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Део свог књижевног — употребићу старинску 
реч — предузећа, Бошко Сувајџић посветио 
је анализи савременог драмског стваралашт-
ва српских писаца. Сада, сложени у књигу по  
хронолошком реду настанка, огледи посвеће-
ни савременој српској драми читаоцу пружају 
рељефну слику драмских поетика, жанрова, 
праваца и домета остварених на почетку ХХI 
столећа. Истовремено, анализирајући педе-
сетак драма објављених у едицији Савремена 
српска драма издавача Удружења драмских 
писаца Србије и Позоришта Модерна гаража, 
Бошко Сувајџић говори о позоришту које по-
стоји у едицији, у свескама које близу три де-
ценије настоје да приближе драмске текстове 
културној јавности, не само у нашој земљи 
већ и у региону.
 
Књига „Токови Савремене српске драме“ Бош-
ка Сувајџића, треба и то рећи, успоставља 
високе стандарде тумачења драмског текста, 
писана је лепим и чистим језиком и пружа по-
уздани увид у значајан део савременог драм-
ског стваралаштва. Она, у исти мах, указује на 
тематско–жанровске одлике српског драм-
ског писма, повезујући га са наслеђем, тра-
дицијом и одликама менталитета, а истичући 
његову аутентичност и особеност. На тај на-
чин Бошко Сувајџић омогућио је читаоцу да 
стекне целовит утисак о српској драми на по-
четку ХХI века.
 
            Радомир Путник, из Поговора
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Реч на почетку
Едиција Савремена српска драма Удружења драмских писаца 

Србије са својих шездесет књига (од 1998. године) представља редак 
догађај у српској култури. Већ на самом почетку едиција је препозната 
као пројекат од далекосежног значаја и убрзо понела награду „Лаза 
Костић“ на Салону књиге у Новом Саду. Преко двадесет година 
излажења и 250 објављених драма савремених српских драмских 
писаца необориви су доказ да криза драмског текста није оно што је 
допринело посустајању позоришног живота у Србији.

У том концентрисаном уметничком корпусу, стешњеном међу 
корицама 60 књига Савремене српске драме, налази се изузетан 
стваралачки потенцијал и нуклеус духовне снаге српског друштва, 
недовољно препознат и афирмисан на културној и друштвеној сцени 
Србије у претходним деценијама.

Драма српског народа основна је тема већине објављених тексто-
ва преко сто педесет аутора, у којима су преиспитиване и тумачене 
људске судбине у систематски разараном српском друштву, измуче-
ном ратовима, изобличеном моралним и социјалним ломовима у ери 
тзв. друштвене транзиције.

Традиционални анонимни конкурс Удружења драмских писаца 
Србије за најбољи савремени драмски текст који носи име Бранислава 
Нушића изнедрио је неколико зрелих и упечатљивих драма које су 
уврштене у 60 свезака угледне едиције Савремена српска драма.

Да би ова књига била могућа, и да би се нашла пред савременим 
читаоцима, захвалност дугујем пре свега издавачу, Удружењу драм-
ских писаца Србије, и његовом председнику Зорану Стефановићу. 
Не мању благодарност исказујем господину Миладину Шеварлићу, 
дугогодишњем председнику Удружења и угледном драмском писцу, 
на подршци током наше вишедеценијске сарадње. Са колегиницом 
Снежаном Кутрички написао сам неколико заједничких поговора „у 
четири руке“ уз поједине свеске ССД, почев од 2010. године. Захва-
лан сам јој на одобрењу да се и њени „делови“ текстова нађу унутар 
корица ове књиге.

И на крају, посебну захвалност дугујем рецензенту, проф. др 
Радомиру Путнику, једном од наших најзначајнијих савремених 
театролога, антологичара и историчара позоришта.
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У мрачно доба коме присуствујемо и сведочимо, у сенци глобал-
них славолука, у свету у коме се историја понавља као фарса, текстови 
који су пред нама представљају истински хуманистички напор да се 
бар мали део видика испред човековог погледа обасја драмском речју 
и оживи театарским гестом.

Бошко Сувајџић

У Београду, 1. 12. 2022.



I. Савремена српска драма — поговори





Змија у недрима1

Драме које су окупљене у 44. свесци едиције Савремена српска 
драма, тзв. „женске драме“, сведоче чудесну виталност српске драмске 
продукције. Разнородне у одабиру тема, три драме за децу и три за 
одрасле, показују запањујућа сагласја и сличности у поетици, дра-
матуршким захватима, сценским решењима, стилским регистрима, 
исходима.

Тако смо сведоци чињенице да две луткарске драме и једна 
радио–игра за децу говоре о врло озбиљним темама, као што су 
медијска персифлажа стварности, погубност неконтролисане поли-
тичке моћи и власти, крхкост љубави и непоновљива величина живо-
та. Драме за одрасле пак придају велику пажњу музичком чарању, 
визуелној и звучној игри која прати текст. И мизансцен је сродан: 
у античком театру се одвија позориште лутака, у позоришту лутака 
изводи антички театар.

Све драме које су пред читаоцем проблематизују тему љубави. 
Међу човеком и женом, луткама, музичким инструментима — Гуда-
чићима и Дувачићима, олимпским боговима и словенским божан-
ствима, човеком и компјутером. Све имају додирне тачке са древним 
митологијама. Било да је грађа за драмски заплет узета из богате 
ризнице грчке митологије, било из евоцирања словенског паганског 
пантеона, било да се у амбијенту урбаних митологема тематизује 
човекова постисторијска судбина.

Драме објављене у овој свесци на најбољи начин посведочују 
токове савремене српске драмске уметности. Када је о театарском 
животу у Србији реч, оне указују на погубност репертоарске политике 
престоничких позоришта, која су слепа и глува за домаћу продук-
цију, била она женска или мушка, модерна или класична, канонска 
или апокрифна, историјска или постисторијска. Овај, „женски“ ток 
српске драматургије наговештава раскошне могућности и таленат 
нових домаћих драмских стваралаца.

Драма Змија у недрима Драгане Абрамовић, која отвара ову 
свеску, у основи варира древни космогонијски сиже о сукобу сила 
светлости са снагама насиља и хаоса. У текст је учитан многоврстан 

1 Савремена српска драма, књига 44, 2010. Видети пуну библиографску белешку у 
одељку „Извори“.
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венац народних предања и легенди, попут оних о змији младожењи, 
која ноћу постаје прекрасан младић, у лепој љубавној причи о Јањи и 
Јовану (дивском старешини?). Драма тематски евоцира време у коме 
се одвија сукоб богова из словенског паганског пантеона и људи који 
су тај пантеон превазишли. Као у Летопису Перунових потомака 
Десанке Максимовић, Црнобог је уз помоћ Моране ухватио Зору, 
па ће се на небу одиграти коначни обрачун између сила добра и зла, 
легија светлости и таме.

Поред митолошких елемената, у текст Змије у недрима учитани су 
и жанровски елементи легендарне приче, у епизоди са Свевидом који, 
као прерушено путујуће божанство, куша гостопримство домаћина. 
Гневно божанство ће за казну окаменити оне чије је срце од камена. 
Митолошко језгро у драми представља развијено предање о здухачу, 
који се бори са алама из страшне Црнобогове армаде. Док човек који 
је здухач спава, његов дух ће се винути изван тела и борити са алама 
— предводницама таме:

„Пошто би одагнао непогоду човек кога зову ветровњак или 
здухач, би се будио и враћао свести, сав знојав и исцрпљен. 
За време борбе и тог транса другови на јави би га штити-
ли тако што би оштрицом секире, или српа махали изнад 
његовог тела да се у њега не би увукао какав зао дух, демон 
непогоде. Његова борба може да траје један дан, али и више 
дана. За то време чак и не дише, и чини вам се да није жив, 
али верујте да јесте.“

У драми Драгане Абрамовић срећемо праву ризницу митолош-
ких елемената, вешто преиначених у опеке драмске радње која прати 
две паралелне љубавне приче. Врхунац радње наступа са борбом свет-
лосних снага против аловитих армада Црнобогових, у којој кључну 
улогу има здухач Анђелија:

Осветљава се тамница у којој лежи Анђелија. Дана седи изнад ње. 
Глава јој је пала на груди. Јања је лагано спушта да легне и покрива 
је, а диже срп изнад Анђелијине главе и чува је. Мрак полако пада 
и тамница је све мрачнија. Улази Цветко.

ЦВЕТКО: Господарице, изгледа да Црнобог побеђује, мрак је све гушћи у 
подне.

ЈАЊА: Пссст. Одлучујућа битка још није почела. Црнобог не сме да победи.
ЦВЕТКО: Већ сте све изгубили. Шта остаје?
ЈАЊА: Рођење моје ћерке.
ЦВЕТКО: Али, и њу сте већ изгубили. Виле ће је узети.
ЈАЊА: Тек на први рођендан. Доживећу порођај, па прве зубе, па прве кораке, 

па смех. Мој смех!
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Управо ће рођење детета бити својеврсна награда и сврха човековог 
бивства, у митологији као и у историји, у словенском паганословљу 
колико и у актуелној савремености:

ЦВЕТКО (Тихо): Шта је приоритет?
ЈАЊА (Чује га, одговори му у лице): Живот! Искрен, јасан, од речи. Било коме 

да је дата.
ЦВЕТКО: Нећете ме послушати? За бебу и виле?
ЈАЊА: Увек ћу те саслушати.
ЦВЕТКО: Разумео сам.
ЈАЊА: Приоритет је живот. Овај, овде, једини.

Комад Змија у недрима Драгане Абрамовић на најбољи начин 
указује до које мере жанр утиче на обликовање сижеа као апстрактне 
схеме. Један од најстаријих индоевропских митолошких супстрата 
доживеће убедљиву драмску обраду, прослављајући живот кроз нај-
вишу тајну рађања којој је посвећена завршница текста.

Драма Оснивач Ане Бујић показује раскошни таленат младе 
ауторке. Ако се, пишући Енеиду, „Вергилије нашао на чистини пред 
Хомером“ (Б. Радовић), онда се Ана Бујић, пишући о оснивачу хиља-
дугодишњег Царства, обрела пред обојицом. Није ова драма славолук 
ни Хомеру, нити Вергилију. Одабравши једну епизоду приликом Енеји-
ног бекства из запаљене Троје, боравак у Либији, где се картагињанска 
краљица Дидона смртно заљубила у последњег Тројанца, Ана Бујић ће 
драмски убедљиво проговорити о исконском односу човека и жене, у 
антици и данас, о вољи богова и испуњењу те воље, која не даје право 
човеку да буде срећан, али му не ускраћује право да воли.

У Енеиди, после седам година, и са седам бродова, Енеја доспева 
до либијске обале. Оснивач почиње доласком Анхиса и Енеје, као 
погорелаца и страдалника, у Картагину. Енеја код картагињанске 
краљице тражи и налази уточиште, а вољом богова и љубав. Воља 
богова, истовремено, није и воља судбине. Дидона и Енеја ће се смрт-
но заљубити једно у друго, али неће остати заједно, јер се онда не би 
могло испунити изречено.

И поред тога што тематизује античку митологију, Оснивач је 
врло актуелна драма. Посебно се издвајају, у том контексту, иронични 
коментари јунака, попут оне Афродитине опаске о демократском 
гласању богова приликом којега је Троја сравњена са земљом. Арес 
је, тако, представљен као недотупаван буздован и лењивац, а не као 
страшни господар рата. Занимљив је, у том контексту, следећи дијалог 
Ареса и Зевса:

ЗЕВС: А, да; заборавио сам. Штета. (Мало пријатељскије.) А ништа ти друго 
није пало на памет?

АРЕС: Шта?
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ЗЕВС: Па, рецимо, да оснујеш град.
АРЕС: Ја сам ратник, убица. Разарам, не градим.
ЗЕВС: Немој да те неко чује, смејаће ти се. Је л’ имаш ти преживелог Тројанца?
АРЕС: Имам.
ЗЕВС: Јес’ да је мало кљакав, али му нико не тражи да пешачи; може да плови. 

Може да прави децу. Ја бих, на твом месту, учинио да он оснује град, да 
траје хиљаду година, и да покори цео свет. Да буде освета Тројанаца.

АРЕС (јецајући пада Зевсу на груди): Татице, како си добар! Опрости ми!
ЗЕВС: Хајде, доста, смири се (умирујући га тапше). Иди и јави му се.
АРЕС (брише сузе): Хоћу, тата (одлази са сцене).
ЗЕВС: Ушкопио бих се да сам направио само овог идиота.

Увођење Јоела Јудејца у радњу као старог, мудрог саветника и 
пријатеља Дидониног, прилика је да се уз грчки хексаметар, наго-
вештен у песмама рапсоткиње, у драмску синтаксу уведе и библијска 
фраза. Јоел Јудејац је парадигма најбољих особина људскога рода, које 
ће безрезервно ставити у службу прелепе Дидоне. Истом соју људи 
припада и Арвен, прекрасан мушкарац краљевске крви, који ће као 
псето ишчекивати ноћне позиве краљице Дидоне, спреман да се пот-
пуно одрекне своје вољене како би је сачувао, несебичан, отмен и леп 
у једнакој мери колико и несрећан. Бела, Дидонина сестра, неугледна 
и некорисна, тип је злочесте интриганткиње и вероломнице, која неће 
презати ни од чега како би се домогла власти.

У драми се доследно одржава паралелизам између неба и земље, 
Олимпа и Картагине. Рапсоткиња је драматуршка нит која повезује 
елементе драмске радње и спаја два паралелна тока, показујући да се, 
у људском и божјем животу, ништа што је лепо, вредно и достојно, не 
може сачувати од рђаве карме. Покретачи Судбине су Зевс на небу и 
Агамемнон на земљи. Остали трпе судбину пре него што је обликују.

Дидона у драми доследно заступа принцип љубави као језгреног 
покретача свемира. Енеја је носилац једнако старог начела. Он не 
тражи ништа осим права на живот. У било ком виду, облику, домену. 
То, неотуђиво људско право, даје му право и на испуњење судбине. С 
друге стране, Арвен и Дидона заговаравају, свако на свој начин, и са 
својим аргументима, живот само ако је достојан живљења, вредан да 
се проживи, по цену живота.

ЕНЕЈА: Хвала, није ми до тога. Када се извучеш из пакла, не иде ти се назад. 
Хоћу да живим. Слеп, глув, нем, сиромашан, одузет, само да живим, да 
живим што дуже. (Тихо): А… Дидона?

То што се Дидона заљубила у здепастог и хромог Енеју, а не у 
прекрасног мужјака Арвена, дело је богова колико и људи. Јер лепота 
не борави у видљивом, сугерише ауторка.
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Агамемнонова лицемерна АРГ–ументација насиља не важи само 
за Арг, нити само за Тројанце, него за сва времена, и све системе, и 
сва тоталитарна друштва, од антике до данас. У драми Оснивач Ане 
Бујић долази до дехероизације, донекле и карневализације хомерског 
света. Рашчовечење човека поуздан је знак обезбожења Бога. Кобна 
привлачност између Енеје и Дидоне, једном побуђена, условиће тра-
гичан свршетак.

Радио–игра за децу Смиљане Ђорђевић Мали и ноћна музика, 
са лирским музичким асоцијацијама, представља изузетно складну 
љубавну причу о Ромеу и Јулији музичког оркестра, љупкој Виолини и 
срамежљивом Пиколу. Прича о Гудачићима и Дувачићима, бескрајно 
симпатична и нежна, представља варијацију прастаре приче о лепоти 
музичке и драмске игре.

Нетрпељивост и ривалство између Гудачића и Дувачића, између 
коленовића и племениташа с једне стране, и дошљака с друге, који 
заузимају овим првима животни простор, барем према њиховом 
осећању, прича је која постоји откако је света и века.

КОНТРАБАС (тужно, сетно, елегично): Ех, драга моја, до пре двеста година 
наша породица је била главна у сваком оркестру! Кад се само сетим тих 
дивних, славних дана, Само су нас, Гудачиће, славили и волели! Највећи 
композитори су само за нас правили дивне оркестарске композиције! 
Е онда се неки паметњаковић сетио да доведе те Дувачиће! И тако је 
почело! После су доводили кога стигну! Ето, сад су са нама и они, и 
разноразне удараљке, којекакве чинеле, гонгови, звонца, оне уображене 
и надувене харфе! Па им ни то није доста, него доводе и неке странце 
из Африке и Јужне Америке, неке тимпане, там–тамове, и, да извинете 
на изразу, некакве марамбое! Буди бог с нама!

Драматуршки прецизно вођена радња, добро угођени акустички 
ефекти, изврсни дијалози, прилагођени Анђелином узрасту и приро-
ди инструмената о којима је реч, све су ово одлике изузетно складне 
радио–игре за децу. Није без значаја ни чињеница што ће љубав 
између несташног Пикола и дражесне каћиперке Виолине бити у 
финишу драме прокламована у амбијенту уједињених гудачких и 
дувачких гласова, под звучним славолуком најдубљих хуманистичких 
вредности на којима почива људско друштво.

Са завидним музичким знањима и изврсним осећајем за детаљ, за 
нијансу, за реплику, Смиљана Ђорђевић се овом драмом представља 
као зрео писац. Велика је част за уредништво да у престижној едицији 
Савремене српске драме читалачкој јавности представи даровите 
младе списатељице какве су Смиљана Ђорђевић и Ана Бујић. Усудили 
бисмо се да им на основу изврсних првенаца којима су заступљене 
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у овој свесци, прогнозирамо значајно место у савременом драмском 
стваралаштву Србије.

Луткарска представа за децу Владиславе Војновић под насловом 
Деца Ере Компјутера бескрајно је духовита, шармантна и надасве 
озбиљна представа. У љубавну причу о Анастасу и Спасенији уткане 
су неприметно и неусиљено нити озбиљних друштвених проблема и 
траума савремене српске свакодневице. Од мотива дечје неприлагође-
ности, преко проблема вршњачког насиља и нетолерантности, све до 
вивисекције дехуманизоване школске заједнице и осиромашене дечје 
психе у ери компјутера и компјутерских игрица. Креирање компјутер-
ске игрице по обрасцу народних епских песама о Марку Краљевићу 
изузетно је проницљиво решење којим се показује да је основа ове 
представе, као и компјутерске игрице, еклатантна инверзија ствар-
ности. Главни негативац у рачунару постаје мајка Јевросима. Стара 
мајка Краљевића Марка у песми је представљена као млада, лепа и 
охо–хо згодна девојка. Уз то, она пије вино у огромним (њој се чини 
умереним) количинама, тако да јој Шарац ни принети није:

ЛУТКА ЈЕВРОСИМА: (пијано) … јер се јадној досадило мајци све перући 
крваве хаљине…

ШАРАЦ: Госпођо мајко, ако бих смео да вам кажем, мислим да сте доста 
попили…

ЛУТКА ЈЕВРОСИМА: Кушуј тамо, звери поткована, 
          јер ја знадем како пити треба:  
          пити треба лепо умерено,  
          онда можеш пити кол’ко ’оћеш!

ШАРАЦ: Ако смем да приметим…
ЛУТКА ЈЕВРОСИМА: Куш! И ’ајде, сви у Маркову собу, тамо се играјте. Хоћу 

мало да дремнем, па да узмем да оперем онај веш… Е, да ми је оно што 
само пере…

Приказ обраде наставне јединице „Орање Марка Краљевића“ на 
часу српског језика представља прави пример како се креативном 
наставом може превазићи униформност и безидејност наставног 
процеса у савременом школском систему Србије. Маестрална Срп-
киња ће контакт са ученицима остварити у комбинацији интерак-
тивне наставе и театарске изведбе епске народне песме. Сцена као 
да је преузета непосредно из учионице и школске праксе. Уз то, 
Српкињина идеја ће функционално усмерити стваралачке актив-
ности ученика у правцу креирања компјутерске игрице о Марку 
Краљевићу. Игрице која ће усисати људе у загробни рачунарски 
симулакрум и апсорбовати физичку стварност у свет медијских 
манипулација вишег реда:
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СРПКИЊА: Добро, шта ја треба да урадим па да ви учествујете у овом часу? 
Спасенија, смири се! Милице, је л’ ти слушаш шта ја читам?

МИЛИЦА: Слушам…
СРПКИЊА: И шта чујеш?
МИЛИЦА: Увек нешто страшно. Моја мама каже да то уопште није за децу. 

Увек нека крв, одсечене руке, убиства, ишчупани нокти… Бљак.
СРПКИЊА: Је л’ и осталима страшно?
СВИ: Дааа! Јесте! Ууууу! Страшноооо!
СРПКИЊА: А је л’ гледате ви хорор филмове?
СВИ: Дааа! „Ајкула“, „Петак 13–ти“, „Врисак“…
СРПКИЊА: И шта мама каже о томе?
МИЛИЦА: Па, мама не зна да ја то гледам. Иначе ми не би дала.
СРПКИЊА: И то ти није страшно?
МИЛИЦА: Овај… није, тј. јесте…
АНАСТАС: Хоћете искрено?
СРПКИЊА: Наравно.
АНАСТАС: А да ме онда не пошаљете директору или психологу или тако 

нешто?
СРПКИЊА: Обећање.
АНАСТАС: Ово ваше је, брате, досадно.
СРПКИЊА: Није „брате“, него „сестро“! Ја сам женско, значи: „Ово ваше је, 

сестро, досадно.“

Сви се смеју, мада више ругајући се Анастасу него из заједништва.  
Док говори, Српкиња се шета по учионици, а Спасенија стално  
покушава да се дочепа своје цедуљице.

СРПКИЊА: Добро. Досадно, кажеш. Хм. Било би боље да Краљевић Марко 
убије Турке моторном тестером, а не ралом и воловима, а?

НИКОЛА: Уууу, то би била страва!
СРПКИЊА: А вино? Је л’ и вино досадно? Шта да пију?
АЛЕКСА: Да се дрогирају!
СПАСЕНИЈА: Дај, бре, Алекса, не лупетај!
СРПКИЊА: Они пију вино да би се видело да су господа. Прост народ није 

пио вино у то време. Као што се господа и данас не дрогира, него само 
бедници и јадници, па на крају умру.

АЛЕКСА: Е, а ја баш имам неке комшије буржује и њима се деца дрогирају.
СРПКИЊА: Те твоје комшије нису права господа, него неки примитивни 

њу–ричеви који нису обраћали пажњу на своју децу, нешто као Турци у 
овој народној песми. Имају три товара блага, али их то не чини добрим 
људима и добрим родитељима.

АЛЕКСА: А? Па, јесте, стварно су њу–ричеви.
СРПКИЊА: Ето, видиш. Господа значи и да нису сиротиња, али су културни 

и нису глупи и примитивни. Да видимо како да ми то да направимо да 
буде забавно…

СПАСЕНИЈА: (Меркајући Српкињин џеп са цедуљицом) Имам ја идеју! Да то 
одглумимо као да је позоришна представа!
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СВИ: Ма, дај, нећемо, бууу, бљак, глупо је…
СРПКИЊА: Добра идеја. Хајде ти, „брате“ Анастасе, изађи на таблу да будеш 

Краљевић Марко. А ти, Спасенија, изађи да будеш Јевросима мајка.

У радњи дечје представе посебно су пластични и уверљиви лико-
ви теткице Веце, чистачице, која поуздано зна да се нечиста сила не 
може очистити метлом, и Ере Компјутера, шаљивог домишљана који 
предаје информатику. Ови се ликови издвајају бриљантном језичком 
и социокултуролошком диференцијацијом.

У првом плану драмске радње је Анастасова потрага за оцем. 
Компјутер представља психолошку замену за архетип оца у процесу 
одрастања, средство болне иницијације у свет одраслих. Упоредо 
сазрева прича о љубави двоје младих, која ће пребродити тешкоће 
сурове свакодневице и одолети свим препрекама и искушењима.

Све ће се лепо завршити у овој компјутерско луткарској бајци, 
у којој деца носе архаична имена, што додатно уозбиљује њихове 
малене животе. Компјутерски екран постаће портал између светова 
који се може прећи само у једном правцу, уз попутбину коју човек 
плаћа када одлази на онај свет. Или како би то виртуозно образло-
жила теткица Веца:

ВЕЦА: И ти ћеш да нестанеш, па ћеш да видиш како је то.
МИЛИЦА: Што ја?
ВЕЦА: Зато што Веца зна. Та сокоћала само у’вате човека и усисају га. А о 

деци и да не причам…
МИЛИЦА: О чему ви говорите?
ВЕЦА: Можеш ти да се правиш блесава колико хоћеш.
МИЛИЦА: (У страну) Баба је луда к’о струја!
ВЕЦА: Кад те увати, ће да видимо онда ко је луд.
СПАСЕНИЈА: (Опрезно) Тета Вецо, шта ви мислите где је Алекса.
ВЕЦА: Немам ја шта да мислим — знам. Компјутер га појео!

Анастас разрогаченим очима погледа у Вецу, а затим у Спасенију. 
Спасенија је озбиљна, али и даље мисли да има посла са лудом 
женом.

АНАСТАС: Јесте ви то видели?
ВЕЦА: Не мора човек да види да би знао. Знам. И то није први пут. Грдне 

људе је компјутер појео. А где да не поједе децу. Него, ја се мислим да 
дам отказ. Онај блесави директор, није доста што вас, децу, пушта у 
кабинет за информатику, него сад ’оће да поједе и мене.

МИЛИЦА: Директор да вас поједе?
ВЕЦА: Не, него директор ’оће да компјутер поједе и мене.
СПАСЕНИЈА: Тета Вецо, знате да то баш и није могуће?
ВЕЦА: А–ха, није! Па ’де вам је онда онај мали? Онај безобразни Алекса?
СПАСЕНИЈА: Не знамо где је, али знамо да га компјутер није појео.
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ВЕЦА: Појео га, нема да бринеш. Само га овако увук’о к’о шпагете. И сад 
треба и мене.

НИКОЛА: Мислите да директор храни компјутер људима?
ВЕЦА: Да л’ га он ’рани ил’ га пушта сам да једе, мени се исто ’вата. Тера ме 

да почистим кабинет за информатику. Е, ја ћу тамо да уђем само преко 
мене мртве.

СПАСЕНИЈА: Тета Вецо, то што ви причате је, знате, немогуће.
ВЕЦА: Нека је и немогуће. Важно је да је Алексу појео, па сад ти гледај. (Веца 

извади флашицу и попије добар гутљај.)
СПАСЕНИЈА: Али, то је као кад бисте рекли да неки други кућни апарат једе 

људе. Веш–машина или телевизор…
ВЕЦА: Па и они једу!
МИЛИЦА: Шта једу?
ВЕЦА: Веш–машина једе чарапе! Зато ја чарапе перем на руке…
СПАСЕНИЈА: А телевизор?
ВЕЦА: Он једе људима мозак.
НИКОЛА: Моја тетка каже да је телевизор прозор у свет.
ВЕЦА: Ето, видиш.
НИКОЛА: Шта видим?
ВЕЦА: Видиш да јој је појео мозак. Откуд је телевизор прозор?
МИЛИЦА: Па, екран му је од стакла и види се кроз њега.
ВЕЦА: Ево! Сирото дете. И ти гледаш телевизију, а? Не разликује теглу с 

краставцима од прозора!
СПАСЕНИЈА: Па, сви гледају телевизију.
ВЕЦА: А, богами, не гледају сви! Ја не гледам, нисам блесава.

Прозор, паз’ да није!
Је л’ мож’ кроз телевизор да изађеш за не–дај–боже? Је л’ мож’ да дува 
промаја? Је л’ мож’ мачка да легне да спава у тај прозор…

АНАСТАС: Идем ја код директора.

Сви ућуте и гледају за Анастасом.

ВЕЦА: Овај дечко је једини паметан.

За разлику од драмских текстова које тематизују митове и пред-
стављају ликове као „позориште лутака“, ово ће позориште лутака 
дубоко заћи у домен савремене митологије и божанског лика човека 
који се, у микрокосмосу рачунарског система, игра Бога. На моменте 
урнебесна комедија, као у сцени у којој мајка Јевросима потражује 
машину за веш како би сину Марку прала крваве хаљине, драма врло 
креативно тематизује најосетљивија питања живота младе генерације 
у дехуманизованој патологији савременог српског друштва. Речју, 
када је реч о Владислави Војновић, надахнуто, убедљиво и духовито.

Кохио, полу–луткарска представа Јелене Попадић, такође пре-
бива у домену митологије. Она истражује могућности промене и 
преображавања како људи тако и лутака, идеја, маргина, текста. Нису 
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ли та истраживања усмерена и на откривање могућности и граница 
позоришне илузије као такве?

У напоменама које представљају пролог, али би врло лако могле 
да буду и епилог, представљени су основни поетички оквири унутар 
којих функционише текст драме. Сам текст се самопоништава аутор-
ском напоменом да је реч о драми за гледање, а не за читање:

„Кохио је комад за децу, не тако мало децу. Кохио није комад 
за читање, него за гледање. Кохио је комад који је наизглед 
врло незгодан за извођење. Он то није. То је комад у коме 
ликове тумаче и глумци, и лутке: лутке су — Кохио, Конија 
и новинари. Сви остали, а то су Скрибо Туш и позоришни 
радници — то су глумци.“

Кохио, међутим, није ни само комад за децу, нити је само комад 
за гледање. У то ће се уверити свако ко завири у причу која се тек-
стом нуди. Комад писан у стиху, замишљен као мјузикл, као драма и 
као метадрама и као метаметадрама, представља истински изазов за 
истраживача. Шта је Јелена Попадић дидаскалијама хтела да каже?! 
И који је смисао овако исцрпних упутстава?

Од смишљеног поетичког увођења у текст, чини се да је инверзија 
основни драматуршки поступак. Почетак тако може бити крај или 
обрнуто, песма може бити текст или обрнуто, много може бити мало 
или обрнуто, лутке могу постати глумци или обрнуто. У рубним пре-
делима телепортовања, сублимације, ишчезавања, мултипликовања, 
хлапљења, испаравања, одвија се класична драмска радња о љубави, 
о пролазности, о таштини, о слави.

Сви ликови у представи дати су као типови. Скрибо Туш је писац 
којега занима само слава:

СКРИБО ТУШ: Како зашто, шта то питаш! 
Важна ми је само слава,  
Да о мени пишу сви, 
На плакату моја глава!

Кохио је сањар који пеца звезде специјалном направом за то 
подешеном, космичком звездоловком, како би их, заробљене, даровао 
својој вољеној:

Ја познајем звезду сваку,  
Име свакој звезди знам, 
а кад некој баш и не знам,  
ја јој своје име дам. 
Многима сам кумовао  
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И многима име дао: 
Шипи, Мову, Тики Дак,  
Дао, Ђер и Рачкалак.

Конија је заљубљена лутка, која ће љупко, али одлучно искори-
стити право да се бори за свога суђеника:

КОНИЈА: Да ли то је стварна стварност, 
Снови, машта ил’ реалност?  
Ја Кохиов гласић чујем 
Или стварност своју кујем?

