко ја је из ра зи то не го ва на у до ба ба ро ка. Фу га 
се са сто ји из три од се ка: екс по зи ци је, раз вој ног де ла и за вр шног од се ка. Уме-
сто екс по зи ци је, Па вић да је кра так увод у дра му у ви ду упут ста ва у све-
тлост не и му зич ке ефек те (павић 2004: 214); раз вој ни део (пр ви чин – пр ви 
и дру ги пут) је сте као и код фу ге где „ком по зи тор ци ти ра те му у ра зним то-
на ли те ти ма, мо же да и ма ло про ме ни, ва ри ра, да ими ти ра (stre to)“ (плавШа 
1981: 71–72), с том бит ном раз ли ком што би код Па ви ћа за вр шни од сек био 
са др жан у раз вој ном де лу, бу ду ћи да се крај пр вог чи на пр ви пут бит но 
раз ли ку је од за вр шет ка пр вог чи на дру ги пут. 

„Нај ве ћи мај сто ри ба рок не фу ге би ли су Јо хан Се ба сти јан Бах и Герг 
Фри дрих Хендл“ (плавШа 1981: 77). У овом тре нут ку ва жно нам је да по ме-
не мо Ба ха и оно што је Ри хард Ваг нер ре као о ње му: „Ба хов го вор сто ји у 



од но су на го вор Мо цар та или чак Бе то ве на као еги пат ска сфин га пре ма 
грч ком људ ском ки пу: као што се сфин га са људ ским ли ком про би ја из жи-
во тињ ског те ла, та ко и Ба хо ва пле ме ни та гла ва на сто ји да се осло бо ди пе-
ри ке“ (пре ма плавШа 1981: 84). Не слу чај но и ли ца дра ме Ста кле ни пуж, 
на сто је да се по пут сфин ге осло бо де са да шњих ин ка р на ци ја, „пе ри ка“, не би 
ли до шли до сво је пр во бит не – ка да су би ли: гра ди тељ Сен мут и фа ра он ка 
Хат чеп сут ко ји су се во ле ли, мо жда баш за то што и „му зич ки ефек ти пра те 
њи хо ве по ступ ке“ (павић 2004: 214) и сме ште ни су у им пли цит ну струк ту ру 
не ка кве „драм ске фу ге“, „Ба хо вог го во ра“ кроз Па ви ћа. 

6. вреМедревнихФараона. Укот вље ност ду ша Да ви да и Де вој ке у вре-
ме древ них фа ра о на, у дра ми Ста кле ни пуж, ин тер тек сту ал но при зи ва бар 
још два књи жев на де ла: пе сму Ми на дир Ла зе Ко сти ћа и при по вет ку При ча 
о му ми ји Ста ни сла ва Кра ко ва, ства ра ју ћи та ко јед ну, на зо ви мо то – ста ро-
е ги пат ску трип ти хон-ми ни ја ту ру књи жев них ро до ва – ли ри ке, епи ке и дра-
ме. Да украт ко обра зло жи мо: Ми на дир је био гра ди тељ, по пут Сен му та и 
за љу бљен у фа ра о но ву кћер Ва ла ди лу, као Сен мут у Хат чеп сут, а древ ни 
жи во ти у оба слу ча ја за вр ше ни су смр ћу: 

„Ва ја о ца Ми на ди ра, / што ла би ринт кра љу зи да, / де ће кра љу с 
ћер ком сво јом / по сле смр ти да по чи ва [...] Уз драхнô је Ми на ди ре, / За нео 
се, као да сни ва, / мр твог слу ге при хва ти ше / ва ја о ца Ми на ди ра [...] Ка ко 
га је жељ на би ла / ду ша јој је из ле ти ла, / а оста де бе ло те ло, / оста мр тва 
Ва ла ди ла [...] Ис пи са ше љу бав њих ну / на по кро ву од па пи ра, / не ма 
та кве при по ве сти / од Ин ду са па до Ни ла“ (костић 1975: 186–190). 

