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Светови неизрецивог 
Милица Новковић: Зовите анђеле и друге драме, Градац, Рашка, 1998.* 

У савременој српској драмској књижевности до сада остварено дело Милице 
Новковић представља једну од најаутентичнијих целина. 

Нова књига драма Милице Новковић компонована је од четири текста; то су 
Камен за под главу, Звезда на челу народа, Наш Никола Тесла и Зовите 
анђеле. 

Драма Камен за под главу најпознатије дело Милице Новковић, изван сваке сумње спада у 
антологијска штива; извођена у великом броју професионалних и аматерских позоришта, ова 
драма и после две деценије од настанка, зрачи једнаком свежином и самосвојношћу. 
Новковићева читаоца (и гледаоца) уводи у несрећну кућу Вучетића у којој су мушкарци 
непрекидно у завади са светом, селом, укућанима и самим собом, целог живота прикривајући 
осорношћу и грубошћу доброту у себи, да би зло коначно и неопозиво постало њихово 
једино лице. Списатељица је убедљиво и до краја приказала муке неизрецивог, немуштог и 
ирационалног који се сустичу и згушњавају у свести њених јунака. Тананост којом је 
Новковићева откривала слој по слој осећања драмских лица, упечатљивост предочавања 
тегобних судбина, језичка зачудност, антрополошка заснованост и изванредна економичност 
у композицији сижеа, само су неке од врлина ове драме Милице Новковић. 

Драма Звезда на челу народа бави се анализом статуса људи који су укинули патријархални 
морал а нису освојили нови; као његова супституција привремено ће послужити маничност 
потрошачког бесмисла. Друштво у расулу, људи лишени емоција, отпадници од вере и 
традиције, на крају пута схватиће испразност својих живота, али неће знати како да се 
искупе. 

У драми Наш Никола Тесла Новковићева ствара бајку о генијалном научнику. Маша Јеремић, 
писац Предговора за ову књигу драма Милице Новковић, налази низ сличности између ове 
драме и моралитета – од колективних или апстрактних јунака, до по зивања аутора на 
изворне принципе хришћанства. Никола Тесла је у драми Новковићеве невољни јунак, 
прогоњен због своје љубави према човечанству и правди, напретку и чистоти. Тесла ће 
завршити животни пут, по Милици Новковић, међу звездама које трајно сијају и људима 
осветљавају пут. 

Драмом Зовите анђеле Новковићева улази у ново тематско подручје; реч је о збивању у 
имућној и блазираној друштвеној групи која је опседнута еротиком. Драмски јунак Павле и 
особе у његовом окружењу живе, у ствари, у изолацији. Све њихове активности су 
једносмерне, осећања симулирана, а говор испуњен празноречјем. Људи који су уместо 
аутентичног живота изабрали сурогат, који уместо емоција поседују општа места, у овој 
драми Милице Новковић постају безличне фигуре, љуштуре, приказе бивших особа. 
Списатељица, разуме се, нуди Павлу, али и осталима, могућност искупљења, али тај пут 
подразумева враћање моралу, Богу и љубави. 

Драме Милице Новковић, објављене у књизи Зовите анђеле и друге драме пружају поуздан 
поглед у драматуршку радионицу ове списатељице. Новковићева без журбе, стрпљиво, гради 



драмски свет који има упориште у изворној моралности. Напуштање основних етичких 
постулата човека доводи до кризе, расула и неумољиве ентропије. Чистота за коју се 
Новковићева залаже и коју и сама нуди, представља тачку ослонца која може да духом и 
бодрошћу обогати све нас. 

* Из необјављене књиге Драматуршка аналекта. 


