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Једна “мала” историја* 

Нова књига Петра Марјановића Мала историја српског позоришта дочекана је пре годину 
дана са великим ишчекивањима. То је природно, с обзиром на то да је историјских прегледа 
целокупног развоја српског позоришта било до сада врло мало. Само су се три аутора 
осмелила да направе свеобухватан преглед историје српског позоришта – Светислав 
Шумаревић (Позориште код Срба, Београд, 1939), Боривоје Стојковић који је после првог, 
сажетог прегледа Историја српског позоришта (Ниш, 1936) објавио обимну Историју српског 
позоришта од средњег века до модерног доба (Београд, 1979) и Петар Волк који је у неколико 
прегледа допуњених позоришним репертоарима покушао да опише ову грађу у пројекту 
Позоришни живот у Србији 1835–2005 (1986–2005). Очекивали смо да ће појава Мале 
историје бити пропраћена већим бројем критичких текстова који би проценили њен допринос 
историји српског позоришта и драме. Приметили смо, међутим, само три: “текућу критику” 
Радомира Путника у културном додатку “Политике”, кратки хвалоспев Небојше Ромчевића у 
“Театрону”, и приказ Љиљане Пешикан–Љуштановић у Зборнику МС за књижевност и језик. 
Пошто сматрамо да дело аутора који је годинама заузимао истакнуто место у нашој 
театрологији, а образовао је генерације студената, захтева подробнију анализу, осетили смо 
потребу да о њему изнесемо известан број критичких опаски које ћемо се потрудити па 
поткрепимо аргументима. Живо интересовање са којим читалац прилази Малој историји 
српског позоришта почиње постепено да се гаси и претвра у разочарање како напредује кроз 
текст, Оно се претвара у откриће да је погрешно разумео наслов књиге и да се лажно скромни 
придев “мала” (што се тешко може рећи за књигу од близу 600 страница, богато графички 
опремљену) заправо не односи на њен обим него на њен квалитет. Откриће прераста у 
убеђење и читалац је оставља са осећањем жаљења што није остварена прилика да добијемо 
поуздану и ауторитативну историју српског позоришта. Овако негативно интониран закључак 
захтева подробније објашњење. По чему је, дакле, по нашем мишљењу, “мала” историја 
српског позоришта Петра Марјановића? 

а) По концепцијској и методолошкој недоследности која побија или релативизује високо 
постављене циљеве Историје најављене у уводној речи; б) по избору и организацији 
материјала; в) по избору и још више невештом коришћењу секундарних извора помоћу којих 
се граде интерпретације и закључци; г) по упињању да ауторови ставови буду политички 
“коректни” и као такви тумачени као израз етичког става; д) по врло личном, искључивом 
вредновању савременика (а делом и аутора у прошлости), које се подједнако манифестује 
кроз похвале, покуде и прећуткивања. У њој нема оне љубави и отворености према 
свеукупној појавности позоришног живота у нас које су полихисторску масу података и 
недоречених вредновања у Стојковићевој историји чиниле много прихватљивијом; ђ) по 
неодређености, разуђености и унутарњој противречности ауторовог схватања шта је предмет 
историје (српског) позоришта и како га треба изложити у прегледу који по дефиницији 
захтева чврстину става и максималну економачност.

Концепцијска и методолошка недоследност огледа се пре свега у уклапању 
поједностављених и овој прилици недовољно прилагођених професорових предавања, раније 
објављиваних студија и новинских фељтона са белешкама компилираним из различитих 
извора (теоријских, историјских, културолошких или уско стручних књига и студија домаћих 
и страних) чији избор такође није увек најсрећнији, нарочито онда када се ради о изворима из 
стране литературе. У тој комбинаторици долази до изражаја и невештина у преради 
материјала пренетих из секундарних извора тако да се “шавови” који их деле могу лако 



уочити. Први проблем који овде срећемо јесте покушај да се историја српског позоришта 
стави у контекст историје европског позоришта тако што ће се пре сваког поглавља изложити 
преглед токова у развоју европског театра одговарајућег периода. Сведени на опширне 
сажетке, слабо повезане са основном темом, ови прегледи понекад изненађују застарелошћу 
теза и необавештеношћу. Из обиља примера наводимо само један, став да је Шекспир био 
писац који у своја дела није уносио дневне, политичке, друштвене и верске сукобе него је 
стварао безвремене ликове (превазиђена теза 19. века). Избор ауторитета на које се 
Марјановић ослања често изненађује (лична и необавезна Историја позоришта Роналда 
Харвуда, Хајнц Киндерман, “најзначајнији театролог Европе 20. века” и сл). Ово доприноси 
општем утиску о ускогрудости и сиромаштву теоријских увида и конкретних знања о 
историји европског театра, а то опет резултира у извесном провинцијском, старинском 
виђењу онога што се у српском театру догађало од 13. до 20. века. Избор кључних података о 
везама српског позоришта са европским театром морао је бити далеко строжи и чврсто 
уклопљен у основну тему да би био релевантан и користан за разумевање његовог развоја. 
Овакав какав је, упоредни преглед историје европског позоришта делује сувишно и заузима 
несразмерно велики простор. 