На кон уби ства Сен мут и Хат чеп сут оста ло им је чуд но ва то се ћа ње 
(ин ту и ци ја, de ja vu) на љу бав из про шлог жи во та: „ДА ВИД: Да, ја сам ар хи-
тек та. Кроз гра ђе ви не ко је во лим, ко је по зна јем или зи дам, до пр ло је до ме не 
кроз ка мен јед но се ћа ње... Уз то, и ти се се ћаш. / ДЕ ВОЈ КА: Че га? / ДА ВИД: 
Мог име на. На при мер, ја сам се ствар но не ка да, пре че ти ри хи ља де го ди на, 
звао Сен мут. Гра дио сам хра мо ве за те бе“ (павић 2004: 264); се ћа ње на Ми-
на ди ра и Ва ла ди лу, пак, је сте по вест на „по кро ву од па пи ра“. Та ко се ле ва 
стра на трип ти хо на скло пи ла на де сно кри ло цен трал не ми ни ја ту ре, тј. пр вог 
чи на дру ги пут Па ви ће ве дра ме, јер су Ми на дир и Ва ла ди ла за јед но и, чи ни 
се, срећ ни, ма кар то би ло у смр ти. Де сна стра на трип ти хо на, При ча о му ми ји 
је сте при ча о ка зне ним ин кар на ци ја ма пре ле пе ста ро е ги пат ске све ште ни це 
Ану ке, чи ја ду ша мо ра да се се ли и лу та кроз ве ко ве, а све због из да је и љу-
ба ви: „да ла се мла дом асир ско ме ка пе та ну, чи ја ба кар на бра да у бо жан ским 
увој ци ма па да ше на гру ди [...] и до не се тра же ни ме тал свом не при ја те љу љу-
бав ни ку“ (краков 1992: 71), док се по но во ни је ро ди ла као же на, ко ја не ће 
до стиг ну ти спа се ње већ ће је љу бав (там на сен ка гре ха или Цр ни чо век из 
Па ви ће ве дра ме) од ве сти у мрач ни ју смрт: „И у то ме стра шном до бу же на са 
ду шом му ми је за ве де на де мо ном гре ше на, у ли цу јед ног рат ног из во зни ка, 
по чи ни пр во бит ни грех не срет не Ану ке“ (краков 1992: 75). 
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7. порекло„воћкекУ“. Ме ђу соб но огле да ње ова три књи жев на де ла, 
им пли ци ра и мо гућ но сти са мо са гле да ва ња код чи та о ца. На ко ри ца ма књи ге 
Ин тер ак тив них дра ма: За у век и дан ви ше; Кре вет за тро је; Ста кле ни пуж 
(2004) на ла зи се сли ка тзв. udat, све тог ока, де сног ока Ра (уп. Та на си је вић 
1989: 198), што мо же да зна чи по себ ну па ви ћев ску на зна ку. Ка ко је по ре кло 
„воћ ке ку“ из Ха зар ског реч ни ка, јед ним де лом ста ро е ги пат ско, бу ду ћи да 
је „ку“ – вр хов на ду ша (искра Бо га у чо ве ку) (уп. Марићевић 2012: 125–135), 
дру гим де лом тре ба ра чу на ти са тим за што је „ку“ код Па ви ћа воћ ка! Је дан од 
мо гу ћих од го во ра мо же се про на ћи код Па ви ће вог оми ље ног пи сца срп ског 
ба ро ка – Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа:7

„Воћ ка ко ју Вен цло вић зо ве ‘ра зум, са зна ње’, ‘ра зум но др во рај ско 
сва ком у мо згу му по са ђе но...’ и та ко сва ко у сво јој ми сли но си сво га бо га, 
ко ји је за бра на и не до сти жност у исто вре ме, али то др во по Вен цло ви-
ће вом ми шље њу ни је сва ком за бра ње но: ‘Ко ји је вр ло му дар и вешт, це ле 
па ме ти, из у чен у пи сму, хи тлен је, мно го зна ли ца [...] Јер, нај зад, Бог је 
по ло ви ном ‘чо веч је на ту ре’, и чо ве ко ва суд би на узи ма са мим тим на се бе 
део бо жан ских пра ва [...] Ра зум, на у ка и ин те лект ни су во ди чи на том 
пу ту: ту је пра ви пу то каз че твр та ди мен зи ја људ ске ду ше, ду хов не очи 
(’очи сле по га Ди ди ма’, ка ко то Вен цло вић фо р му ли ше у ме та фо ри на 
анег дот ском ма те ри ја лу) ко је бо жан ска све тлост про чи шћа ва и отва ра. 
То је оно Вен цло ви ће во ‘др во по зна ња’ ко је чо век но си за са ђе но у се би, 
јер свак у се би има сво га бо га“ (павић 1972: 155–158). 