Скрибо Туш је скрибоман, надобудни и себељубиви писац, спре-
ман на кривотворења, преиначења текста, дописивања и исправке, 
како би остварио контролу над ликовима у драми, односно глумци-
ма који их тумаче. Као познати ликови у драматургији политичког 
позоришта Србије и света:

СКРИБО ТУШ: Драги моји, драге моје, 
Ствари вам овако стоје.  
Све што овде ви гледате,  
Напис’о је Скрибо славни,  
У театру врло главни.

Новинарство је представљено као грабежљива професија гладна 
сензације, која свуда забада нос, цуња, копа, истражује, потказује, 
измишља, масти.

НОВИНАРИ: Занима нас чудна прича, 
Бука, скандал, збрка, цича.  
У новине када стигне,  
Тираж нама да подигне!

У драми су проблематизована питања односа аутора и дела, 
игре и митотворства. Текст драме оживљава, али и убија. Он се може 
преиначити, или дописати, или избрисати, тако да представља дело са 
отвореним крајем, у складу са постдрамском поетиком епохе.

Драма Мирјане Јевтић Кафана у Њујорку („носталгична драма 
по мотивима интернет–прича Џоа Молера“), камерна је једночинка, 
која сажето представља бол српских емиграната и раскореника по 
белом свету, који у потрази за бољим послом и условима живота, 
најчешће изгубе себе. Комад је доследно грађен на опозицијама типа 
некад:сад, и представља врло опоро виђење савремене српске ствар-
ности. У уводу драме се одвија диспут који је хиљаду пута виђен у 
Србији у данашње време: о бесмислу останка у тајкунизованој Србији 
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и о бесмислу одласка у равнодушну туђост. Као у причи о „тамном 
вилајету“: ако узмеш, кајаћеш се; ако не узмеш, кајаћеш се још и више:

ДРУГИ: Ти ме, бре, човече, не чујеш! Јебеш ти овај Параћин и Београд кад 
немаш ни пребијену кинту у џепу, а криминалци и неки назови бизнис-
мени ти кроје капу! Жена ми говори да сам јој живот сјебао, деца гледају 
изгубљено… Ово је мртво море, лудило…

ПРВИ: Можда, али ја без ове „жабокречине“ и „мртвог мора“ не могу да 
дишем… Драги мој, брате, Свето Мајмуне…

ДРУГИ: Бежи, брате мој, Џо Молеру, бежи док можеш… Шта бих дао да сам 
на твом месту…

У кафани у Њујорку, предвиђеној за рушење, што даје симболич-
ку потку комаду Мирјане Јевтић, одиграће се прича о генерацијској 
пропасти Србије, ма где да се она налазила. Овај кроки показује врло 
талентовану списатељицу.

Драме сабране у 44. књигу угледне едиције Савремена српска 
драма, универзалношћу тема и свежином израза на најбољи начин 
оповргавају тезу да у савременој драмској продукцији опстојава само 
један идеолошки кључ, и само једна, постдрамска поетика. Зреле, про-
мишљене и мудре, ове драме уносе специфични лирски сензибилитет 
у драмски израз. И, што је најважније: оне уводе нова имена, за која 
ће се, у драмској продукцији Србије, тек чути.



Трагичан биланс епохе2

У 45. свесци едиције Савремена српска драма налазе се оства-
рења четири значајна савремена српска драмска писца. Назире се 
заједничка тематско–сижејна нит. Две драме тематизују историјско 
време конституисања југословенске заједнице док преостале две 
говоре о времену пропадања традиционалних вредности у српском 
транзицијском друштву насталом на рушевинама те исте заједнице. 
Почетак и крај једне антибајке. Трагичан биланс епохе.

О Југославији се горко расправља како у тексту крлежијански 
оркестриране драме Божидара Зечевића о последњим данима Аус-
тро–Угарске царевине и блатњавим рововима Паноније, тако и у 
драми Миладина Шеварлића Смрт на излету (Трагедија кнеза Миха-
ила од Србије) која симболички проблематизује трагични свршетак 
живота и владавине кнеза Михаила из аспекта његовог утопијског 
пројекта велике југословенске заједнице. Државе која ће се, створена 
у крви просвећених апсолутиста, распасти у апсолутизму непрос-
већених примитиваца.

Драма 1918. Божидара Зечевића, замишљена као први део 
драмског триптихона Југословенска трилогија, обухватно сагледава 
догађаје у освит стварања нове вишенационалне заједнице. У широ-
ко заснованој лепези догађаја Зечевић представља фреску ратних 
збивања у контексту голготе Првог светског рата. Попут Крлежи-
ног другог драмског циклуса (У логору, Вучјак, Голгота), и овде се 
радња одиграва „у непосредној близини фронта и ватрених линија, 
у тутњави топова из даљине […] кад су људи опасно, пасји, управо 
грозничаво узнемирени и напети“ (Ш. Вучетић).

Смештена у панонске равнице, у блато и маглу који асоцирају на 
ратне походе Вука Исаковича у Сеобама Милоша Црњанског, драма 
прати неколико паралелних линија радње, које се стичу у завршну 
трагедију српског капетана Здравка Лукића из Шапца.

Једна од основних вредности Зечевићеве драме је пластично 
представљање атмосфере страдања, голготе и историјске наивности 
српског народа. Ликови су типови, али убедљиви и добро угођени. 
Тађа је ратни профитер и конвертит, прилагодљив на сваку животну 
ситуацију и недаћу:

2 Савремена српска драма, књига 45, 2011.
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ТАЂА: Ааа, остави молим те. Рат је. Прави рат, Луција, од меса и црева и то 
рат који смо изгубили. И твом старцу сам говорио „бјежите Петре, неће 
вас спасти ни презиме ни икона Светог Саве, за њих сте само мађарон, 
унионист, издајник… Они само што нису овде. Претходнице су им већ 
на коси. И што ћу сад с тобом?“

Здравко Лукић, с друге стране, частан је и честит човек, беспо-
рочан, „прави учитељац“. Храбар војник који ће само једном, пред 
женском лепотом и замамношћу бордела, заборавити на своју дуж-
ност, и то ће бити довољно да проузрокује трагедију. У времену које 
распаљује зверске нагоне, елементарност, првотност, у афективним 
стањима и ратној психози, сви се показују онаквим какви јесу. Тађа 
као хуља и лицемер, који ће се приклонити победничкој српској 
војсци чим се за то створе услови, човек без части и образа, Лукић 
као губитник, јер у поквареном и злом свету част и честитост немају 
прођу. И ето, са њима правимо Југославију, као да сугерише драмски 
текст.

Пуковник је заступник војничког принципа и части, динамичког 
начела које покреће радњу и спаја почетак и крај текста. Можда је 
због тога представљен само са војничким чином, без имена. Он је 
пример официра који разуме свој посао, који воли своје подређене 
и стара се о њима:

ПУКОВНИК: У среду дошла мађарска депутација, гроф Карољи и још један, 
не знам како се зваше. Усрали се од страха, а народ их дочекао са апла-
узом, па код „Српске круне“. Краљ и Пашић ни абера, ал’ да видиш 
Депереа, сунце му француско, приби их већ сутрадан под петролејкама 
у Позоришној, одмах испод споменика. Грофовима се тресу гаће а он 
ни пет ни шест него „Vous êtes tombés si bas?“ — „Зар сте тако ниско 
пали?“ — „Ви сте ишли заједно с Немцима, па ћете са њима и испаштати. 
Мађарска мора платити“ или већ тако некако, причао ми Милевић. Ено 
их још преговарају. Нема бато. Примирје ће да буде кад каже Бојовић. 
А дотле има да их вијамо по блату. Запали!

Политика српске команде је да се Срби и Хрвати, који су били 
у служби францјозефинске монархије, пуштају одмах или примају 
у победничку војску. Војску која поштује све принципе ратовања:

ПУКОВНИК: И да ми пазиш. По преласку Дунава ступамо на аустромађарско. 
Сад да им је јасно чија нана црну вуну преде. Само, опрезно. Ово му 
дође као непријатељска просторија. Око заробљеника: Србе, Хрвате и 
остале пуштај одмах или примај у јединицу. Швабе и Мађаре на бројно 
стање и под стражу док ти не јавим. Води рачуна да не буде пљачке и 
слично. Не треба нам то. Французи су два дана иза нас — авес ву, парле 
ву — следовање од јуче нисам делио. То ти је, па ти види.
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Као контрапункт екстеријеру у коме се мешају магла и блато, 
груби војнички гласови, густа испарења крви и оштар мирис зноја, 
радња ће се преместити у удобан, мада неукусно намештен топао енте-
ријер бивше официрске мењаже у хонведском редуту. У прашини, бро-
кату и обилној позлати, са пијанином и неизоставном сликом Његовог 
Царског и Краљевског Величанства Карла у природној величини, соба 
је легло топлине и изобиља, женске путености и обиља чула. Унутра 
ће се стећи избегле грофице, из старе српске породице Чарнојевића, 
што им није помогло да не постану погорелци и страдалници, пољске 
и мађарске курве, хрватски официри и ратни лиферанти. У овом 
ентеријеру ће се одиграти и мала лична драма капетана Лукића који, 
засењен топлином и замамношћу овог света, губи на кратко моћ вој-
ничког расуђивања и трезвеност, а недуго затим и живот.

Уз евокацију, или посвету позоришном комаду Светислава 
Торњанског, драма одаје позоришног зналца, који вешто уплиће 
историјске нити у колоплет живих, потресних и узбудљивих људ-
ских личних судбина, на фону широке историјске фреске смењивања 
епоха, пропасти Аустро–Угарске монархије и стварања Југославије. 
Пластично је ова историјска фреска дочарана ликовима Срба, Хрвата 
и Мађара, каплара и поручника добровољаца, очева и синова који се 
затичу на супротним ратним странама, мађарских хонведа, курви и 
грофица, хуља и часника. Одличан увод у драмски триптихон који 
нестрпљиво ишчекујемо од овог писца.

Драма Дуга ноћ под орахом Стамена Миловановића бави се вре-
меном садашњим, и селом које је највећи губитник српске капиталис-
тичке транзиције, ма шта то значило. Заснована на новелистичком 
заплету, о човеку који шаље писма о сопственој смрти како би дозвао 
на сахрану одрођене и у градској вреви изгубљене чланове најближе 
породице, на заједничко бдење, драма почива на богатој литерарној 
традицији. Познати шекспировски мотив о човеку који носи писмо 
о свом смакнућу у српској усменој прози заступљен је у више верзија 
(новеле типа Драгокуп, Господар и слуга и сл.).

Писац поштује драмске принципе јединства радње, времена и 
места. Драма се одвија током једне дуге ноћи на сеоском старачком 
газдинству. Стамен Миловановић мајсторски гради радњу. У опису 
ликова посебно се издвајају Живана и Вукоје, али и њихова деца, који 
су, свако на свој начин, без обзира на факултетске дипломе или завр-
шене занате, изгубљени у времену транзиције, отуђени између себе и 
у односу према другима, неспособни да успоставе истински људски 
контакт и изграде функционални вредносни систем у савременом 
српском друштву.
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Вукоје и Живана су представници генерације која је стицала 
марљивим радом, која се кућила, која је знала за ред и за поредак, која 
се својски мучила како би васпитала децу и извела их на пут. Домаћи-
ни и људи од реда, када су свој људски и породични дуг измирили, они 
су се нашли у ситуацији у којој се налази готово свако друго сеоско 
домаћинство у Србији. Заборављени од свих, у немогућности да више 
обделавају свакодневне сељачке послове, у селима која одумиру, међу 
вредностима које одумиру, у земљи која одумире.

Опустошена, као после неке велике епидемије, окужена, а да нико 
не зна како се то ни где се то вирус пропасти запатио, осакаћена у 
своме најздравијем ткиву, сељачка Србија тако, пред равнодушним 
погледом политичке и интелектуалне елите, умире. Заостала, пони-
жена, уморна, обезљуђена. Нити има чему, нити има коме да се нада.

Атмосфера расула и пропасти изврсно је представљена у тексту 
Стамена Миловановића. Реч је о драми која плени, како карактери-
зацијом ликова, тако и мајсторским заплетом, атмосфером, дијало-
зима. Вредност ове драме почива како у ономе што је изречено тако 
и у ономе што је прећутано. Што је тешко, суморно, неизговориво, 
садржано у погледима, гестовима, слутњи.

Вукојеви и Живанини синови су представници средње генера-
ције. Социјално и статусно јасно издиференцирани, као аутомеха-
ничар без посла и доктор, Радиша и Слободан су једнако несрећни 
и неуспешни у настојањима да одрже на окупу своје породице, да 
искажу своје професионалне квалитете, да се остваре као људи у 
светлу традиционалних вредности на којима су васпитавани. Парадо-
ксално, Радиша и Слободан су добри људи, спречени да своју доброту 
испоље у систему који их меље, у животу који „не живе већ трпе“, 
међу људима који их не разумеју.

Женски ликови, Петра, Бранка и Милица, још су трагичнији, 
сваки на свој начин. Охола и надобудна, професорка Универзитета, 
Петра ће бити једнако неостварена колико и припроста Бранка или 
добродушна Милица. Бошко, алкохоличар и разочарани комуниста, 
паметан је колико и несрећан. У његовим полемикама о комунизму 
као да се, посве ненаметљиво, развија теза о узроцима ове страшне 
катаклизме која је захватила српски народ. Чини се, уопште узев, 
да су интелектуалци, у овом тексту, као и у животу, прошли најгоре. 
Знање, које они поседују, као да никоме више није потребно. Лабилни, 
нејаки и поводљиви, једино што им остаје то је иронија, као оружје 
немоћних.

Клинци, представници најмлађе генерације, као да су пресли-
кани из живота. Језик којим они говоре јесте језик деструкције и 
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аутодеструкције. Гледајући драму одраслих, огуглали на патњу и сузе, 
они се бране цинизмом, сленгом, презиром. Испод свих тих одбрам-
бених радњи ми назиремо чисту, неискварену децу која у данашњој 
Србији немају никакве шансе за нормални развој. Најбоље чему могу 
да се надају, ако избегну улицу, насиље и дрогу, јесте да постану налик 
својим родитељима. Дакле, очајни, несрећни и промашени људи.

Додатну вредност овом тексту пружа изврсно познавање српске 
традиционалне културе, архаична обредно–симболичка матрица на 
коју је положен драмски текст, од предања о лапоту до високе обредне 
симболике два ораха — наследника лозе, под којима се породична 
драма и одиграва. Уз упечатљиву епизодну ролу локалног свештеника, 
посебан квалитет тексту даје језгровит, сочан језик који плени арха-
ичном патином и лексичким изобиљем. Наравно, код представника 
најмлађе генерације, лексички и фразеолошки фонд ће бити сведен 
на најмању могућу меру. Увођење полиглосије, интерферирање српс-
ког, енглеског и француског језика, неће бити у функцији заговарања 
демократске толеранције и мултикултуралности већ пластичног 
дочаравања немогућности остваривања истинске људске комуни-
кације у драми.

У представљању окупљања једне српске породице састављене 
из представника неколико генерација, у ноћном бдењу око (замиш-
љеног) одра, које се претвара у истинско бдење над промашеним 
животима и неискоришћеним судбинама, Стамен Миловановић 
демонстрира знатно литерарно, језичко и драматуршко умеће. Писа-
на живо, реалистичким стилом, са смислом за детаљ и реплику, драма 
је актуелна, критички интонирана, високих литерарних вредности. 
Отуда је посве схватљиво зашто је један овакав текст добио другу 
награду на Стеријином позорју. Али је посве несхватљиво зашто 
један овакав драмски текст још није извођен нигде у Србији, па ни у 
Нишу у коме Миловановић живи. Имати оваквог драмског писца, а 
игнорисати његове комаде, и њега самог, то ваљда може само у Србији. 
Оваквој какву нам Стамен Миловановић представља.

И фарса Милисава Миленковића Лов на препелице тематизује 
српско село и актуелну свакодневицу Србије. Фарса и фантазма-
горија, историјски трактат и поетска студија, драма пружа обиље 
ликова–симбола који, у непрестаном дијалогу са собом, са другим 
ликовима и са читаоцем, преиспитују основна психолошка стања, 
емотивна расположења и националну температуру Србије, ситне 
издаје, подлости, буне, изневерене слутње и надања. Поетска студија 
о одрастању (ДЕЧАК: Бојим се своје слабости, свога страха се бојим; 
ДЕВОЈЧИЦА: Ти се бојиш самога себе, своје сенке, одјека твога гласа), 
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нихилистички трактат о власти (КМЕТ: Не бојиш се власти, не бојиш 
се бога; ПОЉАК: Власт ми је брат а бог ми није ништа), легендарна 
прича о божанству које је скривено у лику случајног путника, божја-
ка, скитнице (ПРОСЈАК: Ја сам онај кога не очекујете, кога нисте 
звали, нити му се радујете), сатира о потказивању и лижисаханству 
(ДОУШНИК: Знам ја много. Више од онога што смем теби да кажем), 
политичка пашквила о систему државне управе (ДОБОШАР: Какво 
је стање међу народом. Је л мржња спрам власти велика. Има ли 
добрих вести.), етнолошка расправа о мржњи народа спрам власти 
и власти спрам народа (МЛАДИЋ: Ми те не мрзимо. СТАРАЦ: Ми 
те само не волимо. МЛАДИЋ: Мрзимо власт коју ти надносиш над 
нас.), драма Миленка Милисављевића је и филозофски, и драмски, и 
поетски текст. Показује бесмисао живота у данашњој Србији, у којој 
се стичу путници без пута, просјаци без милостиње, кметови без 
народа, народ без вере, вера без Бога, сељаци без земље, земља без 
сокова, судови без суда.

Храбра и зрела уметничка остварења, четири драме које су пред 
читаоцем ове књиге неће му пружити утеху, али ће му понудити наду. 
Неће му показати пут, али ће му сугерисати да настави путовање. Неће 
решити нагомилане друштвене и социјалне проблеме, али ће указати 
на њих. Неће се ухватити у коштац са историјом, али ће је пажљиво 
и брижно тумачити. Неће улепшати ни српску прошлост ни српску 
свакодневицу, али ће истински волети Србију. Па зар од њих треба 
очекивати још нешто?!



Опера уз тањир пасуља3

Овогодишњи анонимни конкурс Удружења драмских писаца 
Србије за најбољи савремени драмски текст изнедрио је неколико 
зрелих и упечатљивих драма, које су сабране у 46. свеску угледне 
едиције Савремена српска драма и овде се објављују први пут. Награ-
ду „Бранислав Нушић“ ове, као и прошле године, освојио је Жељко 
Каран, за драму Џенериканци, чиме је показао да је стасао у озбиљног 
драмског писца чије комаде савремена српска театарска критика не 
сме прећуткивати, барем не на своју штету. Уз победнички текст у 
овој свесци штампају се још три наслова која су ушла у најужи избор 
за награду „Бранислав Нушић“. То су: Аписова клетва Миодрага 
Илића, Нежење Обрада Ненезића, и Мајсторска радионица (Ругалица 
насилној смрти) Александра Нога.

Награђена драма Жељка Карана Опера уз тањир пасуља (Џене-
риканци) жанровски је анотирана у дидаскалијама као „драмска 
игра са певањем посвећена деци тек стасалој, а прерано преминулој 
од болести новијега века, опаке и страшне којој нема лека: Алексан-
дри, Марку, Александру — Вуји…“ Није без значаја ни локализација 
радње, која се догађа „у задњој рупи на крају ничега, недавно и сада“. 
Смештена у радничку средину, у рударску забит негде на крају света 
(читај Србије), брехтовски оркестрирана, са ангажованим сонговима 
који прате, коментаришу и емоционално боје радњу, Каранова драма 
је вехементна, вибрантна, виталистичка. Социјално ангажована и 
етички заснована. Опора и снажна.

Џенериканци су драма о одрастању, о изгубљеној генерацији 
која тражи разлог и залогу постојања. Свет одраслих, ружан, прљав, 
туробан, зао, посматра се из перспективе деце која у гробљанској 
атмосфери провинцијалне малограђанштине ходају као зомбији, 
затроване крви и зараженог погледа, очајнички се трудећи да не 
опонашају своје родитеље ни гестом ни речју, како не би доживели 
њихову злехуду судбину. Родитељи су изгубљени, дезоријентисани, 
дементни. Писац се, међутим, не предаје. Ако је свет стар, деца су још 
увек млада. Ако су чула засићена, дух је радознао. Живот је светко-
вина тела, празник духа, славље врлине и крепости. За живот увек 
има шансе. Чак и на онколошком одељењу Балкана, што је Србија, 
не својом вољом, постала.

3 Савремена српска драма, књига 46, 2011.
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У тој задњој рупи на крају ничега, на бетонском отпаду, радиоак-
тивном ђубришту света, клијају као пузавице, бодљикави, самоникли, 
Џенериканци. Мали људи и велика деца, чиста срца и непокварене 
душе. Рађају се да умру зарад прародитељских грехова, у свету у коме 
људски живот вреди само као мазиво за подмазивање монструозне 
машине капитала која служи за сејање болести и смрти. Обележени 
рођењем и поднебљем, жигосани болешћу која је посејана у тлу, у ваз-
духу, води, у генима, у крвотоку рударске насеобине која није узалуд 
у уводу драме означена као гулаг, заточени пре утамничења, осуђени 
пре рођења, деца сазревају пре рока:

БОЈАНА: Али ја овде нећу да рађам!
МИРКО: Ко ти каже да ћеш овде да рађаш?
БОЈАНА: Више не могу да издржим, Мими!
МИРКО: Сачекај, за две недеље се враћам — да видимо на чему смо.
БОЈАНА: Ни на чему смо Мими, ни на чему! — На томе ћемо и остати, ако 

останемо овде.

Изнервирана, крене у другу просторију.

МИРКО: Није баш ни на чему.

Бојана застане.

БОЈАНА: Па, и није баш ни на чему, на нечему јесмо… На нечему ипак живи-
мо. Хоћеш да ти кажем на чему овде живимо?…

Бојана се врати до сточића. Мирко је погледа упитно.

БОЈАНА: … На отпаду, на ђубришту живимо, ето на чему!
МИРКО: Знам да је индустрија…
БОЈАНА: Не знаш, Мирко, не знаш. — Не знаш да ту на километар и по леже 

закопана бурад за које нико није смео да зна. — Војска блокирала све око 
Старог рудника, као „војна вежба“, пре тридесет година… Јесте, причао 
ми један рударски инжењер у пензији док сам га возила кући на Фрушку 
Гору, кад је оно долазио овде по потврду за радни стаж… Његови рудари 
су после осам година почели да умиру од рака. Он се на време склонио 
у Рударски институт, у Земун… На ђубришту живимо — и то светском!

МИРКО: (Горак осмех) Светско, а наше.
БОЈАНА: Па, Мирко, мајку му!…

Позорница је издељена на три дела, у којима се трипартитно 
одиграва драма прокажених апатрида, избеглица из сопствених 
живота. Драма прати три микросвета, чије се судбине међусобно 
преплићу и додирују у разним аспектима. То су Бојана, таксиста 
по нужди, жена–змај, и Мирко, сензибилни, тужни, талентовани 
сликар са Косова, избеглице. Ђоле Стефагора, деликатни, учени, 
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доброхотни и благоћудни младић, који има снаге и храбрости да 
обзнани своје друштвене, људске и политичке ставове, без обзира на 
последице. Ђоле је приватни учитељ математике, несвршени студент 
машинства, који се, након очеве сумњиве смрти, брине за дементну 
мајку Аницу. Његова биографија има дискретну политичку ноту, 
с мером уткану у психолошки профил. Ту су и најмлађи, Боле и 
Маја, школарци који се боре како би (п)остали достојни другачијег, 
бољег живота.

Мирко и Бојана, избеглице из Сарајева и са Косова, у рударској 
рупи на крају света, у гулагу за обележене и прокажене, покушавају 
да дају смисао својој љубави и да одговорно и самостално креирају 
заједнички живот. Безуспешно. У крају у коме су сви предвиђени 
за одстрел, као људи нижег реда у новом светском поретку, и они 
су људски и професионално обезвређени и омаловажени. Оно што 
улива наду јесте доброта и благост са којима су их сиромашни суседи, 
међу које су дошли, прихватили. На крају, разорен страшном болешћу, 
Мирко извршава самоубиство.

Боле и Маја покушавају да стицањем знања код приватног учи-
теља обезбеде пропусницу за одлазак у велики град и у велики свет, 
изван умирања, болести, прљавштине и смрада.

Ђоле Стефагора је највиталнији лик у драми. Бранећи се горком 
иронијом и аутоиронијом, он успева да освоји вољену девојку, Бојану, 
а дементну мајку, Аницу, смести у азил за умоболне. Ђоле је истински 
јунак ове драме. Деликатан и сензибилан, ведар, духовит и отворен, 
спреман да помогне и поучи, он заслужено успева да се осови у вер-
тикалу љубавне романсе са Бојаном, не скрнавећи својим искреним 
осећањем трагичну судбину смртно болесног сликара Мирка, који у 
суровој животној утакмици нема никакве шансе. Мирко је, с друге 
стране, довољно широк да посмртно не затвори вратнице љубави и 
живота вољеној жени. Уз Мирков благослов Бо ће живети и волети, 
а живот ће се наставити и после смрти, и унаточ смрти.

Сонгови који прате, резимирају и тумаче радњу драме и поступке 
јунака, у потпуности одговарају брехтовској драматургији. Реч је о 
жестокој уличној поезији, сонговима који се певају и репују, горким 
стиховима о трпљењу и о нади:

СВУД ПРЕВАРА ВРЕБА

ЂОЛЕ: (Пева) 
Шибицари на високој нози  
Варају у поезији и прози  
Варају овде и уоко’  
Варају свуда на широко. 
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На овоме свету све има границе.  
Баш све, ал’ похлепа слепа — не.  
Баш све, ал’ људска глупост не.  
Када ћемо стићи до задње станице?  
Трпљење и нада, одувек и сада 
Пола света држе — До када? До када?  
Да л’ трпети још или отпад бити? 
Ова дилема не може се скрити. 
Ко данас је честит или поштен бар,  
Лудим је проглашен већ јасна је ствар.  
Давно цењен морал заборављен је већ  
Има ли достојанства? — Не може се рећ’.  
Сад чувај се добро јер превара вреба,  
Немој бити жртва, теби то не треба. 
Јер дође време — тако стоји ствар —  
Жртва се кажњава, а злочинац је цар.  
А трпљење и нада, одувек и сада 
Пола света држе — До када? До када?  
Да л’ трпети још или отпад бити? 
Ова дилема не може се скрити.

Из социјалног аспекта ефектан је поступак паралелизма на сцен-
ском, али и мисаоно–симболичком плану. Урин и фекалије насред 
улице потичу из понора нељудског бивства у коме пребива дементна 
Аница, али и симболички оличавају прљавштину и смрад друштва 
у коме се радња одиграва. Цртежи косовских светиња и богомоља, с 
друге стране, дају профаним догађајима сакралну дубину, укључујући 
се у радњу као симболички подтекст приче о истинским вредностима 
отаџбине, дома, завичаја и језика.

Најупечатљивија је, ипак, симултана сцена умирања и зачећа 
новог живота. Паралелно се прати љубавна игра Бојане и Ђолета,  
и страшни ритуал смрти сликара Мимија. Та симултаност има  
своје сценско, драматуршко, али и симболичко упориште и 
оправдање.

„Слепи рођај“ и уметак новог плода у матрицу живота упоређен 
је са смрћу као дефинитивним одузимањем времена које је човеку 
дато само привремено да га троши. И то под туђим именом. Живот се 
наставља и траје, и поред свега, у сваком новом плоду, у сваком новом 
свитању, у новом биолошком и природном циклусу, у новом зачећу. И 
то је доиста виталистички став, по коме живот има оправдања чак и 
онда када га нисмо достојни. Тањир пасуља, уз који репују судеоници 
Каранове драме, и поред горке ироније, за позоришне сладокусце 
истинска је гозба.
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УЗ ТАЊИР ПАСУЉА 
Ово је театар два’ес’првог века,  
У коме нас много искушења чека. 
И у овом веку театра ће бити,  
Театра се играмо и гладни и сити. 
Играсмо у прошлом и у овом веку,  
прелазећи увек и сваку препреку. 
Тако и вечерас играли смо ми  
и певали вам песме — запевајмо сви!  
Трпљење и нада, одувек и сада, 
Пола света држе — До када? До када?  
Да л’ трпети још или отпад бити? 
Ова дилема не може се скрити.  
Два’ес’први век тумба се и муља,  
можеш бити срећан уз тањир пасуља.  
Та песма је наша, истинита, гласна,  
Та песма је ваша, разумна и јасна:  
Трпљење и нада, одувек и сада, 
Пола света држе — До када? До када?  
Да л’ трпети још или отпад бити? 
Ова дилема не може се скрити. 
Да л’ трпети још или отпад бити? 
Ова дилема не може се скрити…

Усуд историје поново меандрира у зденцу српског националног 
памћења. У историјској драми Аписова клетва искусни драматург 
Миодраг Илић радњу поставља на два колосека. У крупном плану 
је глобални пресек историјских калварија и мартирства српског 
народа од првог, Великог, до Другог светског рата, који се прате из 
визуре делатних актера српске државне политике, регента, потоњег 
краља Александра и Николе Пашића. На микроплану, паралелно се 
представљају дешавања у породици безименог српског министра, 
човека без части, карактера, илузија, идеала, ратног лиферанта и 
профитера, чија ће се породица расточити и дезинтегрисати изну-
тра, разједена рђом етичког посрнућа њених чланова, сломљена под 
теретом историјских неминовности које као метафизичка утега висе 
на глежњевима различитих генерација. Дидаскалије на почетку су 
више него прецизне:

„Симултана (наизменична) збивања у овој драми захтевају 
подељену сцену, или могућност да се додавањем и одузимањем неких 
сценографских елемената означавају два амбијента: простор 
(канцеларија, кабинет) у коме регент Србије, доцније краљ Срба, 
Хрвата и Словенаца, Александар Карађорђевић, и председник Владе 
Никола Пашић, решавају судбоносне проблеме државе и народа; 
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и простор (салон) у коме једна српска министарска породица 
доживљава своје трауме у годинама Првог светског рата, и у време 
настанка нове краљевине.“

У драми се евоцирају кључне митологеме новије српске поли-
тичке историје. То су: српска војничка част и морал, стварање Велике 
српске државе, појам југословенства, ратни и поратни лиферанти, 
државне сплетке и завере, демократија и диктатура, комунистич-
ке идеје и појам социјалне правде, унитарна државна заједница и 
федерација, српски и хрватски односи, монархија и републиканско 
државно уређење. У основи свих ових питања стоји древна дилема 
о механизмима, полугама, смислу и досегу историје, о њеним погуб-
ним последицама по живот и судбину обичног човека. Драма говори 
о страшној невидљивој вољи историје која располаже човековом 
судбином и судбином његових најближих. Збивања на макроплану 
симултано се прате, преплићу и допуњују потресима и ломовима на 
микроплану, у породичној заједници и интроспективно, на индиви-
дуално–психолошкој равни.