Други проблем у избору и организацији материјала јесу врло чести излети из историје 
позоришта у препричавање и непотребно цитирање драмских текстова (препричавање 
заплета Костићевог Максима Црнојевића,на пример, или дуги цитати из дубровачких 
драма!). Ово није ни економичан ни успешан начин повезивања историје драме са историјом 
позоришта, уколико је ауторова намера била да то постигне. Исти неповољан утисак 
остављају и излети у историју приватног живота. Какве везе имају забелешке новобрдског 
попа о дневним трошковима са историјом српског позоришта у средњем веку? Или 
ирелевантни подаци из живота писаца као што су приче о шајкашима у Војводини, или како 
су се Јован Ристић и Лаза Костић провели на Берлинском конгресу (цитат из Винавера!)? Ако 
се тиме хтео постићи увид у културни контекст у коме се позориште развијало циљ очевидио 
није постигнут. Недоследности концепције и методологије виде се можда најочитије у 
поглављу посвећеном Стерији, “Јован Ст. Поповић и почеци српске драме”. Оно почиње 
кратком причом о Стефану Стефановићу и Лазару Лазаревићу (уз препричавање садржаја 
Пријатеља!), наставља се са два дужа цитата Н. Ромчевића и М. Лесковца, да би се после 
неколико реченица о Родољупцима појавио нов наслов (или поднаслов) “Позориште код 
Јелена”, унутар кога се у три реченице сумира Стеријина сарадња са тим позориштем, а 
опширно се цитира инвентар хаљина и ствари које је позориште користило. После сумарног 
закључка о овом позоришту и о Стеријином драмском делу (на нивоу рубрике “Да ли 
знате?”), поглавље о нашем највећем драматачару, великом организатору позоришта и 
критичару завршава се бесмисленом расправом о томе да ли имамо право да Стерију 
називамо Стеријом или је он само Јован Поповић! Овај одељак узимамо као пример честог 
прелажења од података о позоришту до историје, препричавања драмских заплета, општих 
места у вредновању, сталног исклизаваља у споредне ствари које су занимљиве за другу 
врсту литературе (мемоари, фељтони) али нису битне за историју театра. Упадљива је, 
такође, склоност ка анегдотском приповедању, с тим што поједине анегдоте прелазе границе 
доброг укуса (као приче о односима Јована Ђорђевића са глумицама или о понашању 
затвореница у логору на Бањици). 

У целини гледано такав методолошки поступак доприноси општем утиску о 
фрагментарности излагања појачан због још два карактеристична Марјановићева поступка. 
Правдајући се обимом материјала он је вршио оштру тријажу ликова редитеља, глумаца и 
осталих позоришника, што је ауторско право, али у тексту она не даје добре резултате. 
Приказ новије историје нашег театра повремено делује као комбинација телефонског 
именика (у коме су неки писци и позоришници “подвучени жутим” а неки скрајнути или 
прећутани) са малим вињетама пуним општих места или старинских оцена (глумац “лепог 



гласа и стаса” и сл.) из које не можемо да створимо праву слику о његовом развоју. У овом 
телефонском именику има озбиљних пропуста који се не могу правдати економијом, 
нарочито када знамо колико је простора у тексту потрошено на сувишне податке и приче. У 
њему се нашло места за пописе наставничког кадра на академијама позоришних уметности, 
али су зато изостављани или занемаривани уметници који су са њих потекли. Када је реч о 
савременицима то се може објаснити и на други начин, али у историјском прегледу 
позоришног живота прошлости такав поступак нема оправдања. Издвајамо само неке 
примере, из историје српског позоришта између два светска рата. Прећутани су или 
запостављени неки драмски писци и критичари који су били носиоци нових тенденција у 
српском позоришту, а међу њима истичемо Тодора Манојловића и Ранка Младеновића. Ако је 
Марјановић сматрао да је Манојловић недовољно важан да буде споменут међу значајним 
критичарима зашто је онда обилато користио цитате из његових критика? Нема оправдања ни 
изостанак описа деловања позоришта у Скопљу (тада центру јужне Србије) у коме су у том 
периоду радили неки од великих глумаца и редитеља који ће касније прославити престоничка 
позоришта. 