Одав де ја сно са гле да ва мо да ба рок на ме та фо ра за воћ ку, под ра зу ме ва 
спо зна ва ње Бо га у се би, тј. зна чи отва ра ње „ду хов них очи ју“ и нај ду бљи 
по глед у соп ство, (по ре кло се бе, ду ше/а), до са мо га Бо га.8 

За то, ка да чи та мо Па ви ће ву дра му За у век и дан ви ше, су сре ће мо Пет-
ку ти на (или ка ко му име ка ме но ре сци (на мер но) раз два ја ју у одељ ку По сла
сти це: Пет – ку – тин (кур зив, Ј. М). Пет ку тин, сти че се ути сак да је са чи њен 

7 Ми ло рад Па вић је у свом есе ју Ба рок ни слој у Ха зар ском реч ни ку из нео јед ну вр ло 
ин те ре сант ну ствар са ко јом је ра чу нао пи шу ћу сво ја де ла: „За ми шљао сам чи та о ца за ко јег 
пи шем. Са свим кон крет но. С име ном и пре зи ме ном. Не ма раз ло га да пре ћу тим та име на. 
То су пи сци ко је сам во лео и же лео да их ви дим наг ну те над мо јом књи гом. Гроф Ђор ђе 
Бран ко вић, Га врил Сте фа но вић Вен цло вић, Ар се ни је III Чар но је вић, За ха ри ја Ор фе лин, 
да кле пи сци срп ског ба ро ка, одав но по кој ни“ (1986: 2). Ни је сто га нео бич но што мо же мо 
про чи та ти и не сум њи во зна ча јан есеј Са ве Да мја но ва, на из глед нео бич ног на сло ва – Ка ко 
би Вен цло вић чи тао Па ви ћа (2009: 31–35).

8 Књи жев но (или би ло ко је умет нич ко де ло од пр во сте пе не вред но сти) има ло би у 
том сми слу да ак ти ви ра „ду хов не очи“ и омо гу ћи чи та о цу да са жи вља ва ју ћим чи та њем 
про дре не са мо у су шти ну де ла, већ у сво је на ду бље соп ство, као што би тре ба ло да чо век 
гле да ју ћи и мо ле ћи се пред ико ном, сво јим „ду хов ним очи ма“ угле да „ду хов не очи“ ико не 
над ко јом се мо ли (или, пак, мо ли тве но ти ху је по пут иси ха ста) и та ко ус по ста ви ди рек тан 
кон такт са Бо гом, кроз Бо га у се би – „као што сли кар из о бра жа ва, ски о ше ико ну, та ко и 
по сма трач ико не ства ра уну тра шњи пор трет про ди ру ћи умом до мо рал не ле по те на сли ка-
ног пред ме та“ (павић 1972: 61).

813



814

од пет „ку“ или пет вр хов них ду ша; а са чи нио га је Аврам Бран ко вић, очи-
тав ши му 40. пса лам. Пет ку тин је, с об зи ром на то да не ма мај ку, а да је 
ње го во по ре кло (осим Бран ко ви ћа, оца) бо жан ско, исто ро дан Ада му, пр вом 
чо ве ку. На овај на чин је, за пра во, ње го ва сен ка при сут на и у дра ми Кре вет 
за тро је (о Ада му, Еви, Ли лит и по ре клу чо ве чан ства). Ја бу ка (воћ ка!) као 
мо ти ва ци о но је згро обе дра ме, у овом кон тек сту до би ја на зна ча ју. Под за-
себ ним одељ ком По сла сти це дра ме За у век и дан ви ше, из дво је на је ми ни-
це ли на ко јом се дра ма за вр ша ва, на сло вље на – Ја бу ке (павић 2004: 107–118). 
У за вр шној сце ни, по ја вљу је се глу ми ца „сва у ли шћу но се ћи на Гру ди ма 
две ја бу ке, два пра ва пло да“, чу је се глас Бо го ро ди це: „Од зве зда ћу цр кву 
са гра ди ти / Од ме се ца цр кви бе ла вра та / Очи ма ћу ико не пи са ти, / По уму 
ћу ле тур ги ју сни ти ...“, да би и Ја бу ка про го во ри ла: „Ово је Но ви за вет, бу-
ду ће те ло Хри сто во. Те ло ово га ко ји ле жи у ја сла ма тек ро ђен. Ов де на зе мљи 
он има Ма тер, али не ма Оца“ (павић 2004: 116). Снглф, ли це дра ме Кре вет 
за тро је, има „три оца и ни јед ну ма тер“ (павић 2004: 137), а Ли лит и Ева, 
та ко ђе не ма ју ма тер, има ју са мо оца (уп. павић 2004: 202). До са мо спо зна-
је и са зна ња о су шти ни њи хо вог по сто ја ња до ла зи мо Беј ли је вом ре пли ком: 

„Бра во, го спо ђо Ево! (тап ше, за тим ва ди из џе па ја бу ку и да је јој. 
Ева је бр зо спу сти у та њир на сто лу). Да вам ис при чам јед ну зго ду о тој 
ја бу ци. Бог је вас, Ево, и Ада ма ство рио као јед но би ће. Да се не осе ти те 
уса мље но, рас це пио вас је на два де ла, али та да се још ни је раз ли ко ва ло 
ко је од вас дво је му шко, а ко жен ско, ко Адам, а ко Ева. Та да је на и шао 
ђа во и на ма мио вас да угри зе те ре че ну ја бу ку. Оно ко је је пр во за гри зло 
и отво ри ло у ја бу ци ру пу, по ста де жен ско“ (павић 2004: 197–198). 