Занимљиво је да се збивања у државној политици и национал-
ној историји Србије сагледавају из две равноправне, а опонирајуће 
перспективе: рационалне, здраворазумске, можемо рећи иманентне 
чињеничној историјској свести; као и потпуно ирационалне, засно-
ване на клетвама, веровањима и сујеверицама. Тако је и назив комада 
Аписова клетва добијен једињењем и симбиозом два противречна 
механизма функционисања човекове психе на историјској и мит-
ско–магијској равни.

Стална потреба краља Александра да комуницира са креманским 
пророчанством у циљу спознаје о судбини државе којом влада, као 
и о сопственој политичкој судбини, неће му помоћи да је избегне. 
С друге стране, писац вешто манипулише различитим полугама 
сценске технике којом се дочарава природни циклус раста, успона, 
уништења и поновног обнављања једне идеје, утопије зване југосло-
венска заједница.

Врло је ефектна на драматуршком плану прича о љубавном 
троуглу између Јаворке, Нусрета и Ивана Јурјеца, чиме је симболички 
представљена и неуспешна историјска веза између Срба, Муслимана 
и Хрвата. Плене честити ликови Нусрета Сеферовића и министровог 
сина Филипа. У дијалозима министра–сплеткароша и ратног лифе-
ранта и његовог простосрдачног, али честитог и несрећног брата 
Радивоја као да се опет уплиће древна прича о два брата од којих је 
један увек на губитку. Овде, међутим, добитака и добитника нема и 
не може ни да их буде. Само часно и нечасно поражених.
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Идеали и идеалисти у оваквој средини лако се запате, али тешко 
успевају да се одрже и досегну очекивану животну зрелост, да стекну 
суму мудрости и знања:

НУСРЕТ: А ја? … Моја је дужност да будем војник?
МИНИСТАР: За сада остајеш са мном. Доцније, видећемо. Нико ти неће 

замерити што не носиш пушку. Правник си, чиновник, радиш за Владу. 
Осим тога, муслиман си, друга вера…

НУСРЕТ: Али, ја сам поданик Србије, овде сам се школовао, ова држава ми 
указала поверење… Моја савест… Моја дужност…

МИНИСТАР: Савест те у рату може коштати главе, а паметан човек чува 
савест за мирна времена…

Занимљиво је и присуство апокрифне културноисторијске 
матрице која се у драму учитава у форми усмене анегдоте. Тако ће 
неуспео покушај министра да извуче сина јединца из колоплета 
ратних збивања и тако му спасе главу подсетити на сличну драму 
Бранислава Нушића, коју је велики српски драматичар преломио 
у себи, те је није ни предочио своме сину јединцу. С друге стране, 
анегдотски представљено бахато понашање Пашићевог сина Раде у 
годинама српске калварије и крфске голготе, почев од трошкарења 
и баханалија у Лондону, преко крстарења морем или пак вожње бес-
ним аутомобилом по Крфу у коме су српски војници умирали као 
муве, функционално је у смислу мотивисања поступног политичког 
и људског краха великог Николе Пашића. Умешно уноси у драмски 
сиже Миодраг Илић и ове скривене детаље из живота великих људи. 
Није без значаја ни способност Илићеве драме да комуницира са 
прошлим временом радње, али и са сопственим тренутком, особито 
у драматичним, напетим, узбурканим дијалозима Краља Александра 
и Николе Пашића.

ПАШИЋ: Али, будимо опрезни, височанство. У том Југословенском одбору 
неки Хрвати би да се ставе под круну Краљевине Србије, а други би 
умешено и обешено — да им дамо самосталну Хрватску. Оног сло-
веначког попа, Корошеца, нико не узима озбиљно. Треба зажмурити, 
удубити се, и онако, у себи, видети будућност. Много је ту различитих 
вера и обичаја. Како сабрати под исти кров нас, Србе, инаџије и бунџије, 
Црногорце — осетљиве коленовиће, латинске зејтињаве Приморце и 
Хрвате — пештанске парничаре, Крањце који дрхте над сваком паром, 
Маћедонце–печалбаре..? Како ће неке будуће владе, будући краље-
ви, намесити колача тој шареној тевабији? Грозница ме прожме кад 
помислим на све те рогове у врећи…

Конвертитство Хрвата Ивана Јурјеца, који мења војничке уни-
форме и заставе под којима се бори као чарапе (аустроугарска војска, 
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српска краљевска униформа, партизанска одећа), упућује посредно и 
на лицемерну позицију ослобођене „словенске браће“ према ослобо-
диоцима, као и на вечну људску потребу за преживљавањем по сваку 
цену. А да југословенство има цену видели смо крајем двадесетог века, 
када нам је испостављен рачун, и када су рогови коначно покидали 
врећу.

Драма Обреда Ненезића Нежење урнебесна је „трагедокомедија“, 
гротеска, мелодрама и фарса уједно. Силовита, убедљива, разиграна, 
духовита до суза и трагична до крви, ова драма захвата изузетно 
широко. Маестрално представља живописну, на моменте раблеовску 
фреску људи, догађаја и менталитета у Војводини почетком новог 
миленијума. Од згубидана и ситних криминалаца, преко провин-
цијских лепотица и спонзоруша, све до локалних моћника, луда и 
замлата, уз пиће, песму и лумперајку испредају се гротескне, неверо-
ватне, трагичне, промашене, узалудне, неиспуњене судбине. У истоме 
караказану крчкају се невероватни типови, приче, идеје, судбине. На 
окупу су довитљиве варалице, кримоси са душом и чашћу, који због 
љубави не могу да сузбију дерт; бескрупулозни трговци робљем; 
покојни професори музике из „Мокрањца“ који некадашњем себи 
свирају подушје; похлепни Руси који купују и продају људе, земљу, 
нафту, магле и опсене; попови који продају унуке ретардираним 
просцима; ретардирани просци; бели магови и црне баба–вештице; 
кафеџике и колпортери, војници и генерали, трансвестити и курве, 
мушке и женске. Мајке, сестре, љубавнице, жене, служавке.

У Војводини, на салашима који су опустошени и отуђени, на 
земљи тајкуна и превараната, све ове судбине, међутим, имају зајед-
ничко исходиште. Други светски рат и прича о два (најмлађа у рату) 
партизанска генерала, који су и једнојајчани близанци. Јован и Павле 
Кривачки представљају једну од могућих верзија митске приче о 
божанским близанцима: „Близанци као да представљају ’удвојено 
исто’, односно човека са своја два ентитета показана одвојено, а која 
се никад у једном простору и времену не могу наћи један поред другог. 
Наиме, човек је у овом свету један са телом и душом и на оном свету 
је један, само са душом. Близанци руше прекидност простора живих 
и мртвих. А једино Бог и демонска бића могу нарушити ту границу“ 
(Љубинко Раденковић).

Разлаз међу браћом, који је био неминован, мотивисан је исто-
ријским разлозима, резолуцијом Информбироа. Тако ће правоверни 
брат генерал осудити генерала грешника на вишегодишњу казну 
са преобраћењем на Голом отоку. Кажњен, али не и преобраћен, 
Јован ће тврдоглаво следећих пола века проживети закључан у соби, 
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херметички затворен, у добровољном изгнанству. Криво насађен, 
држећи се грчевито само једне, своје револуционарне и ратне истине, 
он ће пропустити све остало: жену, синове, кћери и унуке, живот сам. 
Евокација тих догађаја, по истеку педесет година, биће уприличена 
приликом читања Павловог тестамента пред живописном нушићев-
ском ожалошћеном породицом:

„Дакле… Драги моји потомци, треба да знате да сам се у младости, као 
народни херој и државни функционер, огрешио о свог брата близан-
ца Јована, народног хероја, и заједно са мном најмлађег генерала у II 
светском рату, и не слушајући своје срце и памет, него срце и памет 
Партије и тако мислећи да чиним добро својој земљи, Партији, себи, 
али и мом брату, послао сам га на преваспитавање на Голи оток, јер је у 
пијаном стању изјавио да једнако воли Совјетски Савез и своју земљу, 
те да би све који другачије мисле и говоре послао на преваспитавање 
у Сибир… (Јован уздише. Бела га стиска за руку. Сви гледају у Јована, 
који гризе усну.) Знам да је касно, али у знак тога да сам се покајао, сву 
своју покретну и непокретну имовину остављам свом брату Јовану да 
је он расподели својој деци, заједно са мојом племенитом снахом Белом, 
која је више пропатила него мој тврдоглави брат. Драги и једнако омра-
жени Јоване, ја сам отишао да кајем своје грехове, а надам се да ће моје 
богатство усрећити твоју децу, онолико пуно, а обратно, колико сам ја 
унесрећио тебе. Али, твоја деца су несрећна сама по себи, и да им није 
било мене и мојих пријатеља, били би још веће несреће, него што јесу…“

Покајање брата крвника долази касно. Питање је и да ли је то 
истинско покајање. Права вредност ове драме, међутим, није у њеном 
трагичном заплету и мелодрамском расплету. Сиже о окупљању 
„ожалошћене породице“ после много година на подели имовине 
богатог, а невољеног рођака већ је много пута тематизован у нашој и 
светској литератури. Највеће вредности Ненезићеве драме проистичу 
из врсног осећања за комику у најразличитијим валерима: од горке 
ироније и политичке сатире, преко урнебесне комике ситуације, до 
комике која наговештава и прати трагедију. Ненезић показује спо-
собност изврсног психолошко сенчења и убедљиве драмске карак-
теризације ликова, ретку способност да из сваког јунака извуче 
најфункционалније реплике, да пластично представи рационалне и 
ирационалне стране човекове психе и поступака. Безазлени и бесло-
весни Миле Гусан, змијолики Зуцоне, Иво Алас, широк и несрећан 
као Дунав, аморални и слаткоречиви Таса Колпортер, зацопани 
бели маг Дуле Меџик и његова жена–роспија Анамарија, Даница и 
Миљана, несрећне колико су добре и лепе, сталожена и постојана 
Бела, истински стуб породице; педерикасти Мика–Мајкл, себични и 
дрчни старчић Јован Кривачки који до смрти тера своје, баш како му 
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и презиме казује. Изванредно обликовани, живи, уверљиви ликови. 
Сви у потрази за нечим бољим, лепшим, светлијим, што је тако тешко 
открити у себи и у другоме.

Да ли су овакве породице, судбине, животне приче стварне? Не 
знамо. Али нам писац показује да су оне драмски могуће и убедљиве. 
Или, како би то Андрић рекао: „Како је мален и збркан свет опипљи-
вих ствари према врелим, недогледаним регионима несанице! Како 
је мутно и ружно оно што отворене очи могу да виде!“, „И шта ми, 
најпосле, знамо шта све постоји а шта не?“

Комад Александра Нога Мајсторска радионица (Ругалица насил-
ној смрти) гротескно виђење света изврће до апсурда. Збивања у 
једној мајсторској столарској радионици, у којој се у фрижидеру хлади 
леш, у гајбици загрева пиво, а у мртвачком сандуку одмара мајстор, 
представљена су као гротескно извртање свих облика друштвених 
норми и прихватљивог понашања. Низ сегмената радње се уклапа 
у поетику комедије апсурда: пијани мајстор који погрешно сахрани 
живога комшију; удовица која залиху вештачких зуба резервише код 
покојника, и која уз то пије као смук; Казимир и Тихомир, говорљиви 
и тихи демијурзи смрти, креатори вешала–славолука; пас који уједа 
домаће, а према гостима је апсолутно индиферентан, друштво које 
веша због грађевинских малверзација, а превиђа убиства и тетоши 
убице; све су то знаци поремећеног света и система вредности. 
Ситуациона и вербална комика особито је ефектна када је реч о пред-
ставницима власти, да не кажемо полиције. Ево како се домаћински 
штеди у времену транзиције:

ТОМО: (Кад чује разлог посете, окуражено, у ходу према полицајцима) А ја 
помислио да нисте дошли због пореза, господине инспекторе?

ДРАГО: (Одмерава Тома)
 Раније смо обилазили фирме и друге пореске обвезнике и проверавали је 

ли и уплаћен порез. Али је општина то сада изменила. Сад те само опо-
мену једном уколико касниш, па ако не вреди дође сутрадан Мањушко 
и пребије те. Пребије ко животињу.

ТОМО: Некад није било тако.
МАЊУШКО: Није.
ДРАГО: То су одскоро увели. Изађе много јефтиније за општину.
ТОМО: То су се добро досетили.
ДРАГО: Добра власт мора да буде штедљива. Домаћински да се влада.

(Не скидајући поглед с Тома, помало претећи, Мањушку који је 
Тому иза леђа.)

 Је л’ тако Мањушко?
МАЊУШКО: Тако је, господине нижи инспекторе.
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Вешала су резервисана за грађевинског предузетника који се 
досетио да скрати стамбену зграду за цео један спрат, и људе тиме 
начини грбавим и кукавним:

ТИХО: И ово ће тамо да заврши. Наручили из затвора. Кажу да ће суд да 
изрекне смртну казну оном несрећном Првославу, и да вешање не сме 
да касни. Не знам како би га обесили да ти ниси наишао да помогнеш.

ТОМО: Чика Првослава, оног из Станоградње? А што њега?
ТИХО: Кажу укр’о 7 метара зграде.
ТОМО: Како укр’о 7 метара зграде?
ТИХО: Зграда од осам спратова мора да буде висока најмање 20 метара. А он 

је скратио, правио спратове по метар и 50, 60. Станови дошли високи 
једва метар и 20, 30. Не мож’ нико да се исправи у њима. Станари тужили 
предузеће и тако се сазнало. Само, касно се сетили да туже, кад су већ 
сви постали грбави.

ТОМО: Ал’ се досетио… Свака му част.
ТИХО: Још да га нису у’ватили… где би му био крај.

Када се од вешала, дизајнерским умећем мајстора из мајсторске 
радионице, доправи славолук, особито погодан за групна, колективна 
и породична погубљења, испоставиће се да вешања неће ни бити. Зато 
ће машину први испробати судски курир Мали, све уз асистенцију 
полиције и присутног грађанства. Свет у сенци вешала, горки смех, 
присуство пожару и паљевини као вашарском спектаклу. Слика 
времена и прилика у којима живимо. То нам уосталом показује и 
временска локализација радње: „Догађа се: у мрачно доба (24. 03–10. 
06. 1999. г.)“



Сила која растаче4

Драме које су пред читаоцем имају јединствено исходиште. Поло-
жај индивидуе пред силом која растаче, раздешава и прља све чега 
се дотакне. Човек је изгужвано клупко крви и меса пред слепим, 
неумитним витлом историје и живота. У свим текстовима говори се 
о мимикрији. И о жељи. Било да је реч о трансвеститу, располућеном 
између тела и тела, о проститутки, која чезне за љубављу, болеснику, 
који жуди за оздрављењем, о писцу који бива располућеником тела 
и духа, или пак о политичком театру који поништава биолошку егз-
истенцију својих глумаца укидајући им основне моралне принципе 
Игре. Јунак је апатрид, избегао из сопственог тела (трансвестит), или 
пак из сопствене судбине (писац–револуционар), или пак из сопствене 
професије (чиновник) и уметничке визије (театар апсурда и смрти).

Неприпремљеног читаоца ће можда поразити бездушна зве-
роликост света, крхкост јединке, немоћ и беда уметности у свету 
идеологије и политике, са чим ће бити брутално суочен у текстовима 
овог броја Савремене српске драме. У светлу савременог друштвеног 
тренутка, без обзира на то када су написане, драме су веома актуелне. 
У комаду Пивара проблематизује се однос (театарске) уметности 
према позоришној игри, (не)делотворност и немоћ глуме и глумишта 
у свету мимикрије и поданичког менталитета. Доводи се у питање 
смисао играња у театру политичког апсурда, постављају се мета-
физичка питања о вечитој људској потреби да сва своја зверства, 
насиље и мржњу оправда идејом друштвене правде, једнакости и 
слободе. Мерлинкина исповест опет сеже до нештампаног проспекта 
београдског подземља, туробног стецишта људи са маргине друштва, 
царства порока и проституције. У драми необичног назива Скрколије 
у камерној атмосфери одвија се вечита прича о ривалству и љубави 
између два брата. Комедија апсурда о згаженом чиновнику и Мини-
стру парабола је о згаженом и пониженом малом човеку данашњице.

Сва четири комада представљају ламент над горким удесом 
савременог човека. Истовремено, у фокусу драма је и питање дос-
тојанства и положаја глумца у свету који је укинуо принцип Игре. 
И, можда још више, смисао човека као Појединца у системима који 
признају и познају само психологију масе: масовне заблуде, масовне 

4 Савремена српска драма, књига 47, 2011.
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злочине, масовна искупљења. Можемо ли, сугеришу комади који 
су пред нама, као врста опстати једино тако што ћемо у име идеала 
убијати, лагати, потказивати, издавати, мрзети? Позлеђивати себе и 
друге. У шта ће се изродити рођење Појединца:

КРОНШТАТСКА ПЕСМА 
Власт је одувек Ђаволу брат  
А верни слуга Господа Бога. 
Договор оба штују: поретка сурогат  
И крепко се држе тога. 
Чуј: застрељат те буду крај неког плота  
По приказању Свјатог Комплота. 
Осу се плотун. А Иљичу на устима остаљис слова:  
„Свобода! Свобода с всјем!“

Драма Пивара Божидара Зечевића изврстан је текст који је с раз-
логом у своје време освојио награду „Бранислав Нушић“. С једнаким 
разлогом овај текст отвара и 47. број Савремене српске драме. Као у 
већини текстова који су пред нама, и у Зечевићевој драми делатан 
је документарно–историјски подтекст. То је временски период који 
обухвата последње дане окупације у Београду и представља увертиру 
у долазак партизанских ослободилаца:

ЛИР: (Стоји у врху хора, широким гестом отвара једну књижурину и чита 
из дубоког тембра)

Историја српског позоришта. Страна 97. „Импровизована позоришна 
дружина у ’Нипертовој пивари’“. Одмах по обустављању рада Народног 
позоришта, један део глумаца у Београду прелази под скут индустријал-
ца Ђорђа Ниперта, који у великом предворју пиваре гради позорницу и 
врши остале потребне радове. Тако су отпочеле представе. Приказано је 
више комада по Нипертовом избору. (С пажњом затвара књижурину)

Даме и господо! Частим се што испред српског глумишта могу да 
поздравим овај скуп и дичном потомку нашег театарског меценарства 
још једном упутим ријеч и топле хвале. Како је дивно то што је учинио 
ваш дјед! Како је величанствено то што чините ви сада: на обљетницу 
тог племенитог чина Ваш дом наново прихвата сирото казалиште!

Предворје пиваре „Ниперт“, власништво индустријалаца Јое и 
Коко Ниперт, предворје је пакла. Гргољење пива из металних цеви 
ехо је ригања топова са фронта, подземно крволиптање историје. 
У овој мефистофеловској драми нема невиних. Да би преживели, 
зарад голог опстанка, прваци српског глумишта спремни су на све:

ЈАГО: Шта овај сад… Кажем: стрпите се, биће кобасица.
ЂИДО: И пива, богами!
ХЕДА: А бутер и пржени хлеб? А ринглице?
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ЂИДО: Још увек не могу да верујем: нема више бонова!
ХЕДА: Ни редова. Умро Дирис!
ЈУЛИЈА: Добићемо нове чарапе. И ешарпе.
ХЕДА: Јешћемо на тераси. Као пре окупације. Играћемо виста и увече имати 

журеве са правим коњаком.
ЂИДО: Ако ствари буду како овај каже, има цело „Ацино позориште“ да 

пукне од муке кад будемо ’њопали бели лебац.
ЛИР: Бијели крух. Кад сам га задњи пут јео? Има томе доста, као да су миле-

нији прошли…

У драми Пивара Божидара Зечевића, у свеопштој деструкцији 
историје, ружи се и скрнави храм позоришта, крше правила еснафа, 
поништава дух уметности, како би се монетом лажи (ис)платио голи 
трбухозбор театарског опстанка. У одличном тексту, са језгрови-
том, узбудљивом и напетом радњом, врцавим дијалозима, изврсним 
масовним сценама и мотивисаним поступцима јунака, уз духовите 
сонгове, представља се свет позоришта изнутра, у страшној опсесији 
собом, у тужној величанствености и гламурозној беди глумачког 
позива. Театар у Пивари представља метафору за зловидно позо-
риште тоталитарне свести, које почива на полугама мржње, насиља, 
страха и секса. И све то у знаку пива, као симбола и афродизијака, 
амблема власти и моћи. Као и у класичном шекспировском театру, 
од почетка до краја Јаго повлачи конце:

ЈАГО: (Апарте) Идите и ждерите, децо божја. И мирно спавај музо Талијо — 
ови ти настављају курвински занат. Добро сам скувао, држи ме форма. 
Вечан сам, неуништив. Ко зна шта све може да се деси, али ја остајем. У 
овој кући изградиће ми деца божја склониште, док не буде време да се 
изгубим. Јер, сваки јавни посао мериће се ускоро чизмом народног суда. 
Е… па… свршено. Зачето. Нека ноћ и хад породе ово чудовиште сад!

У изврсној динамици комада, у раштимованом ритму валса и 
какофоничном хору првака класичне драме, десиће се ланац прељу-
ба, издајстава, убистава, смена друштвених система и културних 
парадигми, све зачињено пивом, уз сијасет масовних сцена педе-
растије и курвања. У размаку од неколико месеци смениће се читаве 
епохе. Одлазе фашисти и њихове слуге. Нестају моћни и безобзирни 
индустријалци. Долазе храбри ослободиоци. Али са њима неће доћи 
и слобода. Резонер драме, редитељ Хартвиг, затучен је као псето од 
помахнитале руље. И баш у часу када се маса покаје и освести, када 
глумци скину своје маске и имена из класичних театарских комада, 
показујући заборављени траг људског у себи (што се симболички наг-
лашава изношењем њихових „цивилних“ имена), уместо обећаване 
слободе и правде, доћи ће неумитни рафали:



  43

ЈУЛИЈА: Весталка сцене. Тужни гињол што се навлачи на добро увежбан 
палац. Лутка офарбана у плаво. чежња из стаклених очију. Дисципли-
нована животиња. Ето — то сам.

(Врисне)

Говно вам за доручак! Зовем се Сибина Златић и ја преузимам одго-
ворност.
Музика! Светла се гуше. Оркестарски увод.

ПЕСМА СИБИНЕ ЗЛАТИЋ 
Добро већ научих, јер прсти ми бриде  
Да цупкам по такту измишљене музе  
Господа у мени 
Поезију виде 
Бацају ми штедро своје аплаузе.  
Већ напамет знам кад букет донесу  
И правим се луда што наивно таје  
Да у мени виде 
Будућу метресу 
Док у њима будим — лирске осећаје. 
Па ево: мрзим Љубав, Верност… Нежност. Мрзим  
Топао Кутак, мрзим… мрзим Оданост, Женственост…  
све лепе речи. Пазите: курва. Курва. Како вам звучи?  
Уздрхтите кад то ја превалим преко уста. О, да знате 
што ми је лепо било синоћ, док ме је Шваба кљукао  
официрским шампањцем, тражећи пут међ мојим опуштеним  
коленима! Дивота. Јој, хоћу да лудујем како ми  
се прохте, да пустопашно газим по чистим, млађаним  
срцима, хоћу…

Иронија комада почива на чињеници да је сплеткарош Јаго једи-
ни који ће бити вечан у овој параболи насиља и смрти. Прочитајте 
ову драму. Моћна је, узбудљива и страшна.

У монодрами Мерлинкина исповест дидаскалије на почетку и 
на крају драме усмерене су ка демаскирању глумца и дезилузовању 
театра. Искорак ка стварности осигуран је исечцима из живота којима 
је драма уоквирена:

„Ова монодрама рађена је према аутобиографији трансвестита 
Вјерана Миладиновића Терезин син (Издање аутора, Београд 2002). 
Књигу сам добио од аутора почетком 2003. године. Било је то у 
Народној опсерваторији, на Калемегдану, где је Миладиновић нашао 
уточиште и посао. Пребивао је у станчићу, у Планетаријуму, у 
Доњем граду. Текст који следи произашао је из нашег тадашњег 
договора.“

Контекстуални оквир сурово је заокружен на крају комада:
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„Вјеран Миладиновић нестао је крајем марта 2003. године.
Његово тело нађено је 23. априла у Крњачи.“

Жанр монодраме најприкладнији је за исповест женске прости-
тутке у мушком телу. На устук традиционалном полном диморфизму, 
који у суштини одражава бинарне друштвене и културолошке струк-
туре, „трећи пол“ који оличава главни јунак овог комада одблесак је 
исконског пребивања женске аниме у мушком телу, које ће ишчезнути 
паралелно са растакањем имагинарне државе у којој се јединка као 
таква и конституисала. Помало изненађујуће за Шеварлића, који воли 
велике догађаје и крупне историјске теме, или пак уплиће елементе 
политичког театра у осовину драмског заплета, у овом комаду све 
је сведено, лирски набрекнуто, емоционално до сржи, мелодрамски 
интонирано. С обзиром на то да сама исповедна форма монодраме 
носи жанровске ознаке лирског самооткривалаштва, аутор је у све-
дености форме потражио пут ка спречавању патетичног разливања 
садржаја. Лирске пасаже у исповести главног јунака тако смењују 
штуре новинарске информације.

Тематски већ опробан у миљеу криминогене средине и сиве зоне 
српског савременог друштва, аутор сада закорачује даље, до руба 
морално валоризујућег и разумом сазнатљивог. У свет проституције 
и девијантности, пожуде и порока, патолошких и криминогених 
структура, неслућених перверзија и морбидности, телесних страсти 
и наказности. Тзв. нормална популација од Вјерана Миладиновића 
ствара оно што он ће он на крају и постати. И у телу женске прости-
тутке Вјеран Миладиновић је честитији од својих хулитеља из света 
малограђанског „мејнстрима“.

Главни јунак ове драме је оно што јесте. У његовом телу је пох-
рањена жеља хермафродита и андрогина. Он превазилази традицио-
налне полне и родне категорије конзервативног српског друштва:

„Неке особе у неким временима и на неким местима пре-
вазилазе категорије мушког и женског пола и рода, како се 
оне, бар од позног XIX века, схватају у западној култури. 
Тело и онтологија таквих особа одступају од модела полног 
дирнорфизма који налазимо у науци и друштву по начину 
на који саме схватају своје биће и/или своје друштвено 
понашање“ (Гилберт Херт, Трећи пол и трећи род).

У себи, у сећању на некадашњег себе, јунак проналази упоришне 
тачке свога опстанка у људском обличју, оно што га води у правцу 
коначног остварења. Љубав, и поред свега, и упркос свему. Као 
избледело сећање на ретке тренутке среће, светао лик баке Кадивке 
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усмерава јунакову потребу да стргне са тела кал нечистоће и жиг мут-
них страсти. Онога часа када јунак пронађе у себи снагу да прекине са 
срамним подводништвом и мазохистичком деструкцијом тела, њега 
ће убити. Ту ће просенути онај познати Шеварлићев иронични гаф. 
Лирској текстури упркос.

Кључне тачке Вјеранове биографије дате су паралелно са пул-
сирањем друштвене матрице. Већ само име јунака (Вјеран Милади-
новић) говори о укрштају националног и транскултурног у порубу 
текста. То зачиње дискретну друштвеноисторијску линију у структу-
ри драме, која прати време распада некадашње нам заједничке држа-
ве. То ће суштински одредити и судбину наследника из мешовитих 
бракова, као апатрида и избеглица, без родитеља, предака, државе, 
пребивалишта, корена. Раскорењени и разбаштињени, они морају да 
конституишу нов генеалошки поредак, нов родословни ланац, нов 
и другачији систем вредности, како би опстали. Тако, укрштен као 
геном, обележен жигом рођења, без своје воље, Вјеран Миладиновић 
ће бити маркиран и својим сексуалним избором. И својим телом. Биће 
жена у мушком телу и мушкарац са психологијом жене:

„Зовем се Вјеран Миладиновић. Рођен сам лета господњег 1958, 14. окто-
бра у Загребу, Општина Чрномерец. Родила ме је мајка, Тереза Стрмечки. 
Мој отац Миодраг, Прокупчанин, био је у оно време, по директиви, 
послат у Загреб да учи средњу војно–техничку школу. Моју мајку срео 
је на једној од многобројних загребачких игранки… Схвативши да је 
трудна, мајка му се поверила. Он јој је објаснио да нико не сме сазнати 
да је трудна са њим, јер би у том случају био избачен из војне школе. 
И брзо је отишао на наставу. Мајка се, затим, поверила својој најбољој 
другарици. И за неколико дана о томе је сазнала цела школа. Позвана је 
код директора и добила исписницу… И тако је клупко њеног, па и мог 
живота почело да се одмотава на сасвим предвидив начин. Одређени 
узроци увек рађају одговарајуће последице, само што човек најчешће 
одбија да прихвати ту баналну истину. У овом случају, одговарајућа, 
банална последица седи пред вама.“

Кључним се, за филозофску димензију драме, чини јунаков 
диспут са Богом, у коме се у питање доводе сви принципи и домети 
хришћанске цивилизације, која је сурова колико и лицемерна. Која се, 
ут то, поноси сопственим настраностима, пребијајући оне другачије, 
„девијантне“, припаднике ЛГБТ популације:

„Боже, ко си ти? Ко ти је дао право да судиш? Ипак, лагаћу себе ако кажем 
да ми се не свиђаш. Не бих имала ништа против да водимо љубав у сену. 
Верујем да ме величина ’твог’ не би разочарала. Твоја дуга коса би ме 
миловала по грудима или леђима. Зависи од позе коју волиш. Са своје 
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стране, ја бих се потрудила да удовољим свим твојим жељама. Немој да 
се чудиш! Како си посејао, тако ти је и родило.“

Вјеранова трансформација из мушког у женско тело потврђује 
Фукоову мисао да тело нема „пол“ изван дискурса у коме је означено 
као полно. Страст, еротика, бестидност чулног, култ тела и телесног, 
опијум бласфемичног и тривијалног, ознојена, загрцнута исповест, 
која заудара на мошус и секс, која меша мушко и женско лице у 
приповедању као и родне и полне ознаке, све је то заступљено у овој 
лирској монодрами М. Шеварлића:

„Бестидно, рутински, нимало нежно, завлачила сам руку у гаћице оних 
до којих ми је било стало, молећи Бога да се не разочарам, да оно што 
ћу за који тренутак шчепати буде укрућено, што дебље и дуже. Губим 
разум. Бескрај без хоризонта, одуваног београдском кошавом, тумара 
мојим сећањима, изазивајући жељу за повраћањем. Дахћем, грчим се, 
стењем, јаучем, стежем без милости властити врат да убијем оно што 
вечно вапи у мени. Хладни ветрови судбине немоћни су. Не могу да 
охладе врелину мог срца, да смање температуру мог, од чежње, болес-
ног мозга. Крвави мачеви, сабље, ножеви, леже по окрвављеној трави, 
помешани са деловима мога раскомаданог тела. Чупам коров из својих 
вена, једући његово сочно и укусно корење. Дубровник, упорно, својим 
каменим крилима, лети по мојој неутаживој машти. Још памтим оргазам 
на високој стени изнад мора, једне давне, топле летње ноћи. Знам да ћу 
целог живота лудети, трчати за тек сазрелим мушкарцима. Без стида, 
без милости према себи и њима.“

Коинцидирају, у кошмарном људском и историјском коитусу, 
распад државе и путена жеља, нежност и суровост, деструкција и ауто-
деструкција, телесна деформисаност и лепота, љубав и сирови секс. 
Полно сједињавање је последица неутаживе човекове жудње за собом.