Вредност Марјановићеве Историје умањује и склоност ка опширном цитирању других 
аутора. Они су некад јасно обележени а некад препричани, али се њихов рукопис лако 
препознаје. Препричавања и цитати туђих закључака (упадљиви примери су лингвистичке 
расправе о језику дубровачке драме београдских рагузолога и анализе српске историјске 
драме М. Тимотијевића) заузимају простор а не доприносе бољем разумевању развоја 
српског позоришта. Они су штетни и зато што неоправдано стварају утисак да професор не 
познаје добро материју о којој говори већ свој текст гради помоћу секундарне литературе. 
Невешто преузети цитати или препричавања добијају у новом контексту понекад бесмислене 
конотације. Када београдски рагузолози говоре о сродностима и заједничким коренима језика 
дубровачких драматичара са српским језиком они говоре о дубровачкој књижевности. Када 
Марјановић укључи театар дубровачке републике у историју српског позоришта користећи 
њихове текстове као аргумент, онда то делује као кићење туђим перјем. (Американци говоре 
Шекспировим језиком, али никоме није пало на памет да Шекспира прогласи за америчког 
писца.) Ренесансни театар Дубровника није утицао на рађање и развој српског позоришта 
које је поникло на сасвим другим основама. Али су зато у српском театру у другој половини 
19. и на почетку 20. века деловала два велика Дубровчанина, Матија Бан и Иво Војновић, 
чија имена код Марјановића налазамо само у набрајању репертоарских наслова. 

Несразмерно велики простор посвећен средњовековном и дубровачком позоришту повезан је 
са још једном особином “мале” историје која нам се чини погубном за убедљивост 
вредновања личности и појава у развоју српског позоришта. То је пренаглашено место које се 
даје политичком дискурсу у коме се политичка “коректност” презентира као етички став. 
Невоља је у томе што у неуспешном удруживању политичког дискурса са историјом 
позоришта има исто толико недоследности и противречности као и у другим комбинацијама 
у овом тексту. Неуспех потиче делимично из природе ових појмова, јер етика је збир 
константи, а политичка “коректност” је врло променљива категорија. У Малој историји 
политичка “коректност” доживљава занимљиве трансформације. Ако се у уводним 
поглављима измишља српско средњовековно позориште да би се додала нова вредност 
српском средњем веку, или ако се на силу доказује како је дубровачко позориште део српске 
театарске традиције онда је то “патриотска” врста коректности. А она је у директној 
супротности са начином на који су описани догађаји у последњим деценијама развоја нашег 
театра (наглашена критика националистичког дискурса, истицање значаја петог октобра, 
тријажа имена и дела по “проевропској” оријентацији пре него по њиховом озбиљном 
вредновању). То постаје још уочљивије због начина на који Марјановић повремено говори о 
својим савременицима. Историја позоришта треба и мора да садржи критичке осврте на оно 
што се у њеним токовима одигравало, али у њој не би смело да буде места за малициозне 



личне примедбе као што су оне да је један наш угледни “позоришник” био подобан у свим 
режимима, или да је други увек добијао велика средства за штампање својих радова. Посебно 
то не би себи смео да допусти аутор који је (како читамо у неумесно опширној 
аутобиографији на крају књиге) њихов савременик и који је у истом времену и режимима 
заузимао угледне положаје, добијао значајне награде и много објављивао. 

Све ове недоследности, од општих теоријских и историјских до дневних и личних, као и 
оптерећивање текста сувишним и неприлагођеним материјалом откривају, нажалост, један 
далеко дубљи и озбиљнији проблем, неодређеност и унутрашњу противречност у 
Марјановићевом појму позоришта. Због ње је читалац често приморан да се пита шта је за 
аутора заправо историја (српског) позоришта: неселективно нагомилавање битних и 
небитних података, прелажење из историје српског театра у историју европског театра без 
њиховог суштинског повезивања, приче о глумцима и позориштима или приче о писцима, 
препричавање заплета драмских дела, набрајање инвентара, врло личан и искључив попис 
имена и наслова, анегдоте, лични обрачуни? Из тих фрагмената врло је тешко реконструисати 
токове развчја српског позоришта, типове репертоара, режијских поступака и глумачких 
стилова, схватити праве и дубоке везе српског позоришта са драмом која се у њему стварала, 
са његовим историјским и културним окружењем. Информације су непотпуне и противречне, 
вредносни судови доведени у питање тиме што су често преузети од других аутора или врло 
лично обојени. Када се све ово сабере постаје јасно и оправдано оно осећање дубоке 
разочараности са којом се читалац растаје од ове уистину “мале” књиге. 