Ку ша ње ја бу ке, зна чи и спо зна ва ње смр ти, што се у Ха зар ском реч ни
ку им пли ци ра ку ша њем „воћ ке ку“, про зре ћем у ње не тај не и по тен ци јал ним 
уви дом у смрт, сном Ју су фа Ма су ди ја. У дра ми Кре вет за тро је, то нам је 
по сре до ва но кроз Ада мов ис каз: „Зна чи ли то да смрт ни је та ко це ло ви та 
ствар као што ка же кла сич на ме ди ци на? Не го сук но с по ста вом, ја бу ка с две 
по лут ке (Раз ло ми ону ја бу ку из та њи ра)“ (павић 2004: 200). Нај по сле, у дра ми 
Ста кле ни пуж, не ра чу на мо екс пли цит но са мо ти ва ци о ним је згром – ја бу ке, 
ма да се мо же го во ри ти о ње го вом вр ло суп тил ном при су ству, кроз по ја ву „ка-
ле мар ског но жа“ (павић 2004: 269). „Ка ле мар ски нож“ за пра во је пре ци зно 
са зда на ме то ни ми ја ко ја упу ћу ју на раз ли чи та по ре кла „воћ ке ку“ – ста ро е ги-
пат ску вр хов ну ду шу, на ка ле мље ну на ба рок ну ме та фо ру – воћ ка, али и, усу-
ди ће мо се да при ме ти мо, тре ба ра чу на ти и на ико но сли ка р ство. На ико ни 
пре по доб ног Ма ка ри ја Еги пат ског, у дру гом пла ну, на ла зи се из ра зи то нео-
бич но пред ста вљен хе ру вим; на и ме, ан ђео нај ви шег ре да, ко ји је нај бли жи 
Бо гу и пред ста вља оте ло тво ре ње „мно жи не зна ња“ (уп. Реч ник сим бо ла 1994: 
503) под се ћа на рас по лу ће ну воћ ку цр ве не бо је (срод ни цу воћ ке „ку“, јер не 
са мо да под се ћа на пре по ло вље ну воћ ку, чи ја би ко шпи ца би ла ана лог на 
хе ру ви мо вој гла ви са оре о лом, већ је и „пти цо ри бо ли ка“, као да је Па вић 
пре ма њој пи сао од ред ни цу за Ха зар ски реч ник – уп. павић 2012: 130–131).



Сли ка: Ико на пре по доб ног Ма ка ри ја Еги пат ског, 
<http://sr bin.in fo/2013/02/pra vo slav nika len dar

1fe bru ar19ja npre po dob nima ka ri jeegi pat ski/> 1. 6. 2013.

Ни је ис кљу че на ни мо гућ ност да је на Па ви ће ву воћ ку „ку“ на ка ле мље-
на и слат ка и злат на воћ ка, тан тал ска ро да из чу ве не San ta Ma ria del la Sa lu te, 
Ла зе Ко сти ћа: „Зар ме ни ста ром на дну жи во та, / та злат на воћ ка што сад 
тек зре? / Ох, слат ка воћ ко, тан тал ска ро да, / што ни си ме ни са зре ла пре“? 
(костић 1975: 396). Овим је сти хо ви ма мо жда по сре до ва но зре ње „ду хов них 
очи ју“ лир ског су бјек та Ко сти ће ве пе сме, и то кроз ба рок ну ме та фо ру „воћ ка“, 
у сми слу ко ји јој је при да вао и Вен цло вић:9 „Она ме глед ну. У ду шу све сну / 
ни кад још та кав не си ну глед“ (костић 1975: 395). Вла де та Је ро тић је то на-
звао су о ча ва њем пе сни ка са ње го вом Ани мом (јеротић 2007: 103), но, до та квог 
су о ча ва ња и сје ди ња ва ња са Ани мом и не до ла зи без отва ра ња „ду хов них 
очи ју“, без те жње ка ема на ци ја ма бо жан ског у се би: „Ла за је за вр шио сво ју 
по след њу пе сму три јум фал но-ек ста тич ним кри ком у ко ме је на гран ди о зан 
на чин про јек то вао сво ју ме га ло ман ску же љу да по сле сје ди ња ва ња му шког 
и жен ског прин ци па у се би по ста не исто што и бо го ви“ (јеротић 2007: 108). 