Трансвестит је у Шеварлићевом комаду истовремено и глумац, 
без родних ознака, који у неосветљеним парковима и улицама налази 
сјај позорнице. И обрнуто. Глума је травестија, стављање на лице 
маски које представљају достојне и недостојне људе, њихове каракте-
ре, радости и тегобе. Отуда је и професија глумца да се буде неко други 
доведена у везу са потребом трансвестита да буду нешто друго. Отуда 
паралела између исповести трансвестита и сукцесивног маскирања и 
демаскирања глумца на сцени. Све до дефинитивног скидања шминке 
и смрти јунака. Са смрћу јунака и глумац се демаскира, претвара се 
у случајног пролазника. Још само на трен његова креација остаје да 
лебди у ваздуху, да би затим и она нестала.

У комаду Стамена Миловановића необичног наслова Скрколије 
у средишту пажње стоје питања љубави и Бога. Пратећи судбину 
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два брата, од којих је један обележен церебралном парализом, али и 
духовном чврстином коју ће демонстрирати до самог краја драме, и 
другог, здравог и правог, али ускраћеног за истинска осећања, обузетог 
коцкарским пороком и животом у сенци болесног и надареног брата, 
текст заокупља пажњу од почетка до краја. Брат жртва и брат који се 
жртвује. Дирљива прича о понорним дубинама душе, о скривеним 
Божјим путевима, о љубави и чежњи.

Изузетно је ефектна карактеризација проститутке Светлане, 
искусне професионалке и невине заводнице, која се са својом зле-
худом судбином носи како може и како мора. Врло упечатљива 
карактеризација и креација драмског писца. Отворена, простодуш-
на, наивна и срдачна, спремна да разуме и опрости, са израженом 
емпатијом према ускраћеним и осујећеним људима, лишеним среће 
и здравља, проститутка Цеца је изузетно успео драмски лик. С друге 
стране, Јелена, нормална девојка, малограђанка и охолница, која 
жели Стојанову љубав, а није спремна да се жртвује за њу, као да не 
поседује нерв за разумевање обичних људских мука и страдања. Као 
да су у овом Миловановићевом комаду заменили улоге они здрави, 
нормални и успешни, и они други, обележени и прокажени, који и 
поред свих својих хендикепа, нису изгубили веру у живот и људе. 
Вешто написан комад, који потврђује репутацију Стамена Милова-
новића као провереног драмског писца.

У дијалозима између браће исказују се најдубљи крајолици људ-
скости. И нада у доброту света.

СТОЈАН: (Упорно)
Љубави?! … Шта је то?… Љубав ти је, брате, чиста хемија и физиологија…
ЛАЗАР: Тако је то за вас „нормалне“. За вас све је све обично, телесно и 

безвредно. За оног који је поред бистрог потока, вода нема никакву 
вредност. Питај жедног у пустињи шта би дао за једну кап њену… Не 
знате ви како је то кад се нема, кад се жели, кад се сања… За мене су 
жене бића из другог, етеричног света. Око мене су, а тако далеке и тако, 
тако недоступне. Тајанствени космос у који само маштом и сновима 
могу да уроним… …

СТОЈАН: (Иронично)
 Е?!… Ма шта ми наприча; „жена је космос, васељена“!?… Она је оно 

што си и ти, оно што ти измашташ, одсањаш о њој и она о теби, све док 
се једнога дана не пробудите. Е, мој Лазаре, брате мој будаласти; кунеш 
се у овог твог Хокинга а ниси га разумео. Човече, сви смо ми само један 
од облика свеукупне, неуништиве васељенске енергије.

(Разочарано)

Значи тако; само сам џабе бацио паре…
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(Иронично)

„Да урониш у вечност“. Па што га, богати, не „урони“?…

(Прекорно)

А овамо: „Гушим се“.

И црнохуморна комедија апсурда Срећа у несрећи Предрага 
Перишића тематизује трагичну човекову усамљеност у информа-
тичком и дехуманизованом пост–свету. Постмодерном, постхума-
нистичком, посткомунистичком, пост–транзиционом, пост–рестант 
свету. У коме нико никога не разуме и ништа ничему не претходи.

Комедија Предрага Перишића Срећа у несрећи на нушићевски 
начин тематизује српску савремену судбину. Прича о згаженом 
Човеку и Министру прича је о нама самима, о нашим заблудама и 
глупостима. Заплет је познат, али врло ефектан. Чиновник Стојан 
има ту несрећу да буде згажен на пешачком прелазу, док чиновнички 
опортуно прелази улицу на зелено. „Срећа у несрећи“ је, међутим, 
то што је узрочник несреће џиновски монструозни владин „ауди“ са 
затамњеним стаклима, а починилац нико други до актуелни Минис-
тар. Тачније, његов малолетни син. (Учило дете да се вози) Из овог 
заплета проистећи ће урнебесна комедија апсурда.

СТОЈАН: Нећеш веровати колико сам ја срећник. Згазио ме је лично госпо-
дин Министар!

КОВИЉКА: Министар? Лично те он згазио?
СТОЈАН: Кажем ти сто пута, није он… Његов мали. Учио Министар дете да 

вози ауто. Глупо је да министрово дете не зна да вози ауто! И наравно 
где ће да га учи него на Теразијама. Каже господин Министар: најбоље се 
научи вожња тамо где је најгушћи саобраћај и где има највише пешака! 
И ја се слажем са тим. И још ми каже; где баш сада да згазим човека пред 
изборе. Сваки глас ми је драгоцен. Ја се и ту сложим са њим. Осећајан 
човек води рачуна о сваком гласу. И онда он почне да ми се правда. 
Каже: ја сам ваш велики дужник, замислите да се новине докопају тога 
да вас је мој мали згазио на пешачком прелазу. Оде служба, оде каријера! 
Ја сам ваш дужник а ви сте мој спасилац! И мене и моје породице! Мој 
мали много воли да вози овај службени „Ауди“! И јако је талентован за 
вожњу. Јест да има само 12 година али већ вози као одрастао!

Нестрпљиво ишчекивање угледних званица за Нову годину, уз 
уплитање јунакове маме и комшије Саје у радњу, биће прилика да се 
комад развије у правцу комедије апсурда. Брижљиво припремање 
гала–вечере, свечаних тоалета и пригодних разговора, у узалудном 
ишчекивању господина Министра, послужиће да се до гротескних 
размера развију ужасна духовна и материјална беда савременог 
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српског друштва. Онога часа, када Министар на крају ипак буде 
стигао, више никоме неће бити потребан.

Ликови у овој драми, Стојан и Ковиљка пре свих, њихов однос, 
њихови промашаји и неостварености, представљени су уз примесу 
хумора карактеристичног за комаде Душана Ковачевића. У неусиље-
ној драмској игри, од „радованског“ рата са комшијама који Стојан 
води до истребљења, преко сцена разоткривања домаћих издајника 
и шпијуна, све до патогеног односа који јунак гаји према мајци 
(масовном убици?), покуљаће на површину текста све друштвене, 
политичке и ине деформације и наказности српског друштва. Духо-
вито, игриво, гротескно и надасве апсурдно плету се сцене у овој 
Перишићевој драми.

Уз глумца, и писац је нека врста трансвестита. Стална потреба да 
се буде неко други, другачији, онеобичен, реализује се у књижевним 
сижеима, драмским заплетима, карактерима, ликовима, изненадним 
обртима, неочекиваним решењима. Али, шта ће се догодити када се 
сиже из литературе преточи у живот? Како ће писац поднети диктат 
историје коју живи? Може ли стваралац изнети бреме револуције 
чији је пророк и хроничар? У ком тренутку ће истина у коју он верује 
постати вера у коју се не сумња? Истина која постаје истинитија од 
стварности?



Огвожђена5

Горана Баланчевић, овогодишњи лауреат престижне награде 
„Бранислав Нушић“, коју традиционално додељује Удружење драм-
ских писаца Србије, рођена је 1988. године. Тиме се одбацује приговор 
да домаћи драмски текст не ваља, да нема младих, надарених и драма-
туршки образованих аутора, те да на позоришне репертоаре по сваку 
цену ваља стављати стране комаде, без обзира на њихов квалитет. 
Драма Огвожђена Горане Баланчевић представља савремену антибајку. 
Највише подсећа, и не само поетиком наслова, на бајку о Баш Челику. 
Велики песник Оскар Давичо представио је у својој поеми „Баш Челик“ 
аждајолику неман из усменог приповедања као гвоздензубу, ружну, 
деформисану, оштроконђасту направу која прождире стварност. 
Звер искежених гвоздених зуба. Горана Баланчевић је своју сирову, 
огвожђену визију савременог живота жанровски уклопила у поетику 
бајке без фантастике, радње без јунака, приче без (срећног) краја. Сва 
у поигравању конвенцијама, Баланчевићева их умешно инвертује и 
пародира, креирајући игриво–трагичку визију свакодневице. Непод-
ношљиву лакоћу Ужаса живљења у савременој Србији представља 
разиграно и полетно, са завидном литерарном убедљивошћу.

Драмска радња обухвата живот у провинцији. Посебно се ана-
лизују судбине малих људи окупљених око пруге која не води никуда, 
и возова који никада неће поћи. Јер немају коме ни камо да пођу. Већ 
уводни мизансцен је више него знаковит:

Травњак крај пруге. Ту се налази једна стара локомотива која 
очигледно већ дуго није у функцији. Испред локомотиве је камен 
који изиграва сто за игру. Дечак седи на столичици ослоњен на 
камен, гледа у неке папире и смеје се. Девојчица га посматра са 
локомотиве носећи лутку бебу у наручју, стару лутку направљену 
од разних материјала — крпа, пластике, гуме, лутка је одвратна, 
али је Девојчица воли. Деца су све време разиграна, уживају у игри.

Главна јунакиња, боље речено „јуначица“, Весела Јовановић, у 
уводној подели означена је као „дете прошлости“. Премештајући се 
са једног посла на други (куварица, магационерка, скретничар, чис-
тачица — Баба Сера, и на крају, особа без посла, штрајкач крај пруге), 
педесетогодишња Весела, службеница и самохрана мајка двоје деце, 
спушта се, суновратном спиралом административне воље својих 

5 Савремена српска драма, књига 48, 2012.
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шефова у егзистенцијалну празнину, у метафизички зјап Ничега. 
Било да је посвећена старању о благоутробију тела својих надређених, 
било да складишти никоме потребна заштитна одела у Магацину 
железничког отпада, или пак да индексира и класификује фекалије 
у Чистилишту клозетског подземља, Весела Јовановић је јуначица. 
Жена која се не предаје. Која плени својим сировим, ноторним поку-
шајима да се прикопча на инфузију живота у геронтолошкој орди-
нацији смрти и безнађа. Зубима се хватајући за нит, за непостојећи 
наговештај бољег живота у Србији.

Огвожђена је виталистички суморна и раздрагано суновратна 
драма. У којој се живот ипак, и упркос свему, мора одржати. Били ви 
деца прошлости, садашњости, или будућности.

Око упропашћеног железничко–транспортног предузећа, око 
напуштене постаје као да је и ваздух контаминиран несрећом. Трач-
нице Судбине ужлебљене су у Нигдину. Дешавања око железнице 
уклапају се у апсурдно–гротескну стилизацију света као Отпада. Као 
у разговору глувих телефона:

ВЕСЕЛА: Неко стварно зове! Хало?! Добар дан и вама. Да резервишете? 
Нећете моћи…Да, има места. Не, нема возова. Да, има реда вожње. Не, 
нема реда. Када ће кренути? Не зна се… Рекла бих — никада. Ништа 
ништа, ништа ништа. Хвала Вама на позиву.

(Весела спушта слушалицу) Неко хоће да путује.

Симболичка представа сурове стварности у транзиционој, 
постапокалиптичној Србији, опљачканој и опустошеној разним 
привредним и политичким експериментима, сведочи о високим 
уметничким дометима младе ауторке. Радња се одликује слојевито-
шћу и асоцијативношћу. У репликама вибрира напрегнутост између 
реалистичке матрице и ненаметљиве поетске стилизације. Вредност 
дијалога и монолога самерена је како односом према реалистичкој 
матрици и друштвено–политичком контексту, тако и према делима 
савремених српских драмских писаца и претходника који су пред-
стављали онај ланац традиције из које је израстао и оформио се 
списатељкин уметнички поглед на свет. У сложеним интертекстуал-
ним захватима драмско дело се наслања на токове које су означиле 
Биљана Србљановић и Милена Марковић, свака на свој начин и по 
сопственом драмском сензибилитету, али се од њих и одваја зрелим 
и самосвојним решењима.

У фокусу радње у драми Горане Баланчевић налази се развојни 
лук пропасти „малих људи“ у контексту транзиционог раздобља у 
Србији. Железничко свратиште у тексту постаје апокалиптичко С(у)
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новратиште. Виталност живота, који опстаје упркос свему, и који је 
вреднији од свега, нешто је што посебно плени у структури драме. 
Искушавају се, на различитим нивоима, смисао и домети људскости 
у спуштању јунакиње све дубље и дубље у подземље живота, у смрад 
безидејности, у беду свакодневице. Из утробе покварених вагона 
у подутробије клозетских јама и кафанских подрума. У сложеним 
поступцима уметничке стилизације, реч је о дантеовском путовању, 
којим се ништи природа орфејског силаска у подземље и подастире 
неповратно спуштање у девети круг Пакла.

Сања, Веселина старија ћерка, студент на Музичкој академији 
у Београду, диригент аматерског хора „Маторе керуше“, и Нина, 
Веселина млађа ћерка, кафанска певачица, некадашња радница — 
шегрт у козметичком салону, представљају „децу садашњости“. Обе 
изгубљене у свету коме ништа није свето и у коме је све на продају, 
на плочницима велеграда једнако као и у провинцији. Једини спас 
виде у бекству.

У „деци будућности“ пак оличена је зрелост мртвих ембриона, 
стармалост дечје невиности. У драми Огвожђена деца се играју одра-
слих, а одрасли не само да су заборавили да се играју него су забора-
вили и на то да су родили децу.

Атмосферу драме сенче и дискретни политички акценти, али је 
пресудно не одређују. Посебно су присутни у нушићевски конци-
пованим ликовима–двојницима Шефа и Шефа над шефовима, као 
и у бекетовском ишчекивању доласка Шефа над свим шефовима. 
Спрегнуто лицемерство, безидејност и неукус савремених српских 
политичара, уз препознатљиву кабадахијску ноту и простачку сти-
лизацију, представља друштвени фон на коме се одвијају линије 
радње породичне драме. Упечатљиве су, у том контексту, сцене пробе 
хора у једној Месној заједници (Србији) у којој стално траје изборна 
кампања локалних политичара (господара живота и смрти), некору-
мпираних и поштених (себељубивих покварењака), који се искрено 
брину само за опште добро, јавни интерес и државни бољитак (за 
своју фотељу и отете — народне паре):

Сцена 2. УМЕТНОСТ.
Месна заједница. Сањина проба. Сања и Бабе: Митра, Христина, 
Слоба, Нина, Шеф, Јова, Шеф над шефом, Радица, Весела, Драган. 
Степенице — хорска сцена је празна. Сала је излепљена постерима 
извесног политичара, који је организовао друштвени живот у 
месној заједници.

Бабе стоје испред степеништа окружујући Сању./на почетку, 
све бабе делују као фине, углађене, београдске даме…
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БАБА МИТРА: Драга Сањице, да ти, дете, знаш колико је нама Он улепшао 
живот!

САЊА: (Насмејана, или се бар труди) Наравно, наравно.
БАБА НИНА: Немаш појма! Тог човека треба у звезде да окујемо!
САЊА: Па, окујте га.
БАБА ХРИСТИНА: Па и хоћемо. И има да гласамо за њега! Све до једне!
БАБА РАДИЦА: Никад ми пре нисмо ни певале ни играле заједно.
БАБА ВЕСЕЛА: Ни картале се ни ћаскале ни ништа. Није било никаквог 

живота у овој месној заједници. Гледале смо једне друге преко тераса 
и то је било све.

САЊА: Верујем.
БАБА ЈОВА: И само да знаш да ће он чак и доћи да нас чује!
БАБА ШЕФ НАД ШЕФОМ: Обећао је, а Он испуњава обећања! Зато та при-

редба Мора бити… Долична њему!
САЊА: По први пут. Крајње време би било да вас посети, зар не?
БАБА СЛОБА: Чим прођу избори.
САЊА: Надајмо се.
БАБА ВЕСЕЛА: После Тита, Он је тај!
СВЕ БАБЕ: Тако је!

(Тапшу, дивљају)

БАБА ХРИСТИНА: А хоћеш ли и ти, слаткице, дати свој глас правом хероју? 
САЊА: Не верујем ја у хероје.

БАБА МИТРА: Ништа ову децу данас не занима. Без љутње, пиле.
БАБА ЈОВА: Гласање је њима последња рупа на свирали.
БАБА РАДИЦА: И не треба да гласају, па да нам буде лоше. Немој да те ово 

увреди, мицо.
БАБА ВЕСЕЛА: Тај човек једини мисли на нас, другима је стало само до 

фотеље!

Анимализација живота у савременој Србији представљена је гро-
тескном стилизацијом бабљег керећег хора, у сцени у којој је уметност 
дресура, а уметница хорски керовођа. Овде је процес поживинче-
ности већ ушао у поодмаклу фазу. Међутим, и на другим местима у 
драми срећемо зооморфне акценте, рецимо у опису естрадне хаљине 
малолетне Нине („шљаштећа, кичаста хаљина с анимал дезеном“). 
Упечатљива је, у том смислу, кафанска сцена где се, у диму алко-
холних испарења и магми анималних нагона, девојчица — естрадна 
уметница шацује искључиво као младо месо, из перспективе пијаних 
и задриглих матораца:

САЊА: Видиш, сви смо ми помало животиње. Трпимо оно што мрзимо. 
Али, животиња мора да зна где је горе а где доле, иначе ће изненада 
бити окренута наглавачке. Тако каже једна књижевница коју волим. И 
ти си животиња, Нина. Роб. Ниси ти никаква звезда. Ни принцеза у тој 
кафани. Већ месо. Само младо месо. У краткој сукњи.
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Баланчевићева представља људе маргиналце, крајпругашице и 
крајпругаше, са руба животне чамотиње и бесциљне егзистенције. 
Људе који границу безнађа сваки пут померају све дубље, и понор-
није, у себе.

Однос према класичној драмској традицији у Огвожђеној креће 
се од преузимања појединих жанровских образаца до њиховог пое-
тичког декомпоновања. И поред тога што изгледа као сликовница 
савремене стварности, драмски текст садржи низ преобликованих 
мотива и топоса из класичне (драмске) литературе. Сонгови ефектно 
прате радњу и моралистичко филозофски је продубљују, сведочећи 
о посве модерној и живој драми:

САЊА: (Сонг) 
Бабе. Продане душе  
Маторе керуше  
Желите ли мој бубрег  
Моју унуку, моју част?!  
(Бапски смех) 
Ма Нема проблема, све је на продају!  
(Сажаљиво) 
Је л’ се то неко буни? Ооо.  
Једна капљица пада у шољицу 
Збогом вољени мужу,  
Увек ћу те волети  
(Брише марамицом сузицу) 
Довиђења, драги комшија!  
(Маше весело) 
Иди дођавола, поштару!  
(Невини смешак) 
Све за паре. 
Сви људи — на продају. 
Удобне собице 
За разне марљиве проституткице, лопове  
А зашто не и студенте? 
И „тражи се тај и тај“ зверке  
Такође су у игри 
(Трља прсте) 
Све за паре. Да. Све за паре.  
И све ми се чини да траћим  
(Маше палицом) 
Своје време машући 
Маторим, олињалим, поквареним керушама!  
(Брзо као да је на протесту) 
Господин Политичар обећава  
А шта би друго? 
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Куле и градове 
За Маторе Керуше 
Оне кажу: Лепу њушку има  
Лепо се кези 
Сигурно ће нам бити  
Јако лепо ПОД ЊИМ 
(Сања гледа горе, помало уздише. Тихо)  
У овом великом, великом граду 
Мом граду снова 
Ја сам научила једну врло битну  
Ствар. 
(Краћа пауза) 
Сада знам како да дишем  
Међу свим овим људима  
Које бих најрадије  
Задавила. 
А за сада  
(И до сада)  
Само лајем  
Ав, ав, ав. 
Ав.

Процес пропадања је аналитички представљен у више генера-
ција, окупљених око истог места (пруга, локомотива, Железница) и 
времена (посткомунистичка транзиција из Ничега у Ништа). Ипак, 
ово није генерацијска већ превасходно, чини се, „женска“ драма. Док 
су мушкарци или безнадежно одсутни (Веселин муж), или безнадежно 
уморни (Драган), или пак безнадежно покварени у својој друштве-
но–политичкој подобности и задриглој самодовољности (Шеф, Шеф 
над шефовима), скупа узев безнадежно слаби да би ишта променили 
у својим недостојним животима, жене се боре, у грчевитом, готово 
животињском напору да се прилагоде, да се камелеонски преобразе, 
саживе са срамом и понижењем и преживе по сваку цену. Главна 
јунакиња је оклопљена несрећом, „огвожђена“ животом, скорела и 
окамењена, али не и изгубљена за живот. Ма какав он био. И то је 
најважнија хуманистичка поента овог полетног драмског текста.

Археолошка истраживања по ископинама митског наслеђа 
урбане културе предузима друга млада савремена позоришница, 
талентована Маша Певац, која пише комад Јуначка приповедања као 
инвертовани исечак из добре старе класике Дечјих и домаћих бајки 
браће Грим. Са лепом дозом хумора, ироније и цинизма. Ту су Јуна-
чина, Аждаја и Баба. Јуначина је кукавица и лезилебовић, човек без 
идеала и без циља, без посла, без перспективе, без храбрости. Аждаја 
пак компјутерски фанатик који комуницира са Јуначином путем 
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компјутерског екрана. Где су Јуначина и Аждаја, ту је, наравно, и Баба. 
Баба у бајкама искушава главног јунака, и након позитивно решених 
провера, јунак стиче чаробно средство помоћу којега ће савладати 
противника. Баба у драми искушава јунака на други начин, како би 
спознала да ли је емоционално и етички зрео да преузме одговорност 
за своју судбину и судбину свога брата. Намонтирана јапи девојка, — 
у комаду је сурово пребија набилдовани силеџија, коме се Јуначина 
не супротставља јер му за то мањка храбрости, — представља суп-
ституцију отете нежне принцезе која обично оличава главни циљ и 
смисао животног пута и учињеног подвига главног јунака. Само што 
овде пут губи смисао, подвига нема, нема ни јуначког амбијента ни 
амбијента бајке. Све је сурово изокренуто и преиначено. У урбаном 
амбијенту, Јуначка приповедања приказују грубо, наказно, длакаво, 
ружно, смрдљиво наличје Живота. У таквим релацијама, посебно 
су функционална упућивања на оне мале драгоцене сегменте арка-
дијског живота у природи, оно митско доба првобитне невиности 
и саживљености човека и природе, у сећањима и исповести главне 
јунакиње. Где се дело то стециште плодности, зрења и обиља? Говор 
је урбан, између псовке и благослова, сочан и језгровит, заснован на 
жаргону и сленгу.

Митолошке представе и слике претачу се у појмовне метафоре 
и савремени урбани амбијентални колорит Града. Боље речено, пред-
грађа. Телескоп је воајерски усмерен надоле, у комшијске прозоре и 
депресивно Двориште, уместо у небо и ширину слободног видика. Као 
кључаоница малих људских прича, воајеру је телескоп(ало) средство 
за надомештање сопственог погледа и става. Далеко од потраге за 
огњеним змајем из бајке, који метафорично сенчи боју пурпурног 
неба у време изласка сунца, Јуначина се, уместо у подвиге и у живот, 
упушта у јалову контемплацију и бесциљно осматрање туђих живота. 
У симболичком коду, живот је у тексту представљен као осматрачни-
ца, насиље као авантура, стварност као компјутерска игрица.

Град је матрица субкултуре, у коју се слажу урбане митске пред-
ставе и магијске радње, забране и табуи. Издвајају се основна правила 
живота у велеграду: одсуство комуникације, недостојан посао, живот 
на зајам и без покрића, безидејно и бесциљно глуварење, блејање по 
крововима зграда, џукачко пребијање жена, непостојање солидарнос-
ти међу људима, кукавичлук и страх.

У складу са модерним и постмодерним искуствима савременог 
драмског и постдрамског текста, јунаци се емоционално исказују 
до краја, огољено и експлицитно, директно се обраћајући публици, 
виртуелној колико и живот који се одвија унутар „текста“:
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ЈУНАЧИНА: (Нама) Уф! Данас је нешто опако искочило из лежишта, као 
Бабин кук. А у таквим ситуацијама користим овај прастари телескоп! 
Помоћу њега посматрам људе. Постану ми ситни к’о мишеви! У томе 
је суштина! Капирате?! Гледам на њих и њихове животе уситњено, без 
трунке сентименталности. Смејем им се са безбедне раздаљине, и толико 
се унесем у то да заборавим на свој случај. Јер људи су ме зајебали данас, 
зајебаће ме и сутра. Просто к’о различак…

Структура Јуначких приповедања доследно изокреће структуру 
бајке на наличје, инвертујући све њене делове, и гротескно деформи-
шући представу о једнодимензионалном, апстрактном свету у коме су 
срећни завршеци не само пожељни него и каноном прописани. Изра-
зито модерна антибајка, текст карикатурално изврће улоге главног 
јунака (Јуначина), противника–двојника из сопственог окружења 
(Аждаја), противника–отмичара из спољашњег света (набилдовани 
силеџија), дариваоца чаробног средства (Баба), пошиљаоца (Чупко) и 
иних пратећих фаца (Блејач Први и Други). Јунак на своме путу–аван-
тури среће Злог Газду и блазиране Службенице Прву и Другу, обавља 
посао недостојан човека (Потрчко), ни њега не успева да задржи, деси 
му се нешто налик на љубав у обличју госпођице Нитне, али Јуначина 
нема смелости да је избави из канџи насилника и херојским гестом 
придобије за себе. Речју, срља из понижења у понижење.

У дубљем евокативном подтексту помаља се позната сага о одра-
стању, неразумевању, распаду грађанске породице и урушавању тра-
диционалног система вредности. Јуначина и Аждаја су браћа, Баба је 
њихова рођена баба, зграда је некада била библиотека коју је основао 
њен отац, деца расту без родитеља који су побегли у иностранство и сл.

Ипак, на крају радње, у чвршћем повезивању растурених чланова 
Породице, у успостављању контакта између Јуначине, који ипак смогне 
куражи да посети девојку у болници, и госпођице Нитне, која са себе 
збацује оклоп ужурбане „пословне секретарице“ и открива се у свој 
својој рањивости, те у наговештају срећног завршетка, комад се опет 
жанровски приближава модерној бајци. Томе доприноси и ритам, 
готово певљива динамика и лака, неспутајућа интонација комедије.

Јуначка приповедања имају два постулирана завршетка. Један 
је смештен у фиктивну, сновидну раван, али није немогућ, будући да 
логика комада све време води Јуначину ка крову одакле ће се одигра-
ти икаровски скок у Двориште. Други је срећан крај, који се заснива 
на идеји да Двориште постане рајска башта љубави и разумевања. 
Навијамо, као и Маша Певац, за другу верзију.

Вилинска прашина Димитрија Коканова, с друге стране, не пружа 
могућност избора нити избављења. Од почетка до краја све је у знаку 
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насиља и смрти. Из прошлости се помаља Зло, огољено и исконско. 
Речима се подмазује прецизни механизам одмазде. У осветничком 
манихејству рађа се страшна правда, налик старозаветној, окрутна и 
праелементарна. Атмосфера се згушњава у унутарњу тескобу дина-
миком којом се зидови позорнице примичу један другоме. Јунаци се 
тетурају, загрцнути и засопљени, немушти од међусобне нетрпељи-
вости и мржње. Нема ваздуха. Искрсавају авети прошлости, која 
сама постаје авет. Ређају се психички девијантне особе и грозомор-
ни догађаји. Дефилују моралне наказе, дехуманизовани монструми 
изобличени убилачким поривима и патолошком мржњом.

У породичној драми има елемената друштвене сатире, али је у 
основи натуралистичке матрице приказивање менталних поремећаја 
који су биолошки детерминисани. Жртва и насилник, који на крају 
силује своју ментално оболелу (полу)сестру, слепи отац–грешник 
који свему томе мора да присуствује, син–отпадник који је прокоц-
као целокупно имање и заложио породицу као на јавној дражби, 
мајка која се обеси како би се коначно избавила од Живота. Мучно 
и загушљиво. Нема ваздуха. Тешка и опора драма, коју није лако 
„сварити“. Као ни живот у Србији данас.

Комад старог мајстора, Светозара Влајковића, И Невидљиви воли 
ватромет, бравурозна је друштвено политичка сатира која иронич-
но–гротескно представља политичаре–револуционаре, изборне кам-
пање и медијске манипулаторе, демократе–диктаторе, тајне службе 
у служби Тајанства, подземне и невидљиве силе историје, робове 
идеологије, идеологе застареле политике. Демистификујући све те 
невидљиве полуге власти и моћи, писац не демонтира ни једну ни 
другу. Обе и данас, као и јуче, почивају на слепом насиљу, лаковер-
ности, убилачким поривима и незнању. Комад се уклапа у поетику 
апсурда и гротеске. Филозофи су председнички шофери, доктори 
убијају бојевим мецима, први доглавници постају први безглавници, 
председници оверавају стварност док их стварност не овери.