8. позориШтеУпозориШтУ. По се бан об лик са мо спо зна је (и пи сца и чи-
та о ца и по зо ри шне пу бли ке) је сте са мо про зре ће кроз тзв. дра му у дра ми (са 
ка квом се су о ча ва мо у, при ме ра ра ди, Шек спи ро вом Ха мле ту) или, пак, 
кроз „по зо ри ште у по зо ри шту“ о че му по дроб но пи ше Жан Ру се у Књи жев
но сти ба рок ног до ба у Фран цу ској (1998: 66–73). Пр во,

9 По е ти ка Ла зе Ко сти ћа има до дир них та ча ка са ба рок ном по е ти ком. Да по ме не мо 
са мо рад Дра ги ше Жив ко ви ћа – Ла за Ко стић и ба рок (1991: 407–415).
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„са свим је из ве сно реч о сти ца њу све сти о се би [...] за тим, уну тра-
шњи ко мад је у пра вом сми слу по зо ри шни об лик удва ја ња [...] по зо ри ште 
уче ству је у игри огле да ла, од но сно слич но сти [...] та ко је глу мац про јек-
то ван из ван сво је уло ге и ви ди се бе ка ко игра, као што гле да лац ви ди 
се бе ка ко гле да. Дух се ко ле ба из ме ђу тих пла но ва ко ји се ме ђу соб но 
пре кла па ју“ (рУсе 1998: 70). 

Ми ло рад Па вић, са свим про ми шље но, у ми ни-одељ ку Ја бу ке, дра ме 
За у век и дан ви ше, уво ди ли ца глу ма ца ко ја по Пет ку ти но вој на ред би тре ба 
да из ве ду вер теп,10 пред ста ву ко ја се „као бо жић на школ ска дра ма спо ми ње 
три де се тих и че тр де се тих го ди на XVI II ве ка“ (павић 1970: 274). Пет ку ти-
но ва и Ка ли ни на љу бав на при ча огле да се кроз раз го вор мр твог Пет ку ти на, 
Глум ца и Глу ми це, по себ но кроз ре чи Глу ми це: „И ја сам имао же ну... У 
ње ној ду ши про ле ће, у мо јој је сен, и тад иста пти ца про ле те кроз обе ду ше“ 
(павић 2004: 114). Дра ма Ста кле ни пуж (ше ста сце на оба пу та), та ко ђе ра-
чу на са игра њем вер те па, с тим да се са да ра ди о ди ја ло гу из ме ђу Цр ног чо-
ве ка и Глум ца, ме ђу тим, ди ја ло гу ко ји струк ту ром и са др жи ном упу ћу је 
на по ми сао да је Цр ни чо век,11 мо жда оте ло тво рен Пет ку тин. Ра ди се, да кле, 
о мо гу ћој Пет ку ти но вој ма ски. Ју џин О’Нил у Бе ле шка ма о ма ска ма ис та-
као је да је „упо тре ба ма ски нај сло бод ни је ре ше ње про бле ма мо дер ног дра-
ма ти ча ра ка ко да из ра зи [...] оне ду бо ке кон флик те ду ха [...] он мо ра да на ђе 
не ки ме тод да при ка же ову уну тра шњу дра му у свом де лу“ (о’нил 1975: 296).

Оту да би функ ци ја уво ђе ња вер те па у две ма Па ви ће вим дра ма ма би ла 
ука зи ва ње не са мо на мо гућ но сти пре о бра жа ја и пре се ље ња ли ца из јед ног 
у дру го де ло, већ и на зна ка о „ду бо ким кон флик ти ма ду ха“, ка кви се на ла-
зе у Пет ку ти ну. Не тре ба пре не брег ну ти да је Пет ку ти но во ро ђе ње спе ци-
фич но (као и Ада мо во, као и Хри сто во, а ти че се људ ског и бо жан ског)12 и 
да је за то Бо жић (ка да се игра вер теп, пра знич но, тзв. све то вре ме) но ва 

10 Од би блиј ских и све тов них сце на раз ви ла се код По ља ка szop ka, код Ру му на vic le-
i mul, код Сло ва ка be tle hem, у Укра ји ни, код Ср ба и у Ру си ји – вер теп (павић 1970: 274). 

11 Цр ни чо век спа са ва Да ви да и Де вој ку у пр вом чи ну дру ги пут јер, „све се већ де-
си ло. Он нас је већ убио, не мо же по но во. Не по сто ји та кав на све ту ко ји те мо же уби ти два 
пу та“ (павић 2004: 266). Цр ни чо век је то мо жда учи нио, јер бу ду ћи да је Пет ку тин, или 
– пре ци зни је – Пет ку ти но во Те ло (ли це из одељ ка „Ри ба у со ли је лен ског ро га“, дра ме За у век 
и дан ви ше) же ли да по вра ти сво ју Ду шу. „Те ло Пет ку тин (је) глав на лич ност по зо ри шог 
ко ма да, али Ду шу не сме игра ти иста глу ми ца ко ја игра Ка ли ну“ (павић 2004: 35), што би 
зна чи ло да Пет ку тин тре ба се бе нај пре да уце ло ви (спо зна, про гле да ду хов ним очи ма: 
„ДУ ША: Већ дру ги дан чу ва мо овај воћ њак, а ни смо ни шта оку си ли. Мо жеш ли да ми на-
бе реш ја бу ка? /ТЕ ЛО: Зар не опа жаш ни шта у мо јим очи ма? Ја сам пот пу но слеп и не мо гу 
оти ћи по ја бу ке“ – павић 2004: 41), не би ли за вре дио оства ре ње љу ба ви, схва ће не у ви зи-
ји Але на Ба дјуа, фран цу ског са вре ме ног фи ло зо фа, као „сце ну за Дво је“ (2012: 7–98), и то 
упра во кроз љу бав Да ви да и Де вој ке. 

12 Ево ка квим је ри ту а лом на стао Пет ку тин, пре ма дра ми За у век и дан ви ше: Аврам 
Бран ко вић „од зе мље гра ди ма лу људ ску спо до бу, за ли ва је из уста во дом да се не за су ши. 
Од јед ном пре ки да рад и узи ма јед ну ста ру, де бе лу књи гу и ли ста је, кад на ђе ме сто, чи та. 
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шан са за ри ту ал у ко јем би се Те ло сто пи ло са Ду шом (ми сли се на ли ца из 
„Ри бе у со ли је лен ског ро га“). Ми ло рад Па вић је, чи ни се, на овај на чин 
оства рио сво је вр сну „по тре бу за ри ту а лом“ кроз драм ски текст, на шта је 
по зи вао Пи тер Брук: 

„Ми смо из гу би ли сва ко осе ћа ње ри ту а ла и це ре мо ни је – би ло да 
су они по ве за ни са Бо жи ћем, ро ђен да ном или по гре бом – али су нам 
оста ле ре чи и ста ри им пул си се по кре ћу у на шој би ти. Осе ћа мо да су 
нам ри ту а ли по треб ни [...] За то умет ник по не кад по ку ша ва да про на ђе 
но ве ри ту а ле има ју ћи као из вор са мо сво ју има ги на ци ју. Он по дра жа ва 
спољ ну фор му це ре мо ни ја ла, па ган ског или ба рок ног, до да ју ћи соп стве-
не укра се“ (1975: 424). 

Мо жда је „по тре ба за ри ту а лом“ је дан од раз ло га због ко јих се Ми ло-
рад Па вић, ипак, од лу чио за пи са ње дра ма, и то дра ма у ко ји ма су ли ца 
ма хом ли ко ви из ње го ве про зе. У ин тер вјуу са Аном Шо мло, об ја снио је 
свој од нос пре ма по зо ри шту: 

„[...] мо је ро ма не и при че ни је ла ко пре не ти у дру ги ме диј. Али, све 
то је је дан пар ру ка ва, а дру ги је мој од нос пре ма по зо ри шту. На Све тој 
Го ри сам на у чио да се сви ми мо же мо по де ли ти на две гру пе, на иди о рит-
ми ке и оп ште жи те ље [...] оп ште жи те љи ма при па да и вој нич ки за нат као 
и по зо ри ште [...] По што сам ја иди о рит мик, вр ло ра но сам схва тио да ту 
не мам шта да тра жим, да то ни је мој до мен, иа ко сам се ба вио по зо ри штем 
као исто ри чар срп ске књи жев но сти; об ра дио сам по чет ке срп ског по зо-
ри шта [...] то ни је мо ја крв на гру па“ (ШоМло 1991: 87–88). 