Мефистофеловска фигура Невидљивог представља добар аргу-
мент за сва садашња и будућа непочинства и злочине. Јавни интерес 
државе добар је алиби за све. У обиљу црног хумора, у динамичном 
тексту све је извргнуто руглу и пародији. Веома инвентивно и ефект-
но. И надасве депримирајуће. Историја се овде не понавља. Једино 
што је постојано, то су апсурд и воља за моћ.

КЕХИЛ: Врати то говно у џеп, срам те било! Зар сам те томе учио?
ДОКТОР: Све су то биле празне речи, брбљање. Малочас сте признали, уваже-

ни. Принуђен сам да бирам: или ви или Невидљиви. Ако вас поштедим, 
жртвоваћу њега, је л’ тако? Реците, молим вас, ко је важнији: ви или он? 
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Од вас сам чуо да је систем важнији од појединца, према томе? Је л’ и то 
било брбљање? Реците, изволите, изјасните се!

Кехил занемео.

ДОКТОР: Хвала вам што се бар једном слажете са самим собом. Принуђен 
сам и ја да се сложим.

Пуца у Кехила.

Мрак.

Комад је травестија политички монтираног процеса српској 
историји, али и њено призивање. Влајковићеви јунаци у комаду 
посведочују циклично враћање истог, у ангажовању овешталих поли-
тичких мисли, осећања, расположења и акумулирању свеукупне 
духовне енергије на остваривању личне промоције и промоцију личне 
неограничене власти. Веровање у Невидљивог почива на обрасцима 
митског мишљења. А мишљење је у савременој Србији све више 
атрибут невидљивог.



Временска прогноза за Аулиду6

1.

„Због тога што су односи међу вама мотивисани овоземаљс-
ким стварима, односи вам нису ни присни ни постојани: 
зато одређене околности међу вама — као што су увреде, 
губитак новца, завист, сујетољубље — нарушавају вашу 
пријатељску повезаност, јер нисте духовно укорењени.“

(Св. Јован Златоусти, Девета беседа на Јеванђеље поМатеју)

„То је истина… Али, шта ће нама истина? Ми хоћемо да се 
лепо забављамо.“

(М. Шеварлић)

Погрешка (hamartia), према Аристотелу, настаје „када неко 
нешто учини не знајући кога или чега се његов чин тиче, ни којим 
средствима, ни с каквим циљем је то учинио“ (Никомахова етика). 
Постоји ли трагичка погрешка у поступцима, судбинама и животима 
јунака драма које су пред нама? Да ли су то аутентични хероји рође-
ни у погрешно време? Или је време аутентично, а хероји погрешни? 
Или ништа није погрешно, али није ни право, јер време и ликови 
књижевног дела не могу бити ни истинити нити погрешни, већ само 
веродостојни или не?

Као и обично, трагамо за заједништвом у драмама које су се, 
вољом уредника, обреле у истој свесци, по цени да нам се такво 
заједништво само привиђа. Овога пута, сродност се може изразити 
једном речи: континуитет. Драме су референцијалне у односу на ства-
ралаштво аутора који су заступљени међу корицама ове свеске, тиме 
што се наслањају на важне токове њихове индивидуалне поетике, 
али и на основне линије развоја националне драме. Антиквар има 
исходиште у Шеварлићевим претходним комадима „црног таласа“, 
који се одликују беспоштедном вивисекцијом савременог српског 
друштва и изобличавањем његових аномалија, те жанровским еле-
ментима политичког трилера, најизразитије у комадима Заводник 

6 Савремена српска драма, књига 49, 2012.
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(Мртва природа) и Дивљач је пала. У драми Гето Стојана Срдића 
брбљиви Оратор прави језички слалом кроз наслове драмских комада 
српских аутора, дајући тако својеврсни драмски путопис или пак 
личну антологију савремене српске драме, шегачећи се при том без 
граница у тој смртоносној игри стварности и привида. Ана Бујић 
комадом Временска прогноза за Аулиду потврђује усредсређеност 
на антички круг тема и мотива, коју је започела драмом Оснивач. 
Хронолошки гледано, Аулида би ишла пре Оснивача. Илијада пре 
Енеиде. Тројански рат пре оснивања Рима. У хоризонту ишчекивања 
читалачке и позоришне публике, од ове надарене младе списатељице 
можемо с правом очекивати и завршни комад трилогије. Стамен 
Миловановић комадом Не плачи, Петра, наставља низ својих „ствар-
носних“ историјских драма, које приказују обичног, малог човека на 
фону епохалних збивања српске националне историје, пре свега у 
вези са догађајима из повеснице Ниша и Топличког округа. У том 
контексту, бележимо историјску драму Константин, затим трилогију 
о Топличком устанку (Удовичко коло, Суноврат и Ђавоља варош), 
па одличну драму о контроверзном односу Вука Караџића и Саве 
Мркаља (Једначење по звучности), као и комаде новијег датума о 
животу и (од)умирању српског сељака у српској земљи (Дуга ноћ под 
орахом и Скрколије).

Миладин Шеварлић, којега год жанра да се подухвати, заподева 
чуда и покоре. Радња драме Антиквар дешава се, како вели писац „у 
Београду, на Балкану, на размеђи епоха, у предаху између ратова“. У 
салону куће предузетника Његоша Мићуновића, у минималистичкој 
сценографији, набијено је све што се збило, што се збива и што ће се 
збивати на Балкану у предаху између ратова. Ако је то предах. Грамзи-
вост мушких припадника чланова породице Мићуновића из Црне 
Горе, која се до економског успона и мале пословне империје уздигла 
на ратном профитерству деведесетих и поратном суровом демократ-
ском израбљивању државе, од ратних криминогених послова, шверца 
и пљачке, преко „легално“ намештених тендера и уносног вишекрат-
ног асфалтирања локалних путева, које доноси енормну добит, све до 
подизања резиденције — тврђаве на Дедињу. Путеви су локални, али 
је беда универзална. И вечна. Све поре српског друштва су корумпи-
ране, и сви његови сегменти затровани. „Академик“ Лазица, приучени 
сељачки филозоф, представник корумпиране интелигенције. Петрија 
Мићуновић Пепа, покондирена тиква 21. века, купује домаће иконе 
са Косова и из Босне, плаћене крвљу и људском несрећом, како би се 
духовно оплеменила и адекватно, европејски опремила резиденцију 
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на Дедињу. Ада, можда и племенитих замисли, али уништена дрогом 
и псеудо протестима против тековина „новог светског поретка“:

АДА: „Шта једете, шта пијете…? Шта удишете, господо? Нано честице, 
стронцијум, баријум, алуминијумоксид, сумпорхексахлорид, манган, 
арсен…Ваша деца добијају аутизам, ви добијате рак, фибромијалгију… 
А, деменција прекокс, дебилитет!? Где вам је памет? Где вам је држава?! 
Зар не видите да банкари и рак владају вашом планетом? Ваздух који 
удишете, гори је од онога што су удисали у Аушвицу! Тај смрад, господо 
— то је нови светски поредак!“

Ту је и „тројански коњ“ конкурентске мафијашке групе, хлад-
нокрвни убица, убачен као антиквар Србо Заклопача у империју 
Његоша Мићуновића, предузетника овдашњег, пореклом из Црне 
Горе, заузетог згртањем пара и асфалтирањем путева. Сам Његош, 
заслепљен мегаломанством и превеликом моћи, узлетео до неслуће-
них висина, посве закономерно мора доживети суноврат. Цинична 
поента дела је да до његове пропасти не долази споља већ изнутра, 
што је последица уроте његовог сина Џозефа (који му можда и није 
син) и Мумина. Џозеф је представник нове генерације „контроверз-
них“ бизнисмена. Школован у Енглеској, паметан и образован, он је 
застрашујуће циничан, безосећајан, без трунке гриже савести због 
злочина које чини. И то је тај нови, модерни свет који ће наследити 
тековине старог, овдашњег, резигнирано закључује драмски писац.

Циничне поуке и коментари доследно прате целу драму. Попут 
следећих:

АДА: Хоће да вас елиминишу, господо!

(Пауза)

Све што једете, све што удишете, све што пијете… Најзад, и оно што 
мислите! Ако, уопште…

ПЕПА: Не дави људе, Адријана! Видиш да чекамо антиквара!

(Наставља да се дотерује)

АДА: Продали су вас! Домаће политичке проститутке… Банкари… Господа-
ри рата из Волстрита контролишу Србију, Хрватску, Бугарску…

ПЕПА: (За себе) То је истина…Али, шта ће нама истина? Ми хоћемо да се 
лепо забављамо.

И доиста, ако истина више није важна, онда више ништа није 
важно. Другим речима, ако истина не постоји, онда свако сам одређује 
границе своје моралности и норме поступања у односу према дру-
гим људима. Ако човеку ништа није забрањено, значи ли то да му је 
све дозвољено? Стара дилема, која се у свом метафизичком облику 
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искристалисала у делима руских класика, преточена је у страшни 
модус вивенди на Балкану почетком 21. века.

У том иронично–циничном дискурсу „нови светски поредак“ је, 
логично, само нужна последица дијалектике цивилизацијског развоја:

ЛАЗИЦА: Ето, Пепа…У антикварском свету, господин Србо је, несумњиво… 
А, што се тиче банкара, што се тиче Аушвица и новог светског поретка… 
Није то ништа. То је, просто, дијалектика цивилизацијског развоја. Једно 
се диже, друго пада. То је логично, зар не? Електроника, комуникације, 
ракете, микробиологија, генетика, астрофизика… А тек маркетинг и 
шопинг–молови! Разумеш?

Трагични удес се не може избећи. Бата Коњ, као епизодни 
кримос, пререзаног грла, у контејнеру. Лазица, удављен у пластич-
ној кеси. Србо Заклопача, хладнокрвни убица, хладнокрвно убијен. 
Женске ликове такође стиже трагични удес. Нико не дела у правцу 
спречавања трагедије. Дошло је, дакле, то последње време у коме ће 
син насрнути на оца, а отац на сина. Нема милости, нема опроштаја. 
Никакве светиње не постоје. Све је извргнуто спрдњи и порузи:

ПЕПА: Иконе! Ми смо православна породица, господине! Те иконе су за нас, 
на неки начин… Ево, свети Василије, онај Острошки, то је у породици 
Мићуновића…Мој Његош, знате… Радије га зовем Њего, али, сад… И, 
такође, нешто весело: пејзажи, актови, пролеће, јесен… Мој Њего воли 
те актове. То одмара човјека, то он тако каже, они су, ипак, Црногорци. 
А ви сте…?

Правда је младалачка заблуда, романтична утопија. У свету нема 
ни правде ни неправде, порука је овог комада. Само воља моћних 
и безобзирних која суверено влада док је не згази воља моћнијих и 
безобзирнијих:

СРБО: Млади вам се боре за правду… Не бојте се! Проћи ће их.

Постоји, можда, само један тренутак, који се као острвце забе-
ласао унутар овог мора општег јада, сивила и безнађа, као сноп 
светлости који је несигурно затитрао на зиду заједничких успомена, 
у евокативној сцени породичне идиле коју су Мићуновићи, можда, 
некад имали, или су је могли имати. Сада је, међутим, касно за то. 
Џозеф остаје жив, као слепо оруђе Муминове освете, као празна 
љуштура људскости осуђена да буде своја и наша будућност. Тиме 
се затвара круг. Ликови су драматуршки перфектно изведени, сцене 
се узбудљиво и живо смењују. Дијалекатске особености служе плас-
тичној карактеризацији ликова и дају дијалозима драмску дина-
мику, свежину и убедљиву животност. Мржња, похлепа и слепило 
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руководе поступцима Шеварлићевих јунака. Због тога сви они и 
страдају. Остаје само онај митски, архетипски демијург расапа и зла, 
Шеварлићев Моријарти, невидљиви, а свеприсутни Мумин, гениј зла, 
да влада Србијом из сенке. Из свих сенки у које се она некадашња, 
осунчана и дневна Србија претворила.

Не постоје, сугерише аутор, две културолошке Србије, лева и 
десна, просвећена и непросвећена, напредна и назадна, модерна и 
националистичка. Не. Та теза је подметнуто кукавичје јаје, шаргарепа 
за малоумне и основ за нове поделе по рубовима српског националног 
и државног бића. Постоји само једна Србија. Без обзира на политичке 
гарнитуре, ратне деведесете или сурове демократске двехиљадите. 
Она у којој све копни на сунцу. Буја само сенка. Муминова.

2.

„Да би могли живети, Хелени су из најдубље принуде морали 
да створе те богове: тај ток ствари морамо замислити тако да 
се из првобитног титанског божанског поретка страве, оним 
аполонским нагоном лепоте, у спорим прелазима развијао 
олимпски божански поредак радости: као што руже избијају 
из трновита жбуна.“

  (Фридрих Ниче, Рођење трагедије, одломак)

„Наравно, за мене је ово дар богова.“
    (А. Бујић)

Чему данас, у 21. веку, свет грчког предања и античке епопеје? 
Одговор нам, можда, може дати сама грчка трагедија. Као живот сам, 
као рођење и смрт, као непрекидна флуктуација облика и значења, 
грчка драма претрајава своје, па и наше време. Или, речима Мирона 
Флашара: „Свет старога грчкога предања, свет је реалистичан и песи-
мистичан. На његовим границама стоји, за човека, мрак напречац, 
смрт зимогрозна; као и у схематизованим описима погибија хомер-
ских јунака. Образац јуначког живота, велик у подвигу, постојан у 
храбрости, заоквирен је загушним појасом смрти.“ (Мирон Флашар, 
О грађи и јединству Илијаде, одломак)

Драме Ане Бујић, Оснивач и Временска прогноза за Аулиду, 
показују колико су вредности и трагедије старих Грка вечне. Коли-
ко су ратови на Балкану идентични ратовању под Тројом, и колико 
су сви ти ратови само одблесци једног истог, вечитог рата, који се 
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стално обнавља и распирује међу људима и боговима. На Балкану, 
под Тројом, и другде.

Аулида, лука у Беотији, славно је место на коме су састале ахејске 
војне старешине уочи похода на Троју. Сама драма се заснива на 
познатом античком предању о томе да је Агамемнон у лову убио 
свету кошуту и тиме расрдио богињу Артемиду која је, преко врача 
Калханта, због краљеве дрскости, затражила жртвовање његове кћери 
Ифигеније, како би допустила повољан ветар за ахејски поход на 
Троју. Ево како се у једној другој античкој драми, Еурипидовој Ифи-
генији на Тауриди, о томе пева:

Морнарицу од тисућ’ лађа хеленских  
на позив скупи онда Агамемнон цар  
и хтеде да Ахејци венац стеку леп  
кад узму Илиј град и сперу срамоту  
са Хеленине отмице, Менелају 
на угод. А кад ветра не би ниоткуд,  
он реши да се жртве лати. Калхант врач  
тад рече: „Вођо војске ове хеленске, 
Агамемноне, с копна нећеш бродом кренути,  
док ћерку Ифигенију не закољеш 
Артемиди, јер најлепши у лету плод  
кћер што је Клитемнестра роди у кући,  
светлоносној си обећао богињи,  
дар за ме најлепши — те сада жртвуј њу!“ 
Одисеј од мајке ме варком одмами  
са Ахилејем тобож да ме венчају.  
А несрећница када стигох Аулиди, 
на олтар кад ме дигли и већ тргли нож, 
Артемида ме оте, за ме кошуту  
ко жртву даде па ме у град Таура 
кроз блистав етар посла, овде настани.“

Наравно, овде се говори о томе како је Артемида спасла Ифи-
генију и претворила је у своју свештеницу, али то је прича за другу 
драму. У комаду Ане Бујић веома је умешно драматуршко решење 
о војнику који уводи и изводи публику из радње, као копча са пуб-
ликом, али и временски беочуг. Он је антички рапсод, али и уни-
верзални војник, без ознака и инсигнија. Он држи мач као што неки 
други војници у неком другом рату држе калашњиков. Он прича 
вечну причу, која се одвија у митском времену, или ванвремену. То 
је општељудска прича, о греху и жртвовању, о злочину и подвигу, 
о кајању и опросту.
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Као што у драми Оснивач на сцену изводи Рапсоткињу да нас 
у духу поетике античке трагедије уведе у збивања после разорења 
Троје, тако и овде војник–рапсод служи да објасни догађаје који ће 
се, ето, одиграти пред очима публике. Јер је у античкој трагедији све 
унапред познато и све крајње драматично. Отуда и ми знамо шта ће 
се десити, али не знамо како и зашто ће се десити то што је Судбином 
намењено и записано:

ВОЈНИК: Готово је, коначно. Рат, мислим.

(Пауза, врло кратка)

Тројански. Растурили смо је. И сад је ваљда готово. Ако је и вама свима 
доста рата, беде, страха, ако сте дошли да видите повратак кући, срећне 
породице поново на окупу, ако сте жељни мира и тихе радости, онда 
мирно, полако, без па–ни–ке, узмите своје ствари и бежите одавде што 
вас ноге носе. Јер, видећете неке гадне ствари, мислим како је дошло до 
овог ср… до свега овог. Наравно, сви су криви. Али, некако мислим да 
су најкривљи Атриди. Не, не само онај скот Агамемнон и тупи Менелај, 
мислим на целу њихову кретенску породицу. То је све лудо. Односно, 
било је лудо. Јер пола их је мртво, и о томе се уствари ради. А и она 
друга половина ће да цапне, и то врло ускоро и врло насилно. Остаће 
два–три анонимца, ко ја што сам, јер, ипак неко мора да исприча шта је 
било. Још сте ту? Добро, онда овако…

Помало се иронично Ана Бујић односи према бесмртним Ахеј-
цима. „Богу подобни“ Ахилеј је херој који више нагиње мушким 
страстима и војничким нежностима. Одисеј је лукави, промућур-
ни, али и надасве зли покретач радње и јемац да ће се Агамемнону 
испунити најстрашнија судбина, гора до смрти. Агамемнон, моћни, 
злогуки, бескрупулозни Агамемнон, упире све своје снаге да спречи 
жртвовање своје мезимице, Ифигеније.

За хомерског човека, смрт није прелазак у виши ниво духовне 
трансценденције. Смрћу, душа прелази у Хад, у мрачно и страш-
но царство покојника. Живот је обиље светла, радости, лепоте.  
Непресушна је жудња хомерског човека за животом у свим  
његовим видовима, за радошћу, за телесним задовољствима, за 
лепотом. Смрт је неумитна и она граби све. Не постоји никакво 
блаженство након смрти, нити некакав рајски загробни живот. 
Смрт изједначава све у сивилу, праху, ништавилу. Хомерски човек 
је стога сав окренут овоземаљским радостима, светлости, бојама, 
животу.

Два најмоћнија покретача хомерског човека јесу чежња за сла-
вом, која се стиче искључиво на основу човекових дела и заслуга, 
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и част, која је са славом у непосредној вези. Друштво које се слика 
у Хомеровим еповима одликује се и одређеним друштвеним нор-
мама, од којих се посебно издвајају гостољубивост и правич-
ност. У драмском спеву Ане Бујић чежња за славом претвара се 
у славољубивост, човекова дела су недела, част је релативизова-
на себичним прагматизмом и личном коришћу. Гостољубивост 
искоришћена за сплетку и подметања домаћину. Правичност као 
категорија не постоји.

Комад Ане Бујић пева о бојевима и јунацима из перспективе 
жене, која представља ратни плен, или предмет силовања, или образац 
невине жртве. Ова драма је снажан протест против рата, и још више 
против доминантне мушке перспективе рата. Највеће списатељско 
умеће испољено је у карактеризацији Ифигенијиног лика. Док Орест 
и Електра размишљају и разговарају у посве коректним, излизаним и 
клишетираним политичким фразама, као верна слика безидејности 
своје генерације и интелектуалне јаловости свога доба, Ифигенија је 
снажна, самовољна, оригинална и дубока, али зато и крајње несрећна 
личност. Безнадежно заљубљена у свога стрица Менелаја, аутодес-
труктивна и крхка, као света Артемидина кошута чију погибију мора 
да окаје:

ИФИГЕНИЈА: (Када проговори, крене тиха, једва чујна музика) Знаш, понекад 
изађем сама, ноћу, да ме нико не види… ходам градом… у сиротињским 
кућицама гори неко јадно светло… виде се неки људи који се нагињу 
над колевком… испрошеном, ваљда, од суседа који има старије дете… 
сузе ми пођу… то мало не зна шта га чека, шта ће бити с њим.

(Нагли прекид музике)

Нећу имати децу.

Агамемнон, велики јунак и немилосрдни краљ, дрхти као јаси-
ка пред судбином своје кћери мезимице, немоћан да промени вољу 
богова — читај подлу уроту лицемерног Одисеја. Одисеј је у драми 
Ане Бујић као лик лишен било каквих моралних особина, па и најсит-
нијих натруха човечности. Он чезне за ратом из најогољеније жудње 
за славом и похлепе за пленом. Као пси рата на Балкану деведесетих. 
Мотивација пак Агамемнонових поступака јесте одбрана породице, и 
кћерке љубимице. Осенчена породичном трагедијом, његова појава 
на бојном пољу поприма снажне елементе свељудске трагике. Томе 
доприноси и сцена опроштаја са Ифигенијом.
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АГАМЕМНОН: … и да знам да су два дана предамном, и да ништа, баш ништа 
не могу да учиним. Не знам да ли да будем код ње, да је гледам, да је се 
нагледам за цео живот… а како онда да не кажем шта јој се спрема… 
или да бежим од ње, да до краја останем кукавица и издајник. Да у очи 
не смем да је погледам. А знам да ће још само мало бити са мном…

У Хомеровим еповима чврста је спрега религије и морала. Бого-
ви се старају о моралном поретку, награђују добро и кажњавају зло. 
Хомерови богови представљају пројекцију већа које чине старешине 
родова старих Грка. Изнад богова стоји Судбина, којој се и сам Зевс 
покорава. Ана Бујић је грчки свет у својим драмама лишила богова и 
оставила људе саме, да се кратковечни и кукавни, петљају са својим 
страстима, несрећама и судбинама. Које су и наше страсти, несреће 
и судбине.

Агамемнон проглашава Ифигенију за свога наследника. Ако 
владар своје неумерене и плаховите одлуке прогласи за виталне 
државне интересе, он наступа као слепи, бездушни тиранин, а не као 
мудри предводник свога народа.

АГАМЕМНОН: Грађани Арга! У име Хеладе, њене славе, части и демократије, 
објављујем, пред вама и пред боговима, да за свог савладара проглаша-
вам Ифигенију, своју најстарију кћер!

(Они се окрећу једно према другом; круну коју држи, Агамемнон 
ставља на Ифигенијину главу. Окрећу се према позорници.)

Поздравите своју будућу владарку!

(Тишина)

Поздравите је!

(Жамор. Гласови: Неће ти ово тек тако проћи Јадан Орест… Е, 
овакве срамоте никад није било. Кажу да су у родоскрвној вези… 
Ма не, то су она и Менелај… Брука! Стићи ће нас гнев богова! Па 
видиш да недељама нема ветра ни кише… итд. Из гласова који се 
преплићу, издваја се један, резак и продоран: А ТРОЈА?)

Агамемнон сматра да се закони владара и права властодржаца 
да управљају својим царством могу спроводити чак и када су у  
опреци са божанским законима и обичајима предака. Он је тиранин 
који поистовећује своју вољу са државним законима и разлозима. 
Отуда и он у комаду Ане Бујић делимично доприноси својој суд-
бини.

Да, заиста, да ли се данас може живети свет античких трагедија и 
митова? Да може, посведочиће комади Ане Бујић. Која се намеће као 
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првокласни писац, епски и драмски, са широком личном културом и 
снажном евокативном уобразиљом.

3.

„Самог себе човек може да оствари само ако се одрекне 
себичности и љубав постане његово стање духа; само на тај 
начин он ће осетити да је превазишао границе свога бића, 
да је ступио у заједницу са свим што постоји.“

(Рабиндранат Тагор)

„Ми, Срби, живимо у ишчашеном времену.“
(С. Миловановић)

За драму Не плачи, Петра Стамен Миловановић је добио 
награду „Драгојло Дудић“ 1999. године. Драме Повратак и Не плачи, 
Петра штампане су у издавачком предузећу „Кадињача“ у Ужицу 
1999. године. Драма Стамена Миловановића пропитује историјске 
догађаје Првог светског рата и арбанашку голготу из једне микро-
перспективе, са основном мишљу која се проблематизује у драми: 
каква је судбина жене у свету мушких послова, ратова и погибија. 
У узвишеном, трагичном тренутку у коме треба да се одрекну части 
како би спасле своје мужеве, и малаксале српске војнике, или да се 
одрекну мужева и сачувају женско и људско достојанство, у коме 
су свеједно на губитку, жене показују сву величанствену снагу и 
истрајност у живљењу живота и трпљењу неотрпивог, исконску 
снагу мајке да остави иза себе пород, и жене да сачува породицу и 
по цену да је изгуби:

ПЕТРА: Ја сам овако одлучила. Једина могућност да погибију спречимо је да 
све пристанете. А част? Част је у нама. У нашим срцима. Част је у нашој 
жртви. У неминовности њеној. Жена је да даје живот и да се за њега 
бори по сваку цену. Жена је њива која даје а не узима. Она је свачија 
и ничија. Своја најмање… Размислите. Жртвујући се доказујемо нашу 
љубав и оданост изнова онима које волимо…

Миличина тужбалица за животом и неоствареном судбином 
срећно удате жене и мајке истовремено је и њена химна женској жила-
вој укорењености и везаности за живот у драми Стамена Миловано-
вића. Жена, суочена са ништавилом смрти и непостојања, не одустаје. 
Животне вредности које она поштује и којих се придржава веће су 
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од свих вредности којих се одрекла и које је прихватила. Веће су и 
од ње саме. Мушкарци се упорно боре за жену коју воле. Заслужују 
је својом љубављу и један и други:

ЛАЗАР: Чему оволика прича? Нека Милица сама каже…
АХМЕТ: Ти се још надаш да наставиш са њом?… Може ако је… Може… Може 

и покидано да се настави… Може, али остаје чвор, шав, или пукотина. 
И то је истина. Дали смо реч да ћемо њену вољу поштовати… Размисли 
добро. Ти си тај који може да се повуче. Иди док још можеш. Не чини 
зло себи, Зухри, а Бога ми, и мени. Млад си. Почни нови живот тамо у 
Србији. Србија је сад богата женама…

ЛАЗАР: Ти то, изгледа, не можеш да разумеш! Нисам по Милицу дошао због 
обавезе, како ти мислиш. Дошао сам по њу јер је… Ма, шта ја теби, који 
си је купио, да објашњавам. За тебе је могла да буде било која. Платио 
си је и ја ћу ти поштено штету надокнадити. Моћи ћеш да купиш три 
ваше… (Вади кесу и пружа му)

АХМЕТ: Новац? Остави новац, човече! Не постоји тај новац којим би се могло 
надокнадити оно што би њеним одласком изгубио…

Љубав је најуниверзалнија манифестација божанског принципа 
у човеку, без обзира на то којим језиком говоримо и коме се богу 
молимо, ако се уопште молимо неком богу. Отуда не чуди да се ово 
узвишено осећање на сличан начин исказивало у најудаљенијим 
крајевима света, у најразличитијим епохама и на свим језицима света. 
То показује и Ахметова нежност и сурова осећајност у односу према 
Милици, и Лазарева упорна оданост и чежња да вољену жену врати.

Из ових драма, и када су најмрачније, сазнајемо много о немерљи-
вој вредности живота и универзалних хуманистичких принципа на 
којима живот почива. Тако Лазар, српски официр, инсистира на томе 
да узме Милицу натраг чак и са Ахметовим дететом у утроби. То 
враћа веру у љубав и поштовање, у које човек више готово да нема 
права данас да верује:

АХМЕТ: (Устаје) О, луда ли човека!… Луда ли Србина!… Ко би нормалан 
тако… Моје дете би…

ЛАЗАР: Не разумеш ти то, Ахмете. И не чудим ти се… Ми, Срби, живимо 
у ишчашеном времену. Времену пуном искушења, лудих и често нера-
зумних одлука. Зато смо овде где смо. Тешко нас је схватити, признајем. 
Ни ми сами себе увек не разумемо. Можемо оно што други не могу, а не 
можемо, чешће и нећемо, оно што други чине. Такви смо. Таквима нас је 
Бог створио, или сами желимо да смо такви. Ђаво би га знао… За тебе је 
Милица само лепа жена, пуна дражи и осећајности. Разумем и поштујем 
твоја осећања. Она су људска… За мене је Милица, уз све то мученица 
и светица истовремено. Безгрешна жена и пријатељ мој. Вас је несрећа 
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наша српска случајно спојила. Зато ти не можеш да разумеш зашто 
сам дошао по њу у ову забит. Дошао сам по своје! По своје, разумеш!?

Између Ахмета и Лазара, Милица бира себе. И право да буде 
своја, и кад је свачија:

МИЛИЦА: И?… И, шта сад? Од мене очекујете да одлучим…Чија сам?…
Чија?! Да кажем коме припадам. Коме?!… Како, како ја то могу да знам, 
кад ни своја одавно нисам. Негде сам, а не знам где… Изгубила сам се. 
Петра је знала где је и коме припада. Схватила сам је… Сад разумем 
њене сузе и…

Узвишену патетику завршне сцене, у којој се суочавају Ахмет, 
Лазар и Милица, релаксирају свакодневне, обичне животне ситнице, 
што је одличан драматуршки поступак. Све је, ипак, пуно крајње емо-
ционалне пренапрегнутости и устрепталих личних осећања.

У драмама које су пред нама као да поново наступа онај трену-
так у коме се „развалише сви извори великог бездана, и отворише се 
уставе небеске“. Сведоци смо универзалне дехуманизације човека 
и света на који је тај човек осуђен. Нестају и последњи изданци 
људскости. Остаје само жена да буде чувар и обновитељ живота. 
Неких будућих покољења. Све четири драме, истовремено, наводе 
на размишљање могу ли се мржња и зло омеђити љубављу и спутати 
чином несебичног праштања.



Драмско стваралаштво Републике Српске7 
(Б. Сувајџић и С. Кутрички)

Јубиларна 50–та књига едиције Савремена српска драма пос-
већена је драмским текстовима стваралаца са простора Републике 
Српске. Овај издавачки пројекат жели да подржи свест о интегралном 
српском духовном и културном простору, да укаже како, осим језич-
ког, постоји идејна и тематска стваралачка подударност, подударност 
схватања и надања српског народа са обе стране Дрине.

Представљени драмски текстови настали у Републици Српској 
припадају писцима различитих генерација и стилских опредељења.

Опстанак и живот на ратом разрушеној земљи учинили су да 
драмска књижевност Републике Српске добије посебне одлике, али и 
универзално значење јер сведочи о вечној потреби стваралачког духа 
да синтетизује искуства настала на крхотинама историјских епоха.

Такође, подстицај за настанак ове књиге је потреба да се скрене 
пажња на рад и прикажу достигнућа студената драматургије Акаде-
мије умјетности Универзитета у Бањој Луци, која је основана 1998. 
године по угледу на новосадску Академију и Факултет драмских 
уметности у Београду и која је у протеклих петнаест година постојања 
остварила резултате којима би се поносиле и институције са далеко 
дужим стажом: „кроз учешћа студената у уметничком, културном и 
јавном животу Бање Луке и Републике Српске, што је суштински и 
из основа променило општу културну климу, као и на Фестивалима 
у окружењу и Европи, где су за свој рад њени студенти овенчани 
многобројним наградама“ — како то каже декан Академије, проф. 
др Лука Кецман, уз чију је свесрдну помоћ састављена ова књига.

* * *
У прве три драме, објављене у овој књизи, млади аутори: Радми-

ла Смиљанић (Бунар), Јелена Поповић (Мрки понедељак) и Марио 
Ћулум (Шалтер) баве се савременим темама и проблемима наста-
лим након рата. Мале локалне заједнице неприлагођене и окоштале 
у својој изолованости, услед вишевековне беде коју су иза себе 
остављали различити завојевачи: Османлије, Аустроугари, идеологије 
и социолошки експерименти попут комунизма и сл., осиромашене и 

7 Савремена српска драма, књига 50, 2013.
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опустеле нису кадре да се лако покрену. Јунаци све три драме су након 
свега дезоријентисани а у покушајима да нешто учине, постигну и 
преокрену у своју корист, несигурни и испуњени безнађем.

Драмски текст Радмиле Смиљанић бави се сукобом генерација 
у оквиру једне породице у малој локалној неразвијеној средини. 
Преиспитивање традицијског модела у драми од стране младе гене-
рације стасале у рату, одрастале у беди и одрицању, без посла и без 
перспективе доноси са собом неизбежну потребу за променом и 
одласком. Живот у сеоској заједници, у забити, негде у Републици 
Српској за младе људе није више привлачан. Традицијски модел као 
готово једини вишевековни познати оријентир је још само прежитак 
и сметња што стоји на путу личног напретка и среће.

Вешто скројен овај комад писан је уз велико познавање и дра-
матуршки успело низање догађаја аутентичним језиком. Локални 
колорит у драми је уверљиво приказан а прецизним коришћењем 
локалног говора постигнута је слојевитост, изнијансираност и снажна 
уверљивост.

Баш као у Одумирању — драми (а обе је режирао Егон Савин), 
Ваљевца Душана Спасојевића, представника нешто старије гене-
рације, где син јединац, заједно са парчетом земље у родном крају 
продаје и очев гроб, како би дошао до новца којим ће започети нови 
живот негде далеко, тамо где има посла, чак у Немачкој, и у драми 
Радмиле Смиљанић син продаје земљу и бунар који се на њој налази 
како би се са женом (друге вероисповести) преселио у град, код њених, 
у Сарајево. Систем табуа одводи актере обе драме у пропаст и смрт 
остављајући запустело огњиште.

Суочена са личном неоствареношћу, а у потрази за срећом, 
истовремено загушена непрестаним старањем претходника о општем 
добру које надилази личне потребе, млада генерација не разуме више 
језик претходника. Бунар уместо симбола резервоара или извора 
живота, чисте нетакнуте воде и опстанка заједнице тако постаје сим-
бол назадног, кочења развоја, условљавања и примитивног. Уместо 
независности, самосвојности коју сопствени извори питке воде одвај-
када доносе човеку и свега што у цивилизацији дотад значи, он постаје 
тачка раздора, неразумевања а његова вода није укусна млађима, 
млака је и бајата, бљутава како се то у драми каже. Купац бунара је 
Немац који мештанима обећава изградњу локалног водовода.

МАЈКА: И шта је мени гарант да ће ми он воду увести?
ЈАСМИНА: Потписали би уговор.
МАЈКА: Ти се не мјешај! Свој ти посо. Нема с њима ни уговора ни договора.

(Пауза)
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Те цијеви које би тај твој поставио су гарант радиоактавне. И ми би се 
сви од те воде потровали. Сав европски отпад би нама ође уградили. 
Још си ти зелен.

МИЛОШ: Има план и да је извози.
МАЈКА: Што је ми не би извозили?
МИЛОШ: Знаш ти који капитал треба да се тај пос’о покрене?!
МАЈКА: А он има капитал?
МИЛОШ: Има. Добио би из ти фондова. Све ми је он то објашњав’о. Каже 

да ће се вода у будућности сувим златом плаћати.
МАЈКА: Па и прађед ти је исто то знао кад је земљу купово. И дукатима је 

платио. Дукатима и крви својом.

Опрез старијих у односу на младе тек је предрасуда. Мислећи да 
стварају нове координате у постојећем вредносном систему актери 
се само све дубље и дубље заглибљују и тону, а наочиглед њих се тра-
дицијски културни модел претвара у опасну по живот, магловиту и 
манипулативну зону. Све је дозвољено кад је виталитет једног народа 
у питању, поготово опстанак заједнице локалне средине негде у заби-
ти, на Балкану, у Босни, у Републици Српској. Манипулација сином, 
али и целом породицом, правдана је у свету традиционалних вред-
ности легитимним циљем добијањем потомства. Да би до остварења 
циљева заједнице дошло дозвољена су сва средства, па и магијски 
ритуали, потурање туђег потомка, лаж, уцена, изнуда, превара.

Иако син на крају пиштољем из рата одузима себи живот у 
свом дому ипак је судећи по наслову и смисленој интерпретацији 
аутора бунар заправо тај који је космичку биполарну осу обмотао 
око врата маленој заједници, скрајнутој и заборављеној. Прометнут 
кроз магијску симболичку матрицу (Српски митолошки речник, 
Речник симбола) бунар у драми представља axis mundi, центар тј. 
космичку осу, али и капију доњег света из којег се, ако се призову, 
могу појавити његови станари, али они нису заштитници и чувари — 
они су пробуђене демонске силе, које једном призване и активиране 
узимају данак.

Испуњени безнађем и несигурношћу, јунаци све три драме, у 
покушајима да се тргну из учмалости и да промене судбину страдају 
од сопствених предрасуда и слабости. Они нису људи идеја и њихове 
су акције више проистекле из стицаја околности него што су резултат 
њихових стремљења.

Мрки понедељак је домаћа трагедија у три чина, како нам у под-
наслову каже ауторка Јелена Поповић. То је веома успео, минуциозан 
драматуршки уобличен текст, који нам ред по ред разоткрива наличје 
живота, у дотад наизглед складној патријархалној локалној заједници 
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захваћеној променама, приказујући њено лицемерје, неискреност и 
завист.

Радња почиње оног дана када син, власник кафане „Мрки поне-
дељак“ у кућу која је изнад кафане, на спрату, доводи, отевши је а не 
испросивши (што је такође врста локалне обичајне неписане праксе) 
девојку са којом очекује дете и планира свадбу. Судбинску матрицу 
драме Мрки понедељак наћи ћемо у самој основи, карактеру тј. генет-
ском коду: „Такав му је и отац био. Ништа од чега се не умире није га 
бринуло…“, подједнако као и у наслову драме. До јуче запуштена и 
слабо посећена кафана депресивног симболичног имена и промета 
у којој се скупљају исто тако суморни локални мештани преконоћ 
се мења због реконструкције оближњег аутопута, а кумови и прве 
комшије постају бескрупулозни, похлепни и немилосрдни неприја-
тељи и такмаци.

ЈАВОРКА: Дете, ово је век у коме више не влада новац.
ЈОВАН: (Смеје се) Него шта?
ЈАВОРКА: Информација. У право време, права информација више вреди 

него било који посао. Буди паметан, док други за исте паре раде, твоје 
је само да знаш оно што други не знају.

ЈОВАН: Добро, да чујем, какву то информацију имаш за мене?
ЈАВОРКА: Једну, због које би могао без ногу да останеш, ако процури. Али 

од које би могао да се обогатиш, ако будеш паметан.

У покушају да измени судбину, искористи прилику и обогати 
се, уместо припремању свадбе главни јунак се окреће пословању и 
заради те несуђени брак постаје предмет манипулисања, трговине 
и калкулисања похлепне младине родбине, комшија и др. Трка за 
новцем уместо романтике и идиле у прве дане заједничког живота 
младог пара доноси разлаз и трагичан исход трудноће.

Напредак и богатство, брачна срећа и пород множе се негде 
другде, а уклети „Мрки понедељак“ остаје то што је био, оно што је 
једино одувек и само могао да буде и што му и само име каже, делећи 
и печатећи судбину својим газдама, ону исту коју дели са толикима 
на Балкану — са судбином српских депресивних и полунапуштених: 
кафана, школа, села и варошица уз пут и низ пут.

Драмски текст Шалтер Мариа Ћулума наизглед је апотеоза 
савременом добу. У њему шалтер из наслова није више онај мали дрве-
ни прозорчић кроз чији узани отвор провирује глава службеника већ 
је то савремени пулт од метала и провидне пластике који се на сцену 
спушта обасјан снопом светла баш попут неког свемирског брода или 
тајанственог светог предмета. У ствари, исти такав пулт већ одавно 
виђамо у банкама и осталим неоглобалистичким институцијама, 
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преко којих нам нова светска влада постепено нас на њих привика-
вајући, уводи нове кодексе и правила понашања.

Између дивљења и страха, затечени становници, те неке као 
„сајенс–фикшн“, али очигледно наше државе и домаће стварности, 
постају зависни у свом поверавању и очекивањима која износе пред 
њега. У урбаној зони у којој се радња драме одвија баш онако како смо 
већ сви свикли стојећи послушно иза жуте линије — светле дисплеји 
и нижу се редни бројеви и случајеви, суђења и испитивања попут овог:

Звуци стројевих корака, авиона, тенкова.

ИНВАЛИД: Да, ето видите, тако сам ја остао без ноге.
СЛУЖБЕНИК: Молим Вас, без псовки!
ИНВАЛИД: Нисам ни знао да смо у рату. Инвалид погледа у Службеника, 

угризе се за језик.
ИНВАЛИД: Опростите. Ни против кога, ни са ким. Већ одједном, к’о из 

ведра неба,
СЛУЖБЕНИК: А је ли Вас неко тјерао?
ИНВАЛИД: Није, што јес’, јес’. Они рекли да дођем. Послали позив.
СЛУЖБЕНИК: Који они?
ИНВАЛИД: Па, они … Држава.
СЛУЖБЕНИК: И шта сад?
ИНВАЛИД: Обећавали су. Све су обећавали. Кад једном заврши, сви ћемо да 

једемо златном кашиком, неће нам моћи нико ништа. Бићемо највећи, 
најјачи, најљепши, само да се одбранимо од непријатеља.

Радња комада се одвија у сали то јест некој врсти предворја које се 
налази између капија неомеђених оградом. Посетиоци шалтерске сале 
привучени њиме као центрипеталном силом и не излазе из имаги-
нарних ограда јер је шалтер попут магнета њихова једина стварност. 
И као у правој шалтер сали они се гурају, свађају, прете, подмићују 
службеника и покушавају да реше своје проблеме и недостатке.

Ликови у драми нису одређени као карактери или условљавани 
радњом — они делују у тексту само као бројеви и функције. Још 
једна од многих данашњих имагинарних кафкијанских судница што 
одређује правила и води процесе које никад не приводи крају. Они 
који су наизглед целовити, као што су Срећно удата, Бизнисмен и 
Певачица преко реда завршавају све што им је потребно и ако им 
је потребно, а шалтер тако постаје метафора живота самог. Улоге се 
мењају и наслеђују па службеник постаје неко други, неко од њих.

А све је то почело некад давно, прадавно кад су људи тежили 
слози, јединству и заједништву, како нам то аутор у драмском тексту 
Шалтер на почетку, у уводној дидаскалији описује:
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Назире се мала капија. Чује се звук цврчака. Појављују се 
људи, мушкарци и жене, и играју глуво коло. У почетку је игра 
синхронизована, али онда један од играча пође да вуче коло у своју 
страну. Саиграчи застану, избаце га из кола и настављају да играју.

Избачени саиграч улази у шалтер, навлачи рукавице, ставља 
качкет, који изгледа као код рачуновођа из америчких филмова, 
оштри оловке и сваку добро загледа да ли је довољно наоштрена.

Први који је повукао на своју страну постаје тј. препоручује 
се тим актом за посао службеника и судије. У драми Шалтер, која 
је и сама једна глобална метафора — метафору у којој креативно 
заједништво прапочетка савремено друштво замењује за егоистични 
индивидуализам.

Прва константа јубиларне свеске која представља драме аутора 
из Републике Српске јесте име Петра Кочића. Друга је пак ствара-
лаштво Ранка Рисојевића. Један комад у овој свесци је настао драма-
тизацијом његовог романа за децу Иваново отварање. Други је текст 
Јолпаз Давидов, који је на основу мотива из Кочићевих дела написао 
сам Ранко Рисојевић.

Ранко Рисојевић је један од најплоднијих аутора из Републи-
ке Српске. Познати су Рисојевићеви романи за децу Дјечаци са 
Уне (1983) и Приче великог љета (1988), радио–игре Цврчак звани 
Маестро, Прича о шаху, као и драмски текстови играни у Дјечијем 
позоришту у Бањалуци, Сарајевској опери и др. Математичар по обра-
зовању, Рисојевић је у низу књига историјско–биографског карактера 
тематизовао ову научну дисциплину (Велики математичари, Славни 
арапски математичари), посебно се позабавивши темом шаховске 
игре, као мајсторске игре у којој се оваплоћује дух фигуре у фигури 
духа који се игра.

Аутор првог комада, Горан Јокић, у поднаслову је скромно иста-
као како је Иваново отварање драматизација настала по мотивима 
истоименог романа Ранка Рисојевића, „а неколико ликова је дописано 
ради динамике и жеље да се напише позоришни текст који би својим 
сценским упризорењем био намијењен школској дјеци узраста од 11 
до 15 година“.

Роман за децу Иваново отварање аутора Ранка Рисојевића 
објавила је као књигу 10 у својој библиотеци „Кочићево перо“ Задуж-
бина Петар Кочић–Бања Лука–Београд, године 2000. У експозицији 
Јокићеве драме дат је и заплет и кулминација радње. Након безазлене 
игре у школском дворишту дечак Иван остаје ускраћен за благодат 
очињег вида, што је ефектно представљено игром светла и таме у 
прологу. Иванова судбина биће одређена сувопарним и сведеним 
исказом дежурног лекара:
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ДОКТОР: Потрес мозга који је ваш син задобио приликом пада изазвао је 
прекид везе између рецептора и центра за вид. Претраге које смо извр-
шили показале су да је оштећење, тачније прекид, нажалост, потпун и 
да је вид трајно и непоправљиво изгубљен. Укратко, Иван је ослијепио 
и… нема наде да ће икада више видјети… Жао ми је. Стање је иначе 
стабилно и већ сутра Иван може да иде кући.

(Доктор се врати у ординацију. Иванови родитељи и наставница 
стоје нијемо неколико тренутака и гледају се. Затамњење)

Оно што следи јесте топла прича о дивним, једноставним људима 
који помажу дечаку да игром шаха заборави на своје проблеме и да 
им се храбро и отворено супротстави.

Шта слепи дечак види у мраку? Какав је то немилосрдни божији 
скалпел који одстрањује благодат очињег вида недужном детету? 
Чиме дечак може да овидели таму? Кроз који растер ће управити свој 
унутарњи духовни поглед?

У драми доминирају психолошки елементи. Универзалност се 
постиже динамичним смењивањем временских планова прошлости 
и садашњости. Уз потресну причу о турниру који ће слепог дечака, 
уз помоћ добротвора и духовног исцелитеља, чика Марка, вратити 
на стазу живота и смисла, преплиће се бајковита повест о настанку 
Игре, о краљу коме је било досадно и мудрим доглавницима који су 
изнашли начин да победе досаду и трошност земаљског бивствовања 
у најсавршенијој игри коју је људски дух био кадар да створи. Тако 
ће Иван у драмској инсценацији постати савременик Бен Дахира, 
шаховског велемајстора из давне прошлости, и краља Шахрама, коме 
је било смртно досадно, па је досаду лечио тлачењем својих поданика, 
а Ризничар и Економ, те Први и Други стражар, симболи државне 
управе и економије која, ако не почива на правном поретку, никакав 
поредак права не може да изнедри.

Чика Марко у драму уноси евокацију сурове ратне прошлости 
на чијем иманентном фону се одиграва прича:

МАРКО: И ја сам се страшно бојао мрака…

Када је тенковска граната разнијела моју родну кућу, убила моје роди-
теље и млађу сестру — затрпан испод рушевина плакао сам три дана. 
Гладан и жедан цвилио сам у мраку, а онда ме неко чуо и… када су ме 
извукли из рушевине мислио сам да је ноћ — свуда око мене је био 
мрак. У болници су рекли да сам од удара гранате ослијепио. Сутрадан 
ми је био дванаести рођендан и сви доктори и сестре су ми честитали 
— направили су ми торту и донијели много играчака.

Схватио сам тада да је живот ипак… лијеп…
Опрости Иване, нисмо се ни упознали, ја сам чика Марко!
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Љупка, непретенциозна прича за децу, о науку другарства и леку 
хуманости, о томе како да се човек носи са својом ускраћеношћу, да 
се избори са судбином и самим собом.

У комаду Јолпаз Давидов Ранка Рисојевића, који је настао по 
мотивима Кочићеве приповетке Јаблан и сатире Јазавац пред судом, 
приказивач мора тежити интерпретативној методи која паралелно 
тумачи предложак и његову драмску адаптацију. Посебно су у фокусу 
одређена изражајна средства и технике које омогућавају транспо-
новање прозног текста на језик драмске уметности. Драма Ранка 
Рисојевића настала је на основу симбиозе различитих литерарних 
предложака те нужно изискује усаглашавање литерарних и театро-
лошких гледишта на дело. Отуда ће истицање и тумачење естетских 
елемената књижевног текста зависити од сценских решења и „занат-
ских“ аспеката театрализације у тексту драме која је пред нама.

Петар Кочић, један од најзначајнијих српских приповедача, 
зачетник модерне у епоси реалистичке приповетке, истовремено 
је и један од најприсутнијих аутора у позоришном животу бивше 
Југославије. Прва инсценација Јазавца пред судом била је у Београду 
(1905), а последња у копродукцији Народног позоришта Републике 
Српске и Звездара театра са Петром Краљем у насловној улози Давида 
Штрпца (2005). На позорници Народног позоришта Републике Срп-
ске Кочићева дела су до данас доживела преко 20 премијера:

„Времена су се мењала, државе и друштвена уређења у 
њима, управе, редитељи, глумци, адаптације и драматиза-
ције, једино се интересовање за књижевно стваралаштво 
Петра Кочића није мењало. У сваком од њих дело Петра 
Кочића представљало је својеврстан изазов за ствараоце. 
Свако време је читало себе у његовом делу и тврдило да је 
управо из тог, њиховог угла Кочић посматрао свет око себе 
и проблеме који су га походили. Мењале су се и позоришне 
поетике, редитељска виђења, глумачка остварења, а Кочић 
је и даље остајао свој. Смешећи се испод ничеовског брка, 
чекао је неког новог заљубљеника у његово дело да га мате-
ријализује и оживи на даскама НП.“8

Говорећи о модерности дела Петра Кочића, Радован Вучковић 
посебно истиче Кочићеву „драмску монтажу ликова и ситуација“. 
Ранко Рисојевић је овај драмски потенцијал искористио на најбољи 

8 Лука Кецман, Петар Кочић на сцени Народног позоришта Републике Српске, 
Бања Лука, 2009.
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начин. У његовом тексту пробрани су одблесци литерарних рефе-
ренци Петра Кочића који су у савременом друштвеном тренутку 
више него актуелни. Творбени чиниоци драме су самосврховити и 
значајни.

Маршал Меклуан је рекао да се у сваком новом медију крију 
старији. Ми бисмо додали да се у сваком новом књижевном тексту 
скривају „прежици“ старијих текстова. У том смислу, поступак Ранка 
Рисојевића није ни рециклажа нити евокација, већ убедљива дра-
матуршка визуализација класика српске књижевности са тла Босне 
и Херцеговине. Петар Кочић је и данас, као и у доба аустроугарске 
окупације, симбол бунта, отпора, пркоса и племените људскости. 
Несебичне штедрости и пркосне отмености. У свом чувеном есеју 
о Петру Кочићу Андрић наводи део из Кочићевог писма упућеног 
Богдану Поповићу, у коме се можда најбоље одсликавају наведене 
особине великог српског приповедача:

„Гладан, го, бос, с пропалим прстима кроз ципеле, ходам ја 
по Бечу и — сјећам се свог детињства, својих планина, својих 
драгих брђана, па ако гдје год сретнем ког доброг друга, 
заиштем од њега коју крајцару, свратим се у какву кавану, 
гдје је јевтино, па пишем С планине и испод планине. Али ја 
сам задовољан, јер сам самосталан,не бендам никог, осим 
оног ко поштено мисли и ради.“

Текст Ранка Рисојевића почива на једној унутарњој, иманентној 
драмској линији Кочићевог прозног стваралаштва9, али и на драма-
туршкој вештини да се у ткиво новог органски уклопе нити старог, 
тако да не буду механички састављене, већ да поприме физиономију 
целовитог, природно новог и свежег драмског текста, који има друга-
чију визуру, који побуђује измењена интересовања публике и смешта 
их у видокруг друштвене контекстуализације свога времена. Дакле, 
врашки тежак задатак. Да се не изгуби нит са изворним делом и њего-
вим симболичким референцама, а да се истовремено те референце 
учитају у модерни друштвени и политички дискурс без јефтиног 
политикантства и демагогије. Можемо рећи да је већини ових захтева 
текст Ранка Рисојевића одговорио на сасвим задовољавајући начин, 
показујући да је Петар Кочић и данас модеран и провокативан аутор 
на сценама позоришта Републике Српске.

9 В. Лука Кецман, Драмско обликовање у приповеткама Петра Кочића, Бања Лука, 
2005.
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И, на крају, трећа константа ових комада је бајка. Смишљено, 
бајковито избивање из наказне и девијантне стварности, из мрака 
физичког слепила (Иваново отварање), из мрака националног ропст-
ва (Јолпаз Давидов), из идеолошког мрака фашистичког обликовања 
стварности, који мења привиде и обличја, али суштину тоталитарне 
свести не (Недођија).

Недођија Бранка Бајовића Брђанина, „по мотивима Земље 
Недођије Св. Николаја Жичког“, прича о херојству и мартирству срп-
ског професора историје, у монтираном судском процесу у немачком 
логору, након неуспешног покушаја атентата на немачког фирера у 
јулу 1944. године, и страховитих репресалија и крваве одмазде у свим 
казнионама Немачког рајха, обликује се из двоструке перспективе. 
Једно је драматуршка, обликована класичним театарским језиком, 
дијалогом и дидаскалијама. Друго је дневничко–монолошка форма, 
која делу даје одређену дозу веродостојности и лирске сугестивности, 
јер потиче из пера жене пуковника Адлера:

ЖЕНА: У логору у коме је мој муж, резервни пуковник Адлер, иначе у 
цивилству мирнодопски професор историје на УНИВЕРЗИТЕТУ, био 
командант, заточеници у бараци број 99 били су углавном Срби… О 
томе времену сведоче и његов дневник и… моји записи…

(Листа папире, чита)

А овде је и истина о најмилијем човеку кога смо имали срећу да сусрет-
немо у животу…

(Дахом угаси свијећу).

Већ имена јунака (Спасо Спасовић), као и звучно–визуелна поза-
дина (литургијска музика у конц–логору), упућују на то да је комад у 
ствари библијска парабола о изабраном мученику, који је на својим 
плећима понео терет грехова целога човечанства. Спасо је српска 
етимологија библијског Месије, Исуса, Помазаног, сина Божијег и 
сина Човечијег, онога који ће бити спас јер спас јесте. Спасо, као и 
Исус, има 33 године, барака у Логору за ратне заробљенике у којој је 
он старешина и за коју он одговара носи број 99; Спасо је гимназијски 
професор историје и духовни мудрац, дакле онај који у своме лику 
сједињује материјалну (историја као низ догађаја који осмишљавају 
човекову земаљску судбину) и духовну природу (вера, која пред-
ставља срж његове нематеријалне, непролазне, бесмртне суштине, у 
телу у коме се дух оваплотио). Отуда је молитва природни медијум 
његовог драмског оглашавања:
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ОФ: ГЛАС СПАСЕ СПАСОВИЋА — МОЛИТВА:
Неразум нас сатре, Господе Боже наш. Од неразума њива се Твоја 
покри коровом, и семе Твоје у опасности је да буде угушено. Похитај, 
Господе, и спаси усев Твој, док није коров превладао. Што више знају 
синови човечији, то мање разумеју. Претоварени су знањима о дуби-
нама морским и висинама небеским, али упоредо са знањима расте и 
њихово неразумевање. Мало мало па ће све знати а ништа разумети. А 
најмање Тебе и себе.“

Суђење Спаси Спасовићу представља евокацију римске суднице, 
у којој је пуковник Јохан Адлер Понтије Пилат, Спасо симбол Месије 
који је послан да спасе човечанство. Гестаповац–приказа, тужилац 
„од каријере“ у судском процесу је Јуда, који ће свога претпостављеног, 
универзитетског професора историје, резервног пуковника Јохана 
Адлера, због ружне и неприличне пожуде за његовом женом, издати 
фашистичким властима.

Где је ту Недођија? На то ће морати да одговоре читаоци сами.



Модерна апокалипса10

„Свет се мења, али то је његова природа. Сувишно је бојати 
се тако избезумљено од онога што долази: суштински се 
неће разликовати од онога што данас постоји и што је увек 
постојало.“

(Бела Хамваш, Модерна апокалипса)

„Нисам волео свет, нити је свет волео мене…“

(Џ. Г. Бајрон,Чајлд Харолд, III певање)

„Али шта је то што чини величину једне драме? Одмах 
ћемо рећи како је то бављење најосновнијим питањима која 
муче човека у једном времену, и како велика драма покреће 
основна питања човековог живота и његових вредности. 
Једноставно речено, без велике теме нема велике драме. 
Нема је ни без уметничког облика који са савршеном јас-
ноћом износи пред нас ту тему, без — да се послужим једним 
прилично дискредитованим паром појмова — савршене 
усклађености садржаја и форме.“

(Јован Христић, Проблем трагедије)

И доиста, све драме које су пред нама имају једну једину велику 
тему, условљену временом и друштвеноисторијским контекстом: 
како преживети пропадање српског друштва. Текстови који су пред 
нама приказују друштво у коме су лични интереси, похлепа, лаж и 
медиокритетство проглашени за виталне државне интересе. Друштво 
у коме су политичари слепи, бездушни администратори живота и 
судбина, а не мудри предводници свога народа и заступници његовог 
интереса.

Драма Игора Бојовића Оштећени показује нам сву огољену 
девијантност живота у савременој Србији. Главни јунаци су типови: 
Васа Булдожер, Часлав, Цане Шипка, Жанета, Стефан и Долорес. 
Аутентични „оштећеници“. У тексту је на делу игриво, разиграно 

10 Савремена српска драма, књига 51, 2013.
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и сурово представљање друштвених и моралних аномалија, а затим 
апстраховање њихових симболичких значења. Пред нама је изузетан 
драмски рукопис. Полетан, неодољиво циничан, растресен до најсит-
нијих појединости, без позитивних јунака. Па и они најмлађи, који 
би се можда могли назвати носиоцима позитивних особина, на крају 
завршавају као сопствене карикатуре.

Све делује познато, и већ виђено. Родитељи који поклонима 
купују топлину и љубав. Намештени тендери, пљачкашка привати-
зација. Политичари који су на „белом“. Учесници ријалити програма 
у који се претворила Србија. Обор за гневне, гладне, жестоке, сурове, 
неписмене. Дефилују, као на траци, политичке злоупотребе и кри-
миналне афере, анимална убиства и корумпираност власти. Каква 
менажерија! Посебно је упечатљива фина иронија којом су прожети 
дијалози јунака:

ВАСА БУЛДОЖЕР: Ало, Чаки! Па вериш кћерку вечерас. Ајде, оћеш мало 
белог?

ЧАСЛАВ: Ух… Дај. Али само да деца не виде.
ВАСА БУЛДОЖЕР: Наравно, само не пред децом.

Политика је представљена у свом најогавнијем светлу и најо-
гољенијој суштини, као ступидно празнословље које прикрива огоље-
ну борбу за капитал и моћ:

ЧАСЛАВ: Нема потребе да ми се захваљујеш. Ја морам да подржавам младе, 
нарочито кад постигну успех какав сте ти и моја Долорес остварили на 
Оксфорду. Уосталом, подршка младима је и део програмске политике 
партије на чијем сам челу већ годинама, партије која је једина за праве 
и корените, бескомпромисне промене у овом друштву. И зато верујем 
да ћете и вас двоје као млади лавови ускоро постати узорни чланови 
нашег подмлатка.

Српска друштвена и политичка елита тежи остварењу бесклас-
ног друштва, комунизма за богате, раја за одабране. Млади су виђени 
на функцијама искључиво по партијској припадности.

ЖАНЕТА: Само… да знате да наше амбиције нису мале.
ЧАСЛАВ: А зашто би биле? Имате способног сина… Оксфорд није неки сега 

мега, или не знам какав факултет.
ВАСА БУЛДОЖЕР: Ја сина не видим на нижој позицији од министарске… 

За почетак.
СТЕФАН: Тата! Па то је претерано. Крајње претерано…
ЧАСЛАВ: Молим?! Како претерано? Па ово је земља наших снова. Овде је 

све могуће, човече, ево, ако победимо, добар вам стојим…
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Побеђује се опробаним, уходаним, подмазаним механизмима. 
Паре се исисавају на уобичајене начине. Проверени људи постављају 
на проверена места. Све је дакле представљено на начин који одра-
жава сурову реалност наших живота. Па у чему је онда драж овог 
текста? Одговор је једноставан. Умеће игре, мајсторство драматур-
гије, питак израз, бритак стил, сочан језик, хитре реплике, изврсна 
сценска поставка комада. Ликови у драми исказују се искричавим 
дијалозима, монолозима и сонговима. Посебно су креативне партије 
Рибе Мерцедес и Рибе БМВ:

РИБА МЕРЦЕДЕС: Ја сам риба Мерцедес. Уз добро одржавање можеш ме 
возити како хоћеш али ја ћу и даље бити квалитетна. Можеш ме с поно-
сом показивати пријатељима. У свим кривинама понашаћу се веома 
агилно а ти ћеш се осећати удобно и безбедно.