Као исто ри чар срп ске књи жев но сти, Ми ло рад Па вић увео је вер теп у 
сво је драм ске тек сто ве, чи не ћи то из мно го стру ких раз ло га; мо гућ но сти 
са мо спо зна ја, огле да ња ду ха, по тре бе за ри ту а лом, по себ ним од но сом пре-
ма срп ској тра ди ци ји по зо ри шта, али и, „дру гим па ром ру ка ва“ – пре ма 
евр оп ској тра ди ци ји „дра ме у дра ми“, чи је је из во ри ште у ба рок ном до бу.13 

9. кеМп. Ка сни је опре де ље ње Ми ло ра да Па ви ћа за пи са ње дра ма (де ве-
де се тих го ди на 20. ве ка), мо же се, да кле, об ја сни ти зна ча јем ба рок не по е ти ке 
за ње га, те ње ним по тен ци ја лом у овом до ме ну. По се бан вид мо гућ но сти ба-
рок ног сти ла, огле да се и у пре по зна ва њу тзв. кемп сти ла у Па ви ће вој дра ми 
Свад ба у ку па ти лу. „Зон та го ва у свом ис тра жи ва њу пр ве зна ке кемп уку са 
про на ла зи још код ма ни ри ста, он да у ба рок ним по е ти ка ма ко је под ра зу ме-
ва ју wit, witz, agu de za и чу ђе ње, у гот ским ро ма ни ма, оду ше вље њу ‘ки не ским 
дран гу ли ја ма’ или ве штач ким ру и на ма“ (еко 2007: 411). 

Пред њи ме је рас ко шан ћуп плав и зла тан [...] Скла па књи гу, ста вља спо до бу од гли не у ћуп 
и да би јој удах нуо жи вот чи та че тр де се ти псалм“ (павић 2004: 61).

13 У до ба ба ро ка, по глед на свет био је сле де ћи: „Свет је по зор ни ца“ (уп. рУсе 1998: 
28–33).
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По се бан вид па ви ћев ског кем па, огле дао би се нај ди рект ни је на сце ни 
ка да се Ле нау чу де сно уз ди же у суд ни ци: 

„У том тре нут ку Ле нау би ва оку пан све тло шћу и за јед но са клу пом 
по чи ње по ла ко да се уз ди же. Суд ни ца за мре од за пре па шће ња [...] ГЛАС 
ДЕ ВОЈ ЧИ ЦЕ: Ма ма, за пре па сти се! Мо лим те, ма ма, за пре па сти се бар 
ма ло! [...] ЛЕ НАУ: (са клу пе уз диг ну те ви со ко у ва здух, за гле дан у да-
љи ну) Је сте... Одав де се до бро ви ди цео два де се ти и још пар че два де сет 
пр вог ве ка“ (павић 2005: 67–68). 

Ов де је при су тан кемп „об лик екс тре ми зма про тив при ро де“, „љу бав 
пре ма екс цен трич ном и чу де сном“ (еко 2007: 410). Кемп се у Свад би у ку па
ти лу, огле да и у на сло ву дра ме, али се за па жа и у од но су кем па и сек су ал-
но сти, на на чин на ко ји их од ре ђу је Су зан Зон таг у Бе ле шка ма о кем пу из 
1964. го ди не. Ва жну уло гу у Па ви ће вој дра ми игра, на и ме, Ле нау, ко ме је 
на ди мак Ле на, а ко ји је за љу бљен у го спо ди чи ћа Јо си фа Ари сто те ле са. Не 
са мо да је на ди мак Ле на и му шки и жен ски на ди мак, већ је уз све то, овај 
мла дић и хо мо сек су а лац, а ње го ве „му шке“ пан та ло не од је ле но ве ко же тре-
ба да по ста ну жен ске ци пе ли це. „Ан дро ги ност је сва ка ко јед на од ве ли ких 
пред ста ва сек су ал но сти [...] кемп је три јумф хер ма фро дит ског сти ла (за мен-
љи вост из ме ђу му шкар ца и же не, из ме ђу лич но сти и ства ри)“ (еко 2007: 
412). Уто ли ко по ста је ја сни је и због че га Јо не ско (ли це дра ме Свад ба у ку па
ти лу) из го ва ра сли ве но „ме дам зе ме сје“, што је екс пли цит но ма ни фе сто ва ње 
ан дро ги ног у обра ћа њу. Тре ба по ме ну ти да је за кемп ва жан и „па те ти чан 
не до ста так сти да“ (еко 2007: 410), ко ји као та кав про ве ја ва и код Па ви ћа: 
„Знаш шта, ја ми слим да би ти хтео тог Ари сто те ле са да кре снеш“ (павић 
2005: 15), „то је спер ма. У ва шој бли зи ни стал но ми из би ја спер ма на све 
по ре“ (павић 2005: 17), „ку рац сам на шла у ње ној фи о ци с ру бљем“ (павић 
2005: 21), „те шко да ћеш ти по сле ова кве про сид бе до спе ти да по је беш свог 
слат ког го спо ди чи ћа Јо си фа [...] ствар но је сла дак. Има до бро ду пе. На ше, 
а свет ско!“ (павић 2005: 22–23). Све на ве де но, ста не и у јед ну ус хи ће ну 
ре ак ци ју де гу ста то ра кем па: „Ово је пре ви ше, не мо гу да ве ру јем“ (Еко 2007: 
418), „ле по је јер је гро зно“ (еко 2007: 416) и „ба нал но с вре ме ном мо же да 
по ста не фан та стич но“ (еко 2005: 417). Нај по сле, „кемп се ја вља он да кад је 
пре те ри ва ње не ви но и не про ра чу на то. Чи сти при ме ри кем па ни су сми шље-
ни, већ крај ње озбиљ ни“ (еко 2007: 417); што би мо гло да ва жи и за Па ви ће ву 
дра му Свад ба у ку па ти лу – она је кемп, баш за то што има еле мен те кемп 
сти ла ко ји ни су на мер ним ин тер вен ци ја ма ин кор по ри ра ни у текст (ди да ска-
ли је, ди ја ло ге, мо но ло ге), већ је, чи ни се, Па вић из во де ћи крај ње кон се квен-
це ба рок не по е ти ке (а би ва ју ћи озби љан у то ме) спон та но скли знуо у кемп 
(об лик нео ба ро ка: уп. еко 2007: 411). Јер, „не мо же се ‘ре ши ти’ да се на пра-
ви не што кемп. Кемп не мо же да бу де на ме ран, он се за сни ва на не ви но сти 
с ко јом се из ве шта че ност по сти же (и до да је мо, на ис ку ству оно га ко га као 
та квог пре по зна је)“ (еко 2007: 418). 
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*