РИБА БМВ: Ја сам риба БМВ. Ја сам мало више за спорт драјв. Такође сам 
скупа за одржавање, али брате, ако хоћеш да уђеш у БМВ–еа то кошта! А 
што се квалитета тиче између мерцедеса и БМВ–еа је само питање укуса.

РИБА МЕРЦЕДЕС: Наравно, мерцедес преферира озбиљнија…
РИБА БМВ: … и знатно старија клијентела. Извини, мацо, БМВ спорт драјв!
РИБА МЕРЦЕДЕС: (Играјући око шипке) Кучко.
РИБА БМВ: (Такође не престајући да игра) Змијо.

Изузетно су ефектне штос–епизоде, као што је фора са појављи-
вањем Здравка Чолића на сцени. Мала, готово неприметна рола 
Свештеника, комаду омогућује христолику потку, таман толико да се 
не заборави одакле смо почели, и докле смо догурали. „Чист хаику“, 
што би рекла једна јунакиња комада.

Смењивање духовитих реплика међу јунацима доприноси дина-
мичности радње. Радњу драме одликује изразита згуснутост и усред-
сређеност на догађаје. Игра је у функцији дочаравања духовних стања, 
расположења и психолошке карактеризације ликова. Јуришник, Бати-
наш, Цане Шипка и остали питорескни ликови ове домаће менажерије 
ту су да подсете да сврха ове игре није ни да поучи нити да забави. 
Ово је смртно озбиљна игра. Игра на живот и смрт:
ВАСА БУЛДОЖЕР: Како то мислиш да га радимо?
БАТИНАШ: Мислим да му распродамо органе. Мислим да га дезорганизујемо.

(Чеше се по препонама) Ух како ми се диже.
ЈУРИШНИК: Акција, брате!
БУЛДОЖЕР: Никога ви нећете да радите. Ја мрава у животу нисам згазио. 

И никад нећу!

(Публици)

 Чуј мрава? Па колико сам школа изградио, па у шта ја све улажем… Па 
пола Храма…
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Стефан је најпозитивнији лик у драми. Отац му је Васа Булдо-
жер, криминалац који је надимак добио по томе што конкуренцију 
буквално затрпава булдожером. Сину је приуштио веома темељно 
образовање, са намером да га уведе у политички врх и на тај начин 
породичном имену обезбеди легитимност, а криминалним пословима 
легалност. Поседује у довољној мери бездушност, суровост, окретност 
и шарм.

Две супарничке криминалне групе, које предводе Васа Булдожер, 
припадник старије генерације, и Цане Шипка, носилац нових „вред-
ности“, изузетно су захвалне за упоредну анализу. Њихови погледи 
на свет, начин говора, тип аргументације, сленг, урбани црни хумор у 
говору и поступцима, супротстављени су потпуно дехуманизованом 
лику политичара Часлава.

ВАСА БУЛДОЖЕР: Како год. Само да буде.
ЧАСЛАВ: Ти си ми највеће охрабрење. Ти толико верујеш да ћу победити…
ВАСА БУЛДОЖЕР: Верујем.
ЧАСЛАВ: Зашто?
ВАСА БУЛДОЖЕР: Зато што си велико говно. Говно над говнима.

Сви односи између јунака подложни су политичкој инструмен-
тализацији. Хотимично су изостављене или апсурдно извитоперене 
побуде њихових поступака. Трагичност њихових живота је у бесмислу 
који носе са собом и када од себе беже.

ВАСА БУЛДОЖЕР: (Стефану)
Она је доста добра девојка. И… Часлав је мој доста добар пријатељ… 
Али, сине… Запамти шта ћу ти рећи. Свет се дели на коцкаре и власнике 
коцкарница. А само власници добијају.

(Чврсто га загрли)

Следи стравичан крими–расплет, препун секса и насиља, зачињен 
обиљем крви и убистава, са уништеним животима и судбинама. Одла-
зак у Дубаи Васе Дубаића или пак одлазак у тмину вечитог починка 
ништа не мења у суштини: српско друштво је „једна велика крвава 
шарена лажа“, остаје да лебди као поента дела.

Драма Повратак Стамена Миловановића у основи почива на 
сукобу традиционалног и модерног система вредности. Традиционал-
ни, сељачки патријархални поредак угрожен је споља, од друштвених 
снага које разарају здраво ткиво породичног живота, и изнутра, због 
психолошког посрнућа главног јунака и траума изазваних ратним 
дешавањима у крвавом грађанском сукобу деведесетих. Мукотрпно 
одвикавање сина од дроге представља Душанову животну побе-
ду и истовремено победу живота над смрћу, наде над депресијом, 
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традиције над транзицијом. Хохштаплери, ратни профитери, дилери 
дроге, продавци магле, оличени у лику дилера Лунета, заступници 
су новог, инферналног светског поретка који угрожава суштину 
српског националног бића и доводи га на руб физичког опстанка. 
Здраве, окрепљујуће снаге траже се и налазе у прошлости, у тради-
цији, у жилавом сељачком корену који се не затире тако лако. То су 
Таса и Совика као исконски, првотни преци, и честити Драгомир, 
као заступник Добра данас у Србији. Повратак је зналачки вођена 
драма, са помало схематизованим ликовима–типовима и идеолошки 
обојеним расплетом. Најбољи сегменти текста заступљени су у дија-
лозима–монолозима оца и сина, у страшном процесу исцељења од 
порока, у огољеној борби против демона који узима данак у крви, у 
библијској победи грешника над светом и самим собом.

ДУШАН: (Пада крај Стојана. Предахне кратко, диже га и односи као џак ка 
виру. Чује се пљусак тела баченог у воду. Стојанов врисак и Душанов 
глас)

Усправи се!.. Стани на ноге, Стојане!… Пробуди се, несрећо моја!… 
Вода, вода је то, не бој се… Стојане!.. Диши, Стојане!… Диши!… Диши, 
сунце ти јарко!

(Шамари)

Диши!… Диши, кад ти кажем! Тако… Тако, сине… Усправи се!… Не 
стежи ме!… Устани!…Устани!… Нећеш, синко!..

Нема бежања!… Тако… Смири се!… Стани!…Не можеш покида-
ти!.. Још мало… Овако је Јован истеривао ђавола!… (Пљускање воде)

… Нећеш… Нећеш!… Усправи се!… Доста је за данас… Стани да 
ти гаће навучем… Усправи се… Другу ногу… Другу!… Пребаци руку 
преко мог рамена… Тако, тако… Идемо. Устани!… Чекај…

(Стењање од напора. Носи га преко сцене. Уноси га и ставља на 
кревет. Обојица су мокри. Дрхте. Трља га убрусима)

… Као два покисла пса… Дрхтиш, Стојане … Дрхти… Боље од зиме 
и воде… Вода је почетак живота… Живот и лек… Опрати… Испра-
ти отров… Вода ће све да извуче. Из воде се рађамо… Водом ћемо, 
Стојане…

(Увија га у черге, утопљава клонулог. Одлази до штедњака и у 
лонче захвата чај)

Закључак ове драме ипак доноси трачак наде: биће нас све док 
будемо поштовали оно што смо били и следили путоказе оних који 
су учинили да будемо то што јесмо.
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ДУШАН: (Седи за столом и нешто записује у свеску. Прекида писање и скида 
наочаре. Гледа у Стојана)
Не спаваш? … Ћутиш. Ћутиш. Било би нам лакше кад бисмо причали… 
Речима се отров истаче из душе, Стојане…. И да се као људи посвађамо 
боље је од монолога које у себи чујемо. После свађе је као после кише… 
Љут си?… Још си љут… разумем те. Понижавајуће за обојицу. Више 
за тебе… Као пси смо на ланцу. Шта могу, Стојане. Морамо ланцем да 
се вежемо кад смо друге везе покидали… Зар мислиш да је мени драго 
да те овако. Имаш разлога да ме мрзиш… Ако, не смета ми, а боли… 
боли. Проклето боли… Понекад сам и ја мрзео свога, оца, деду твога, 
Стојана… Сад ми се само чини да сам га мрзео. Што сам старији то ми 
је дражи, Бог му души мира дао, јер све више личим на њега. И глас, и 
кашаљ мој, покрети а вероватно и размишљање моје је све више његово. 
Препознајем се сећањем на њега… Ти га ниси упознао. Нисам ни ја свог 
деду Душана. Само из прича. Нама Србима је суђено да не растемо на 
дедином крилу. Именима им животе продужавамо. Да је среће сад би 
могле три генерације да се сустигну… Има шансе… Мораш ми пружити 
задовољство да свог унука цупкам на коленима…. Не мршти се… Биће, 
биће,… Издржали смо три месеца. Прва криза, она најтежа, је за нама. 
Још мало па ћеш ти бити… Тасин си ти изданак…

У драми Повратак осећања Миловановићевих јунака модернис-
тички су саображена амбијенту у коме се радња одиграва. Радикално 
је супротстављен систем вредности, моралних начела и друштвених 
вредности код људи из града и са села. Код људи у граду преовлађују 
лицемерје и тескоба. Сеоски домаћини, с друге стране, укорењени су 
у земљи, обичајима, традицији, што ће им подарити снаге да одоле 
свим искушењима.

Драма Егзекутор Војислава Савића, која је добитник престижне 
награде „Бранислав Нушић“ на прошлогодишњем Конкурсу Удру-
жења драмских писаца Србије, камерна је, минималистичка драма 
апсурда, камијевског схватања модерног света и човекове егзис-
тенције. Игра око тога ко заслужује, а ко не да умре. Драматургијом 
апсурда разобличава се слепи механизам зла. У складу са овом пое-
тиком, јунаци Савићевог комада грађени су тако да нису ни добри ни 
лоши, већ потпуно индиферентни према идејама добра и зла, равно-
душни према друштву и појединцу, па и према сопственој судбини.

Наше време је за Камија „сасвим занимљиво, што ће рећи трагич-
но“. Време које је поклоњено драмским јунацима Савићевог комада 
није трагично по себи. Оно је банално. Као и свет који је постао 
поприште банализованих вредности и дехуманизованог друштвеног 
уређења.
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У средишту драмског текста је плаћени убица који своје послове 
обавља како би прехранио захтевну породицу и зарадио насушни 
хлеб свој у зноју лица свога. Егзекутор и жртва се не разликују ни 
по чему те неће бити нимало тешко да замене места у драми и кон-
вертују своје кругове идентитета. У безбојном хотелу, са безбојном 
собарицом, напуштени и заборављени, они се прогоне и прогањају, 
без смисла и разбора, без прошлости и будућности. Између потен-
цијалне жртве и потенцијалног убице развијају се односи узајамног 
уважавања и поштовања, који ће омогућити да Гост и Незнанац без 
већих последица могу да замене своја места и животе. Побуде људских 
поступака, зала и непочинстава нису наведене, а нису више ни важне. 
Људи поступају онако како морају, не питајући се о разлозима својих 
поступака нити о сврси свога постојања. Смрт је изгубила вредност, 
као и живот, па се наручује из хира, без правих мотива, испод цене. У 
најбољој традицији драме апсурда, у коју се Србија све више претвара.



Секс за понети11 
(Б. Сувајџић и С. Кутрички)

У мрачни колоплет смрти, страсти и злочина о којима говоре 
текстови сабрани у Савременој српској драми бр. 53, уводи нас драма 
Ванцаге Милана Јелића. Ванцаге су један од Јелићевих „раних“ радо-
ва, које су игране у Омладинском позоришту „Сусрет“, уз Хоћу да 
будем кромпир, или пак Сећање на Албинонија, играно у Академском 
позоришту, док су Јелисаветини љубавни јади извођени у Атељеу 212.

Између два мушкарца и једне жене који живе у парку, спавају 
на клупи, хране се отпацима и воде бекетовски бесмислене разго-
воре развија се однос који би се могао назвати пријатељством. На 
лак, црнохуморан начин, у врцавом дијалогу, истакнут је (бе)смисао 
људских односа, уз необавезна размишљања о моралу, о великој 
и дубокој тајни живота, о питањима личне слободе. Све ствари у 
Јелићевом тексту губе своје обрисе и пре него што се навикнемо на 
њих постају нешто друго. Муња се претвара у омуњани громобран, 
мушкарац у жену, жена у мушкарца и сл. Јунаци долазе до закључка 
да је живот само привид, илузија, сан, а једину аутентичну стварност 
у историји цивилизације заступа она клупа у парку која може пру-
жити починак уморноме и предах невољноме. У жовијалном духу 
истинског (не)разумевања протичу међусобна спорења и вербална 
надигравања јунака, њихове комичне љубавне несугласице, којима 
откривају духовну чамотињу која их притиска (в. Сувајџић 2015: 180).

Породична драма Секс за понети драмског писца Драгане Абра-
мовић написана у форми „добро скројеног комада“, представља 
трагичну судбину данашње породице тј. онога што је од некадашње 
традиционално бројне породице остало (мајке и ћерке) јер породично 
је на Балкану судећи по свекодневним написима у штампи постало 
готово без изузетка синоним за трагично. Дешавања у драми су само 
појачан мукли фон и рефлекс беспризорно суровог империјалног 
система пројектованог на нашу свакодневицу у којој су њени прота-
гонисти принуђени да живе изван координатног система истинских 
вредности, у материјалној оскудици и без перспективе. У распону 
између потребе за припадањем заједници и цепањем од ње инспири-
шући се савременим концептом у ком се појединац осамљује у жељи 

11 Савремена српска драма, књига 53, 2015.
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да се одбрани али и ојача настаје и одиграва се ова породична драма. 
Притиснута последицама, локалним економским али и осталим 
неолибералним механизмима као инструментима глобалистичког 
светског поретка, отевши се неповратно превазиђеном традицијском 
моделу, српска се породица у свом несналажењу изван утабаних стаза 
у драми Секс за понети уситњава до потпуног нестајања.

Главни протагонисти драме, иако свеснији од својих родитеља 
стварности у којој живе, не успевају да јој умакну. Опхрвани без-
нађем, у потрази за испуњењем и сврсисходношћу, они се у својој 
неодлучности наизменично опредељују између индивидуалности и 
потребе за припадањем и постајући трагични хероји, јунаци егзис-
тенцијалистичког модела и протагонисти свести да сви живимо на 
ивици смисла али и живота самог.

АНА: Идем ја, идем. Погледам лево — празно. Погледам десно — празно. 
Идем даље. Ни брзо, ни полако. Онако — средње. Испред мене дрво. 
Обиђем га. Покушам да га ишчупам — ништа. Пођем назад од напред. 
Погледам лево — ништа ; ни пуно ни празно онако — средње, погледам 
десно — ништа; ни пуно ни празно, онако — средње. Станем, и размиш-
љам. Да ли да наставим назад, или да се вратим напред.

БАНЕ: Ти би у шаху била једино коњ.
АНА: Кобила. Баш те давим.
БАНЕ: Не, мало си досадна, и логореична, у ствари, ти си као нагазна мина. 

Покушаћу да те демонтирам.
АНА: Не верујем да ћеш успети.
БАНЕ: Већ сам успео до пола.
АНА: Сањај. Сада бих волела да смо на неком топлом острву у океану, да 

пијемо коктеле са оним дебилним кишобранчићима, и да једемо пуно 
тропског воћа. Желела бих да смо било где, само не овде.

БАНЕ: Ево ти, дуни, осетићеш се безбрижније.
АНА: Нећу вештачки да се осећам безбрижније, хоћу да живим другачије.
БАНЕ: Дај ми руку. Волим те малецка, зар не качиш, пуно те волим.
АНА: Како ме ти волиш, кад ја не волим себе?
БАНЕ: Ја те другачије видим. Хајде да се мазимо.

Унутар себе и узајамно јунаци и уједно трагични ликови (у овом 
случају мајка и ћерка) преиспитују сопствену кривицу:

МАРА: Какви ти, ја сам крива, али зашто морам да платим сваку несмотре-
ност? Дежурна сам двадесет и четири часа да ми нешто не промакне, и 
опет погрешим. Зар ми није већ довољно тешко?

АНА: Мама, све ће бити у реду. Ја ћу бити богата и купићу ти јахту, опловићемо 
око света. Мора да постоји неки добар разлог због кога сам се ја родила. 
Видећеш, биће нама добро.
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Сценичност и динамизам драмске радње вођени сигурном руком 
ауторке Драгане Абрамовић чине уверљивим приказ њихове основне 
недоумице, у којој мери и ком свету припадају. У потрази за надо-
мештањем породичних односа они потврду идентитета покушавају да 
остваре унутар других социјалних група трампећи олако блискост за 
дистанцираност а љубав за секс и тиме сви без изузетка остају у својој 
основи само површни конзументи стварности. Сексуалне слободе 
стигле су до њих у својој крајњој изопачености у облику пошасти 
савременог доба, сиде која их је заувек одвојила од недужне игре и 
експериментисања, и уместо заљубљених тинејџера претворила у 
трагичне изопштенике из заједнице и будућности саме.

АНА: Знала сам да ће нешто страшно да ми се догоди. Лепо је мој деда гово-
рио: Како те колевка заљуља, тако те ашов закопа. Нису ме желели, на 
силу сам се родила, и цео живот ми је усран. Можда и треба да умрем, 
никоме нисам потребна. Мари сам само на грбачи.

БАНЕ: Хајде, не буди плачипичка. Јача си ти него што сада изгледаш.

Иако се суштина трагичности у драми огледа у томе да је Ана 
заражена сидом и да се њена мајка суочена са тим сазнањем вероватно 
убија — оно што овај драмски текст чини веома успелим и ангажова-
ним у првом плану је то што своју визуру трагичног издиже изнад поје-
диначног. Комад нас суочава са сазнањем да су таласи безнађа стигли и 
прекорачили све одбрамбене линије и потопили сваки дом понаособ а 
у случају да још нису увери нас у очекивање да ће се то сваког момента 
десити и да смо баш попут налета цунамија, угрожени сви.

Размрвљена и састављена од отуђених јединки сврстаних у 
изгубљенички табор унесрећених ликова породица је у овој драми 
баш као у свакодневици пред уништењем.

Проблеми младих преокупација су великог дела досадашњег 
стваралаштва Драгане Абрамовић, стога је уочљиво да уверљиви 
драматуршки поступци и промишљени сценски резови који у драми 
успостављају динамичан драмски текст чине сложенијим од под-
вођења његове радње основној идеји да најпре страдају они најне-
заштићенији. Комплексност ауторкиног сагледавања чине да визура 
и рецепција комада премашују уобичајени аналитични тон затеченог 
стања у друштву и емпатичност и запитаност смештају у багаж чита-
оца (или неког будућег гледаоца) испостављајући сваком понаособ 
појединачни рачун суочивши нас са сопственом одговорношћу пред 
заједничким билансним стањем услед нашег чињења или нечињења 
— како год.

Драма Николе Теофиловића Последња жеља Драгише Недовића 
фрагментарног је карактера и уобичајен је модел ком се прибегава 
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да би се концентрисала продужена временска амплитуда и нагласило 
тематско јединство. Вода са Бубањ чесме у Крагујевцу у драми није 
само црвена нит која уједињује различите историјске периоде, од 
турског доба до најновијих времена, нити је њена улога да оствари 
јединство места па и радње — она јесте актер и покретач радње. У 
води се нпр. утапа Недовићева драга, у турско доба вода са чесме 
спасава живот болесном младићу и преобраћа оца те овај мења веру 
— она својим деловањем доноси промену подстичући развој догађаја 
у неколико праваца али не само у стварности драмске радње већ и на 
једном дубљем метафизичком дакле и значењском нивоу.

КИКА: Причам… Мртва сам, Драгиша, мртва.
ДРАГИША: И тебе су довели на стрељање?
КИКА: Нисам на стрељању, нисам овдје; у води сам.
ДРАГИША: Па, како си ми дошла?
КИКА: Дошла сам ти преко воде коју си попио, јер и ја сам у води, дубоко 

у води.
ДРАГИША: У којој води, љубави моја?
КИКА: У Дрини…

(Грли га)

Лежим у води Дрини, близу Вишеграда; тамо гдје смо се вољели… 
Остало ми је тијело доле у реци, никад није испливало на површину… 
И сад лежи на истом мјесту.

Мотив мртве драге, али и водених духова који се у води налазе 
узрок или последица су већине дешавања, а такође и значајни чинио-
ци који управљају координатним системом стварности у драми. 
Историјске личности и митска бића су измешани и њихове су улоге 
испреплетане и узајамно условљене. Некадашњи становници Кра-
гујевца и данашњи, затим уметници као што је песник Крагујевчанин 
Драгиша Недовић, чије песме сви добро познајемо, и које су тематски 
одлично постављене у тексту да потцртају радњу у комаду, глумац као 
Мија Алексић коме припада секвенца пред стрељање у Шумарицама, 
али и анонимни грађани, сви су они ту, уз воду из чесме. Њену воду 
мути Хидрила, демонско биће садашњости и у себи концентрише 
све више муља. Ловац је ту да се са тим избори и у његовој улози 
затичу се најхрабрији и бескомпромисни борци (именом Ђорђе 
Петровић — попут вође првог српског) устанка прошлих и будућих 
нараштаја. Ловац зна да су онострано и демонско дубоко зашли у 
нашу стварност.

ДРАГИША: Ово нису чиста посла, људи!
БЕНА: (Гледа у флашу) Нису, нису…
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МИЈА: Лажем ли ја нешто, Недовићу? Лажем ли?
ДРАГИША: Не лажеш, Мијо, не лажеш… И ја видим исто што и ти…
БЕНА: Посрали сте се од страха, децо моја…
МИЈА: А шта мислиш Недовићу, шта се догађа?
ДРАГИША: Ако ме очи не варају и ако нисам луд, а могуће је и једни и друго, 

али ако видим ово што видим… Швабе управо стрељају нека натпри-
родна створења, ја сам за ова створења чуо у бајкама, никад их нисам 
видео а сада их видим…

МИЈА: А зашто то раде, Недовићу?
ДРАГИША: (Узбуђено подиже тон)
 Милосаве Мијо Алексићу… Ово је освета за пораз у Првом светском 

рату, одузимају Србима оно што им је највредније. Убијајући бића из 
бајки, убијају бајке, истовремено и наше легенде и митове. Знају они, 
Србин није обичан противник, Србин је митоманијак, о себи мисли кроз 
митове, верује у бајке… Знају они, док имамо наше бајке не могу да нас 
победе… Знају они, а ми не знамо! Зато што ми нисмо нормални, нисмо 
као друга људска бића, више смо дрекавци, сакалуде и караконџуле него 
што смо људи…

МИЈА: Знају они а ми не знамо!

Жива вода је ту, и ми смо ту уз њу вековима, и кад су ту били 
Турци, и кад су нас бомбардовали 1999. године, и када се у њој 
утапа млада, али ми је више не видимо и не осећамо, она је као и ми 
сами, ми који смо тај дух Крагујевца, Шумарица, убијен и пребијен 
на мртво, сажежен огњем граната и паљевина освајача. Није више 
чиста та вода, мутна је баш као да је мути Хидрила из драме, мутна 
је и загађена од индустрије, од бомбардовања уранијумом. Никола 
Теофиловић посеже за неколиким значењским нивоима воде у пот-
рази за сублимираним изразом који би требао да оживи и оздрави 
замрлу садашњост туробну и напуштену и од сопствених актера 
драме. Прошлост није овде васпостављена као пуки подсетник или 
историјска читанка, њено присуство аутор користи како би потакнуо 
и оживео обесмишљену стварност и поставио је пред нас као изазов, 
јер Хидра је многоглава, а некадашња бистра вода муљевита и све 
мутнија. Драма Николе Теофиловића поетизована је метафора обнове 
живота чији се многоструки слојеви пред нама лагано одмотавају већ 
од самог имена драмског текста Последња жеља Драгише Недовића 
захваљујући којој он и остаје у животу.

Драмски текст На путу среће Жике Ранковића је, како му и 
сам назив каже, један сновидан позив у авантуру духа која нам кроз 
форму дечије драме нуди улазак у један другачији паралелни свет у 
коме јунаци, па и публика сама, могу пожелети све што ће их довести 
у стање усхићености.
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Из авантуризма до забринутости и упитаности ход је који про-
лази главна јунакиња у потрази за одговором у какву је другачију 
стварност то она залутала и зашто:

МУДРИ ЖАБАЦ: Не плаши се. Твој пратилац и чувар, да не залуташ, биће 
Младен. Овде си зато што смо ми тако пожелели. Да пронађеш оно 
што си изгубила, а то ће ти донети мир и срећу. У нашем свету треба да 
нађеш одговоре који ће ти помоћи да продужиш живот у свом свету.

АНА: Али све ово је немогуће. Немогуће је да постоји Жабац који говори, да 
не постоји моја сестра Милена. Да ја сањам а ви сте стварни.

Појављује се Младен.

МЛАДЕН: Ух већ сам почео да бринем на коју је страну пошла. Добро ти 
било, Мудри Жапче. Здраво Ана. АНА: Имате ли ви интернет, фејсбук, 
филмове, књиге, мобилне, аск. ко сте ви. У ком веку живите.

МЛАДЕН: Ана да ли си сигурна да све особе које су ти пријатељи на фејсу 
постоје?

АНА: Наравно.
МЛАДЕН: Сигурна си да многи немају лажни профил, измишљена имена и 

фотографије.
АНА: Пааа…
МЛАДЕН: Е пааа. Да ли си веровала у све јунаке из књига, бајки, филмова. Да 

ли си веровала у Петра Пана, у Шрека, у Снежану, Црвенкапу, Трнову 
Ружицу…

АНА: (Одушевљено) Мачак у чизмама, Звончица, Мала Сирена. Палчица, 
Чаробњак из Оза…

МУДРИ ЖАБАЦ: И? Јеси ли веровала да они постоје?
АНА: Нисам веровала али сам их доживљавала као драге пријатеље. Одра-

стала уз њих.

Одговор се открива постепено без журбе и без икаквог зазора о 
невероватности његовог исходишта. Земља чуда коју посећује девој-
чица није случајна па ни безбрижна попут Алисине и улазак у њу је 
можда пут без повратка за Ану и њеног оца. Наиме писац нас уводи у 
свет који је попут раседлине запосео траку смисла који опет са собом 
носи разрешење једне замало трагичне ситуације. Након саобраћајног 
удеса из међусветова упорност и чистоћа срца и душе главне јунакиње 
и њених у тај свет измештених другара успевају да спасу и из коме 
врате заједно са њом самом и девојчициног оца. „Све је у вези. Сви 
светови су повезани и само по некада неко од њих или нас пронађе 
пут до оних других.“ — како у комаду каже доктор:

МЛАДЕН: Амброзије само жели да ти каже да ништа што не постоји не може 
бити измишљено.
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АНА: Ха, ха ха. Хтели сте рећи да све постоји упоредо. И сви ликови из 
бајки, прича, романа, стрипова. И Аладин, и Трнова Ружица и Изногуд 
и ванземаљци и духови и …. Црвенкапа, Бамби…

АМБРОЗИЈЕ: Па да. Можда не баш тако и можда не баш све, али постоји. 
Теби није чудно да седиш са једним великим мишоњом који прича као 
ти, да Антоније има крила, да је мала змијица Бури са нама.

АНА: Заиста. Па то је… (Устаје) то је дивно. Није ми уопште пало на памет 
нешто што је толико очигледно. Ви постојите, причате, ја сам ту са 
вама… Онда постоји и Алиса и Шеширџија и Луди Зекоња и Пепељуга.

МЛАДЕН: Да. Све постоји. Нама би требало да буде чудно — одакле ти. При-
чаш о школи, другарима из школе, излету на који си пошла. Свом тати…

Срећни крај на путу среће. Шта лепше за један драмски комад 
до да вас проведе кроз многобројне авантуре дружине која негде, 
заметнута из стварности, чини макар на тренутак могућим спајање 
светова тј. њихову проходност образлажући то разлозима љуба-
ви. „Ово је добра страна света“ како каже Жабац у којој чак и не 
постоји реч за зло и многе друге људске неподобштине, стога се у њој 
срећемо са маштовитим описима крајолика као што су Љубичаста 
брда, музикално камење које свира на најмањем поветарцу, зелене 
и плаве пећине и нестварним ликовима попут Чувара цветне стазе, 
Копљоносца, Плавооког Антонија, Беле раде, Амброзија, Талатила и 
вилењака са крилима и описима из маште који свакако чине могуће 
да спој сценског, глумачког па и по негде луткарског умећа изнедри 
атрактивну дечију представу.



Преплава12 
(Б. Сувајџић, С. Кутрички,)

У камерном амбијенту, у кући која је начета и разрушена људском 
бедом, поквареношћу и злостима, са малим бројем делатних лица, 
драма Преплава Горане Баланчевић, добитнице награде „Бранислав 
Нушић“ у 2015. години, евоцира архетипску ситуацију библијског 
потопа на космичком плану, потопа људскости на породичном плану, 
али и актуализује посве реалну друштвену ситуацију изазвану не тако 
давним апокалиптичним поплавама у Србији. Драма, наиме, говори 
о томе како се, у једном градићу у Србији за време великих попла-
ва, баш кад вода надире у кућу која под налетом воде почиње да се 
распада, разрешава и породична драма у којој су актери отац, бивше 
војно лице, инвалид у колицима, мајка, бивша наставница клавира, 
и двоје деце, син и кћи.

Кованица Пре–плава показује ауторкину склоност ка рафини-
раној игри речи и, истовремено, дубинску вишезначност комада који 
је пред нама. Драма се, у основном току, бави насиљем у породици. 
Отац, муж–тиранин у инвалидским колицима, који је физички и 
психички злостављао своју супругу, а психички и страхом своју децу, 
не схвата да долази крај његовој тиранији и то у виду поплаве или 
преплаве, односно коначног, библијског поравнавања рачуна. Драма 
Преплава је веома добар текст, опоре тематике, снажних емоција, 
стилски врло добро изнијансиран и зналачки написан. На основу 
убедљиве и игриве драмске радње види се да ауторка савршено влада 
драматуршким занатом.

Драма је заснована на јасним и ефектним дијалозима и ефикасној 
драматургији. Сцена је камерна, све се дешава у трагиком осенченом 
простору кућице–сведока, простора који памти и преноси трауме 
породице која се распада:

„ЊИХОВА КУЋИЦА се може сматрати петим чланом ове 
породице, петим ликом ове драме, она је мала, шарена, пуна 
туфница, пругица и топлих боја, али сто и столице су увезани 
завојима и фластерима, као и прозор, чивилук и лампе. Кућица је 
рањена и она ће нам испричати своју причу.“

12 Савремена српска драма, књига 54, 2018.
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Есхатолошко време уочи библијске катаклизме час је свођења 
рачуна. Породичних. И људских. На крају живота, мали породични 
тиранин ће се суочити са свим својим злоделима. Врсно је драматурш-
ко умеће употребљено да би се показало како је крвник и садистички 
мучитељ, сав од мрачних нагона, истовремено, и поклоник лепоте. 
Предраг се стара о ружичњаку и башти као о уређеном простору 
свемира, испуњеном хармонијом боја, мириса и лепоте. Тако се, у 
малим детаљима, ибзеновски, испољавају врло упечатљиви психо-
лошки карактери. Откривају се монструозне породичне тајне, као 
пред смак света:

ПРЕДРАГ: Нисам волео да се мотате око мог цвећа, али никада вас не бих 
кажњавао због тога.