По чев од ба рок не оми ли ти ке, ко ја је бит но од ре ди ла стил Па ви ће ве 
ре че ни це (па та ко и ли ца ње го вих дра ма), пре ко по вла шће них ре кви зи та на 
сце ни, спе ци фич ног од но са пре ма ба рок ној му зи ци, те „дра ми у дра ми“, па 
до кемп сти ла (нео ба рок), чи ни се да је све под ре ђе но раз ли чи тим об ли ци ма 
ду хов не са мо спо зна је, ко ја је по сре до ва на умет нич ким де ли ма (тј. дра ма ма, 
по зо ри шним пред ста ва ма). Ми ло рад Па вић ве што је и сми сле но ин кор по-
ри рао „ба рок но“ у сво ја де ла. С јед не стра не пре о бли ко вао је ту тра ди ци ју 
у скла ду са но вим ду хом вре ме на, на сто је ћи да је та ко са чу ва од за бо ра ва. 
Са дру ге стра не бу де ћи са мо спо знај не „ду хов не очи“, ма шту, под сти цао је 
и ин ту и ци ју код сво јих чи та о ца (пу бли ке), а та ко је и чи та лац, (са мо)спо-
зна јом, про ди рао и у оно „ка рак те ри стич но у ње му [делу], ње го ву ин ди ви-
ду ал ну фи зи о но ми ју“ (кроче 1960: 20).
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Je le na Đ. Ma ri će vić

EIN BLICK AUF PA VIĆS DRA MEN DURCH ARI STO TELS FER NGLAS:  
BA ROK IN MI LO RAD PA VIĆS DRA MEN

Z u  s a m  m e n  f a s  s u n g

Es ist we it ge hend be kannt, dass für Mi lo rad Pa vić Ba rock – als Epoc he und Stil-
ric htung, nicht nur als Ge gen stand der wis sen scha ftlic hen Au se i nan der set zun gen (vgl. 
Pej čić 2010: 191-217), son dern auch als ei ne unerschöpfliche Qu el le künstle rischer In spi-
ra tion, wic htig ist, worüber sich Pa vić auch in se i ner ei ge nen Po e tik äußer te (vgl. Pa vić 
1986: 1-9). Ziel di e ser Ar be it ist es zu un ter suc hen und ei ni ge von möglichen Ant wor ten, 
auf ei ne be stim mte Fra ge, zu ge ben – in wel chem Maß, auf wel che Art und We i se und in 
wel cher Funk tion sich „das Ba roc ke“ in den Dra men von Pa vić wi e der spi e gelt – Za u vek 
i dan vi še (1993) (Für im mer und ei nen Tag länger), Kre vet za tro je (2002) (Bett für drei), 
Sta kle ni puž (2002) (Glasschnec ke) und Svad ba u ku pa ti lu (2005) (Hoc hze it im Bad).

Фи ло зоф ски фа кул тет
Док то ранд на Од се ку за срп ску књи жев ност и је зик
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
mi to je li ja@g mail.co m
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