СТЕВАН: Ниси, али си покушао да убијеш Јелену само зато што је мама 
отишла.

ЈЕЛЕНА: (Скаче) Молим?!!!
ЉУБИЦА: Ах, Господе, шта сам ја тако страшно згрешила да ме овако 

кажњаваш?…
ЈЕЛЕНА: Молим? Да ме убијеш? Ти си хтео мене да убијеш?! Говори!
ПРЕДРАГ: (Плаче) Не… то није истина… нисам…
ЈЕЛЕНА: Ти си монструм, нисам погрешила!
СТЕВАН: Када је прочитао мамино писмо позвао ју је на кућу баке и деке и 

запретио да ће те бацити са крова на руже ако се до вечери не врати. 
Наравно, мама је одмах долетела а он ју је чекао на крову, држећи тебе 
у рукама. Ти си се смејала. Али чим си чула мамин урлик почела си да 
плачеш. Била си јако мала, тек си била проходала, Јелена. Мама га је 
дуго молила да сиђе, да тебе остави на миру, да никада неће урадити 
ништа слично. Он је тражио да му каже да га воли и да ће бити уз њега 
до краја живота. И мама му је обећала. Обећала му је све што је желео 
да чује само да би спасила тебе. Ја сам био сакривен у шупи и дрхтао 
сам. И плакао. И чак сам се и упишао у гаће. Отац је кренуо да сиђе, али 
се спотакао. И неким чудом, једва сте остали живи. Није ми било жао 
за њега, чак сам ликовао да падне. Али не бих могао да поднесем твој 
пад. Била си тако мала и незаштићена. Потпуно несвесна свега што се 
одигравало око тебе. То је било нешто најужасније.

У тексту се неупадљиво повезују спољашње околности ратова и 
опште дехуманизације друштва, времена у коме у први план избијају 
најнедостојнији и најбезочнији, са распадом породичног микрокос-
моса. Преплава је ангажован друштвени и снажан антиратни текст:

ЈЕЛЕНА: Као да је то битно сад. Сад више ништа није битно. Сад се умире. 
Зар не? Мени је овога свега преко главе. Свих ратова. Јебеш ратове, 
ове дневне или оне локалне или верске или личне или ратове полова, 
звезда, пизда… Ја сам своје рекла. Ја много волим да живим и обожавам 
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да дишем и да се љубим и да пијем пиво и да читам Алберта Елиса и 
да једем шпагете и да носим дречаве шортсеве и ја зато морам да идем. 
Јер изгледам јебено добро у тим шорцићима, без обзира што се товим 
тестенином као манијак. Уморила сам се од ове игре. Збогом. (Одлази 
остављајући свој џак. У ходу) Стеване, чекам те у колима. Изиграваћу 
госпођицу Дејзи и треба да ме одвезеш у Београд. Што пре. Збогом (Још 
једном изговара збогом али сада само мајци).

Откривање праве суштине Љубичине мржње према човеку који 
јој је упропастио живот, каријеру, и физички је унаказио, попут правог 
криминалистичког трилера, представљаће и одгонетање једне мрачне 
тајне и разрешење једног (не)почињеног злочина. Љубичина завршна 
реплика постаје њена величанствена и брутална освета. Заслужена 
казна за бедника који је уништио све чега се дотакао:

ПРЕДРАГ: Да, мама је баш била лепа.
ЈЕЛЕНА: Је л’ да? Мама је и даље лепа. Само што је овде још имала и цртице 

око очију док се смеје, борице и очи јој цакле. Оба ока. То што је имала 
борице значи да је њен осмех био спонтан, да је она била стварно срећна. 
Тако пише у оној књижици „Боди ленгвич“. Јер кад се само кезиш да би 
изгледао срећно и евентуално показао лепе зубе онда нема ових борица. 
И све делује вештачко.

(Не гледа у неку нову слику већ мисли на генералну слику своје мајке 
данас)

А на овој новој фотографији мама је такође насмејана. И још увек има 
своје, лепе, зубе. Само нема борица. А и једно око не цакли.

(Предраг ћути, непријатна пауза)

Шта си се ти набио уз тај прозор? Свиђа ти се призор? Ја на пример увек 
буљим у ствари које су ми непријатне, не знам зашто.

Стеван и Јелена, без илузија и детињства, представљају трачак 
наде и смисла. Мада, када се све заврши, остаје да одзвања, као ехо, 
као поента дела, поразна истина:

„Бубашвабе су неуништиве.“

Јунаци Срдићеве драме Моје дете, Ранка, Мирка, Боркан и Зуле, 
свако на свој начин, трагични су и несрећни. Њихови се животни 
путеви урушавају се под притиском страшног живота у ромском 
картонском насељу. Све је у њиховом животу нестално и порозно, 
подложно прљању и срамоти. Ипак, Ранка, коју је као „белог анђела“, 
као десетогодишњу девојчицу, силовао теча, наћи ће свој пут.

У Срдићевој драми постоји, међутим, лик који улива наду. То 
је жена, у свим својим еманацијама. Осрамоћена, понижена, објекат 
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насиља и поруге, она је и хумана, снажна, бриткога језика и ума, кадра 
да поднесе страшне ударце, неправде и насиље, у беспоштедној борби 
за живот. Мирка, Ранка, Докторка, полицајка Велика, Вера из дома 
за незбринуту децу, све су то интегрални ликови који не дају да их 
живот сломи. Оне враћају наду у људскост. Посебно је упечатљива 
Мирка и њена борба за дете. Отуда ће Ранка на крају, сада са својим 
дететом, постати икона живота који траје и обнавља се у најтежим 
условима. Мирка је неписмена и проста, али њена витална мудрост 
и бритак језик служе да укажу на веома непријатне, често и болне 
истине српског транзицијског друштва, и да упуте на дубину личне 
жртве коју мајка подноси у борби за своје дете.

Драмски текст На трагу, прича о животу у позоришту из пера 
младог глумца крагујевачког Књажевско српског театра Николе 
Милојевића, освојила је Награду Удружења драмских писаца Србије 
„Бранислав Нушић“ за 2016. годину уз образложење жирија:

„Драмски текст На трагу је својом једноставном прециоз-
ношћу, чистотом дијалога на камерни начин предочио кри-
тику света и критику свести. Вешто управљајући системом 
знакова смештајући радњу у театар, аутор веристичким 
поступком кроз рад на пробама за премијеру представе 
Хамлет приказује механизам урушавања система вредности 
типичан за транзициону свест.“

На трагу је комад чија се прича дешава код нас, пре свега, у про-
винцијском позоришту. Откривајући нам наличје односа који владају 
унутар њега, комад говори о корумпираности и највећој бољци од 
које није оболело само данашње позориште: о спрези са политиком 
и политичарењем.

„Управо граница нечије човечности, њена изненађујућа 
флексибилност и растегљивост, оно је чиме сам најпре 
желео да се бавим у овом комаду“ реч је писца који даље 
каже: „Пољуљана моралност, немогућност избора, лична 
неоствареност, страх за егзистенцију (глумац), похлепа, 
безосећајност, садизам, лицемерје (редитељ),

ЈОКИЋ: Да цитирам писца поговора нашег издања, не знам како се зове, није 
ни битно. Каже „Он чак није ни достојан да се назове промашеним. 
Он је толико ужасно небитан, чак толико да би био макар промашен“. 
Схватате о чему говорим? „друштвена коректност“, кукавичлук, одсу-
ство става, неспособност и нестручност (управник), преплетени су у 
једноставној и мучној комедији о младом, лишеном прилика али врло 
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талентованом глумцу у провинцијском позоришту. Наводимо пример 
редитеља кад говори о уметнику, глумцу: Нарушеног самопоуздања, 
безразложно непоштован од стране редитеља и управника, нађе се у 
неприличним ситуацијама којима се тестирају његова унутрашња снага 
и основна начела људскости“.

Убрзо након освајања Нушићеве награде, 30. априла 2017, комад 
је доживео премијерно извођење на Новој сцени Београдског драм-
ског позоришта. У Милојевићевој једночинки у којој се приказује, 
нимало улепшана улога глумца који би да игра, али слови за нета-
лентованог па га реномирани редитељ понижава, све док не изгуби 
сваку самосвојност и престане да постоји као човек, припала је 
Филипу Гајићу који и сам дели судбину Бориса (глумца из представе) 
и сведочи о томе како годинама не може да добије улогу у матичном 
позоришту и због тога каже за своју игру у представи да због истини-
тости „У њој врло мало ’глумим’, а много више дајем себе“ и појашњава 
нам: „Позната је ствар како поједини редитељи већ петнаестак година 
добијају ангажмане у унутрашњости. Управници се често ’уграђују’ 
у њихов хонорар за посао који им дају, свако узима свој део колача. 
И ту није крај, сведочи Гајић: заузврат ти управници добијају и нека 
отворена врата у Београду, остварују додатни интерес, сви знају за 
овакве појаве али из личних интереса пред њима затварају очи и ћуте, 
док ’такозвана елита све држи под контролом’; Леп је и занимљив 
комад, волео бих да је још безобразнији, а представа смелија. Јер, 
општепозната је ствар да у нашем еснафу влада тиха, невидљива 
корупција чији је механизам врло тешко ухватити, а и нико није ни 
посебно заинтересован да га ухвати, појашњавајући да је у комаду 
пажња фокусирана на груб однос редитеља према младом глумцу а 
сведочи и о начину на који се редитељи и управници договарају око 
хонорара. Гајић даље објашњава да „у позоришној пракси та прича 
почиње распадом Југославије, када су деведесетих испливали треће-
разредни редитељи који су себе прогласили за важне… Повезали су 
се с критичарима и ФДУ, наградама, фестивалима. Мала бара, пуно 
крокодила. Све се држи под контролом, од Београда до унутрашњости 
земље. Српско позориште је у Југославији представљало сам врх, 
било је најбоље. Сада је девастирано и можда најслабије…“ или како 
се то у комаду каже:

МИЛИВОЈЕ: Знаш ти да ово позориште не вреди више ни две банке. Као 
ни цела земља, уосталом. Никад горе. Како који управник дође, мисли 
да позориште почиње од њега. И тако задњих 20 година. Прво десна 
рука градоначелника, па десна нога, па лева рука, и сад лева нога. Шта 
ли ће после?
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Вредност Милојевићевог комада посебно је увећана, поступком 
увођења непозоришног у позоришно, који осим хуморног ефекта (на 
пример кад редитељ тера управника да чита Хамлетов текст) омо-
гућава да прикаже свет иза кулиса, али и да нас увуче у механизме 
стварања представе и дочара атмосферу настајања уметничког чина 
ефектно подвлачећи разлику између уметничког и неуметничког.

Подсмевајући се велеградско–снобовским навикама редитеља 
(који „добија идеје“ једући храну из кинеског ресторана и пије кафу у 
„Ла кости“) али и провинцијској штедљивости (руше се кулисе први 
пут услед навике да се у позоришту штеди) приказујући учеснике са 
свим манама и врлинама, страстима, жељама, страховима, амбицијама 
и оним личним малим проблемима, који их терају да буду (не)схва-
ћени. Позоришни језик, тј. језик споразумевања између редитеља 
и глумца… декоратера и сценографа је такође једно од значајних 
средстава којим писац успева да омеђи и разграничи уметничко од 
непозоришног у духу актера:

МИЛИВОЈЕ: (Декоратер) Део енглеског фолклора је и прича да зумбул звони 
и на тај начин обавештава вештице да се окупе, а посебно је опасно 
проћи пољем зумбула, јер су управо моћи тада толико јаке да вас могу 
коштати и губитка душе…

ЈОКИЋ: (Редитељ) Искрено ја слабо стојим са флором… Имам поверења 
у Вас.

и тиме још једном увуче гледаоца овог својеврсног „комада 
у комаду“ да сведочи и присуствује магији настанка позоришног 
чина тј. мајсторској радионици. Једноставност и директност исказа, 
одабраним и пласираним изводима из Шекспировог Хамлета, али 
и зналачки приказаним дијалозима приликом рада на представи 
између редитеља, глумца, декоратера и осталих, допринели су да 
комад својом уверљивошћу с правом одмах буде прихваћен и пре-
познат од позоришне јавности.

Трбухозборци су комад Предрага Црнковића који је 2107. годи-
не понео награду „Бранислав Нушић“ за најбољи драмски текст о 
двојици београдских новинара и колумниста који, како каже писац: 
„окапавају у кафани у центру града ловећи прилику и инспирацију да 
(нарочито у међусобној конкуренцији) засене и заблистају у новина-
ма пишући у својим дневно политичким коментарима о темама као 
што су расположење у друштву пред изборе или геј парада. Уздржано 
и уз политичку коректност они се труде да сачувају своје место у том 
свету али и зараде плату“.

У образложењу жирија стоји:
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„Награђени драмски текст Трбухозборци својом богато 
развијеном драмском радњом, смештеном у сам центар 
нашег главног града успешно се бави актуелним пробле-
мом савременог трауматизованог друштва у којем се, услед 
спреге политичких и других интересних група те њиховог 
утицаја на креирање јавног мњења, више не разазнаје јасна 
граница између стварних догађаја и њихове медијске интер-
претације.

Низом пластичних драмских поступака аутор сложену струк-
туру зналачки убедљиво транспонује у прецизни знаковни систем 
приказујући га кроз судбине двојице велеградских, утицајних колум-
ниста који постају жртве последичног деловања услед сопственог 
нарцизма и кокетирања са стварношћу.

Убедљива драматуршка студија раслабљених карактера двојице 
новинара и несуђених писаца, писана савременим стилом, дослед-
но и брутално искрено испоставља пред нас сву погубност олаког 
и површног схватања личне одговорности и сопствених улога у 
данашњем посрнулом глобалном свету.“

Занети пословним и приватним половичним успесима, уљуљка-
ни у сопствени знаковни систем друштвено прихватљивих кодекса и 
норми, незрели и површни, нису у стању да се одупру сопственој сујети.

ПЕЂА: (Као да је не чује.) Ипак нисам само трули другосрбијанац и издајник, 
Лела. Потребан сам држави. Па неће служба нас, не–ћеее! Јесте да сам 
критиковао власт, јесте да сам био самокритичан, али нису ми узели за 
зло. Никада нисам био аутошовиниста.

(Лела стави руку преко чела и обори главу.)

Е сада ћу да покажем оним глобалистима из Коларца, Крсману и Вла-
димиру, и оном ловцу на пилетину Неши, има свима да им покажем 
ко је усташа. Ја сам изузетни патриота. Пенкалом ћу да допринесем 
отаџбини, својим знањем из књижевности…

Назвавши драму Трбухозборци, доделивши јој то име као сино-
ним за квазиновинарство, дефинишући новинара (колумнисту) као 
оног који говори у корист и у име другога, Црнковић је са успехом 
уједно именовао и феномен савременог доба у ком је дошло до уру-
шавања интегрисаног појединца (интелектуалца) и његове улоге 
не само у домену седме силе тј. новинарству већ и на много ширем 
друштвеном плану где се више и не крије да се свет кроји и прекраја 
у дезилузионистичким „редакцијама“ у којима владају цинизам и 
идеологија користољубља.
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ПЕЂА: (Виче.) Уредник ми тражи и колумну о педерима! (Бојан се смеје.)
Иако сам лепо описао наше Цигиће и осудио ове гнусне злочине, сада 
морамо да се правдамо Европи због тога, веле у редакцији, мора да буде 
геј парада и ми морамо да је подржимо. А уредник мисли да ће бити и 
три геј параде. Можда и четири. Само у Грачаници да је не организују 
уз помоћ УНМИК–а. На сваку угњетену мањину по једна геј парада. 
Лела, дај молим те опет неки сендвич.

Активизам појединца–трбухозборца је у драми Трбухозборци 
активизам програмског карактера, при чему се његов карактер најпре 
компресованим силама сабија егзистенцијалним страхом, а затим 
попут сваког потиснутог притиска каналише и спроводи добро рас-
поређеним амортизационим каналима и где су јасно исцртани добро 
разрађени и подсвесни и свесни аутоцензорски механизми:

НЕНАД: …Превише сам енергије разбацивао на колумне и гостовања у ТВ 
студијима, у којима сам се на рачун свеопште несреће и глупости власти 
и опозиције трудио да испаднем паметан на туђ рачун а да се никоме 
не замерим. Духовит и паметан, а да се ником не замериш, да оштро 
критикујеш немиле појаве, да постигнеш привид храбрости, тако да ти 
анонимни коментатори честитају на томе што си објавио — тачније на 
томе што су ти објавили и платили, а да заправо никад не угрозиш вла-
стити комоцију. Не руковати се са сидашима, не дружити се с педерима, 
не давати крв, не бранити оне због којих би и теби могло нешто лоше да 
се деси, увек кад причаш о педерима рећи „ја то не подржавам“, никада 
не осудити ниједан злочин а да се све не релативизује „сви су чинили 
злочине“, све онако, около, ни тамо ни овамо, најважнији је добро пла-
сирани виц, онда када треба рећи нешто конкретно…

Услед непромишљених поступака и несабраних деловања, потце-
нивши спољашњи свет, они доводе себе на рубове кушања стварности 
те један од њих преко друштвених мрежа услед непромишљеног 
савета бива узрочником масовне терористичке акције у Шпанији са 
много жртава, а други актер у убиству Рома на гробљу.

Заошијана стварност извитоперена и демијуршка по дометима 
престиже суманутом брзином лагодан кафански вербални воајеризам 
и њихове судбине су заувек измењене. Страх и кукавичлук потакнути 
бахатошћу и површношћу као узрочници у стварности резултирају 
великим бројем мртвих. Последичност нашег свакодневног деловања 
(у овој драми као и у реалном животу) уосталом је последичност на 
коју се не чека дуго, а илузија да свет виртуалног чињења не може 
продрети у стварни свет постаје једна велика и као што већ рекосмо 
демијуршки моћна заблуда која ће нас све, баш попут новинара у 
драми Трбухозборци, коштати ускоро веома, веома много.



Документарна фикционализација света13

Могућности интерпретације (драмског) света су неисцрпне. 
То нам показују четири драмска текста која су сабрана у 55. свесци 
едиције Савремена српска драма Удружења драмских писаца Србије. 
Реферирајући на потпуно другачије време, друштвене околности и 
политичко устројство Србије, све четири драме тематизују важне 
националне мотиве/митове: о Светом Сави, доношењу првог Српског 
устава, Великом рату, смрти Јосипа Броза и распаду бивше Југославије 
осамдесетих година 20. века.

Историја је у овим комадима сублимирана до разине песничког 
симбола или присутна као имплицитни основ различитих поетика, 
које воде ка истом исходу.

Сложена природа власти, репресије, механизам свођења човека 
на послушно биће, питање смисла уметничког стварања и појам 
слободе представљају битне одлике свих драмских текстова сабраних 
у овој свесци.

Суспензија слободе, закона, разорна и разоритељска метафи-
зичка природа рата, потреба за разобручавањем личног преливањем 
у опште интересе и обрнуто, асоцијативно воде драмског јунака до 
поништавања његове суштине. То је онај тренутак у коме Станислав 
Краков пуца у своје (војничко) срце, у коме Слободан Милошевић 
наставља да вегетира као биљка после саобраћајне (?) несреће у којој 
гине Пит, корифеј новоталасне побуне против малограђанског Бео-
града, или у коме Димитрије Давидовић бива отеран у изгнанство 
због превише слободоумног Устава који је засметао не само српском 
Књазу и будалашима у његовој околини, него још већма корифејима 
тзв. европских вредности. (Гле, како то звучи познато?!)

Померање тежишта приче са филма Дечко који обећава Мише 
Радивојевића на драмски текст, не подразумева искључивање дејства 
култног филма у процесуирању драмског заплета — филм је ту као 
супротносмерни импулс који у радњу уноси „радост препознавања“ 
и поистовећивања.

Почетна позиција драмског писца је амбивалентна. Он је писац 
већ написаног, извођач изведеног.

13 Савремена српска драма, књига 55, 2019.
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Појава Слободана Милошевића као песника новог таласа у 
тренутку када је новоталасна револуција пропала, ипак је обележен 
као ретроспекција, а тренутак друге епифаније музике као интерио-
ризовање песничког субјекта.

Смрт једног времена, које се помаља као повод комада, и 
закључује вешћу о нестанку Јосипа Броза, замењује се сазнањем о 
бесмртности хипокризије.

Дечко који обећава је маестрална рекапитулација минулих вре-
мена и промашених идеологија, али и наслут нових друштвених 
хипокризија:

Све је у апсолутном мраку и изгледа сасвим окултно. Један сноп 
светлосни, у непријатном млазу осветљава човека у белом 
мантилу. Поред њега су две сасвим сексипилне асистенткиње, 
такође у белим мантилима. Он у провидним рукавицама у рукама 
држи мозак који би могао да буде људски. Савим у позадини се чује 
звук оргуља.

Симболика почетка је јасна: свет у мраку, психоанализа, колек-
тивно несвесно, лудило на сцени и сцена која води у лудило, Ерос и 
Танатос, секс и атмосфера мртвачких оргијастичких култова. Помиње 
се, не случајно, Исак Асимов, писац научне фантастике, линеарно и 
хронолошко време.

Слободан Милошевић већ од почетне сцене „није у стању да се 
адаптира“. Све је у Пајкићевом тексту крајње субверзивно и провока-
тивно. „Ми своје лешеве носимо са собом“, злослутно каже Професор 
у уводној сцени.

Дидаскалије су интертекстуалне и металитерарне. Усмерене су 
на комуникацију са текстом, на ликове и на догађаје, али и на живу 
комуникацију са публиком, све време играјући на карту провока-
ције и изазивања шока. Посредно су усмерене и на српски културни 
естаблишмент који се подвргава спрдњи, иронији, критици:

Слободан бљује према публици. У дугачким млазовима који 
асоцирају рану идеју БИТЕФ–а. Обе га девојке грле. Он клечи. 
Обрише руке и обрати се једној од њих.

У духу постдрамског текста, драмска игра је полифонична, игра 
је провокација, дата техником монтаже, као и у драми Мирка Демића. 
Драмски текст је евокација једног од најбунтовнијих времена у исто-
рији домаће рок музике, па поред тога што представља својеврсни 
пишчев омаж самом себи, означава и ходочасничко поклоњење југо-
словенском новом таласу. Поставља се питање шта публици данас 
значи ријечка група Параф, и уопште римејк поп–арта, новог таласа. 
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Могу ли нови читаоци/гледаоци осетити непоновљиву атмосферу 
преласка са седамдесетих на осамдесете године. Како то функцио-
нише у трећој деценији 21. века? Шта значи данас паралела између 
приче о Маршалу и о његовој болести са метастазом југословенског 
друштвеног организма/самоуправног социјализма? Колико је рефе-
рентно за нову читалачку/позоришну публику оно што је писано пре 
две до три деценије?

У тексту се користе инсерти из филма Дечко који обећава, што 
је маестрално поигравање сопством:

Инсерт из филма „Дечко који обећава“. Берчек уз Којину музику 
јури улицама Београда. У једном тренутку, као у Хичкоковом 
„Криво оптуженом“ па се слика претопи на нашег позоришног 
Слободана. А онда се нагло затамни.

Све време иде звучна кулиса „новог таласа“, Параф, Која, Азра, 
бесмртни Џони Штулић и „Иги Поп“. Поставља се питање да ли је 
заиста „Србија курац Европе“, како каже Швајцаркиња Клавис, и до 
када ће Европа бити тај „мрачни предмет жеља“ Србије и других бал-
канских земаља? Пајкићева драма је психоаналитичка провокација, 
црноталасна, са ишчашеним смислом за хумор, када, рецимо, Профе-
сор, који од почетка даје клиничку опсервацију психоза савременог 
друштва, цитира, уз Фројда, Јунга, Лакана, такође и Ратибора Реја 
Ђурђевића, клиничког психолога. Ту је и Владимир Дворниковић и 
његова Карактерологија Југословена.

Не, нема владавине права, као да вапију јунаци, нема ни владави-
не ни права, нема закона ни карактерологије, нема колективно под-
свесног ни архетипова, нема психологије ни нарави, нема друштвених 
група, нема ничега. Само антрополошки нихилизам доведен до паро-
ксизма. Ово друштво је „инхибиторна супернова“, у њој пребијања и 
насиље и говор мржње изазивају одређене „вибраторне сензације“.

Спикери који потражују крв од пучанства јер је реч о преломним 
тренуцима у свеукупном животу „свих наших народа и народности“ 
алудирају на све оне спикере који су крв недуго затим и добили, у 
ратовима које нису добили, и који су запа(м)тили само јадне, мртве, 
унесрећене, болесне, психички поремећене.

На екрану се све време врте сцене из филма Дечко који обећава. 
Виртуозно се Пајкић поиграва са свима нама, са собом понајвише и 
понајсрећније:

На екрану иде сцена из филма Мише Радивојевића, „Дечко 
који обећава“, тачније цела секвенца која иде од обрачуна у 
Студентском граду до патроле на железничкој станици. Пандур, 
Н. Пајкић хапси Берчека.
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У драми је присутно стално искушавање телесног, провоцирање 
малограђанског морала, померање граница еротског. Ту су инцесту-
озне сцене између Слободана и Мајке, наговештаји родоскврнућа, 
рушење табуа. Налик на панк концерт. Бљување и просипање сперме 
по публици, у маниру најекстравагантнијих рокенрол скандал–мајс-
тора, попут Џима Морисона.

На делу је и теорија цитатности, аутоцитатности, парафра-
за и персифлажа, Слободан који мајци, након загрљаја, театрално 
изјављује: „Ја сада одлазим у рат…“

Бирање пића код таште, пре него што падне секс, такође је зна-
ковито и представља малу приватну историју једног друштва:

„Шта би понудио стари Јагош, као Тито чивас, као Крцун ужичку 
препеченицу, као Стамболић мислим Пера кајсију, или као Џемо 
Бједић пиву.“

У комаду важну улогу има евокација рок икона осамдесетих и 
поп–културе: ту су Џони, Јасенко Хоура, Парафи, Која, Ивица Вдовић 
и др. Уз песму „Нико као ја“, као и у филму, иде сцена онанисања 
обогаћена посипањем сперме у виду конфета по публици:

На бину или слично су улице Београда испред којих је маска возила, 
а Слободан за воланом онанише. Кола се заустављају пред рампом, 
он излази и ту као што је бљувао на почетку сада на рампи сипа 
сперму. То, свакако, може да буде хипертрофирано у свим бојама 
у традицији свих авангардизама укључујући и зајебанције Зорана 
Радмиловића, али сперма има да сипа у публику па макар у виду 
конфета.

Драма Дечко који обећава је омаж истоименом филму, новом 
таласу, бунту, сопству. Отуда ће бити веома важне редитељске напо-
мене која нумера ће се у ком тренутку бирати, ко треба да је изводи, 
и због чега. Све је ексцентрично и екстравагантно. Пољска арт деко 
сликарка Тамара де Лемпицка, Јасенко Хоура и Прљаво казалиште, 
Пекиншка патка и други. Ту су култне личност „вертикалног“ Бео-
града, сликар и мултимедијални уметник, Коста Бунушевац, Шапер, 
Мира Ступица и др. „Оморина над Европом“ и Идоли из оригиналне 
сцене у филму. Присутни су и култни дијалози, сонгови, асоцијације 
на великане побуњеног Београда, Ивицу Вд–а, на кишу која добује у 
ритму там–тама… Сакање и фукање, журке на Дедињу, трава, сексу-
ално ослобађање са Питом и Љубицом… Геј песма „Ја сам твој — ти 
си мој“… Изврсно и провокативно. Усудио бих се рећи, потребније 
данас него пре тридесет година.
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Контроверзни концерт је завршен неславно, након испада 
конзервативних хулигана који су подметнули сајле под њихов 
мотор настрадала су оба музичара…

Депресија, депресија свуда је пресија…..
Опроштајна Питова песма.
Слободан је све више и више појачава тако да се она потпуно 

преклапа са урлањем родбине.
Он сасвим неочекивано почиње да удара главом у огледало у 

тренутку када прсне огледало на телевизији се појави легендарни 
кадар у режији А. Мандића у којем прилази спикер кога смо целог 
живота чекали да каже да Тита више нема.

Драмски текст Мирка Демића Победници, победници, посвећен 
Станиславу Кракову и Великом рату, тачније Станиславу Кракову у 
Великом рату, добитник је престижне награде „Бранислав Нушић“ за 
најбољи оригинални драмски текст у 2018. години.

Победници, победници су документарно–историјски осврт на 
велико доба српске историје, али и лични омаж Станиславу Крако-
ву, што је наговештено већ у поднаслову драме, констатацијом да је 
настала по мотивима дела Станислава Кракова. Текст је несумњиво 
настао по мотивима Краковљевог аутобиографског дела Живот чове-
ка на Балкану и романа Крила. У роману Крила (1922) Станислава 
Кракова на делу је један мултипликован, „умногостручени приказ 
ратне стварности из Првог светског рата“. И управо је то одлика 
Демићевог омажа Кракову. Документарност, „умногострученост“, 
монтажна техника карактеристична за филмску уметност, фрагмен-
тарност, строга, готово немилосрдна објективност, видљиво одсу-
ство сваке емоције. Карактеристика овог комада је и усложњавање 
перспективе из које се на основни догађај (Први светски рат) гледа.

Још је Растко Петровић изнео суд по коме је Станислав Краков, 
који је од своје шеснаесте до двадесет пете године као добровољац 
учествовао у Балканском и Првом светском рату, стекао ратно и људ-
ско искуство које је у његовом делу требало да се уобличи у уметничко 
сведочанство „од највеће човечанске и документарне важности“. 
Растко Петровић посебно истиче извесну аморалност у Краковљевом 
описивању рата, коју тумачи као виталистички, ничеански принцип 
у стваралаштву Станислава Кракова.

Веза романа Станислава Кракова са поетиком филма, посебно 
у иновативном поступку монтаже сцена, те приказивање тамне 
стране рата, нови стилски поступци, кинематографска техника, све 
је то уочено већ у критикама Тодора Манојловића и Анице Шаулић, 
преко тумачења Милана Богдановића, Александра Јовановића, Бојана 
Јовића, Предрага Петровића, Зоране Опачић и др. Наше разумевање 
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романа Крила несумњиво се заснива и на изврсној текстолошкој 
анализи Гојка Тешића, деведесетих година XX века.

У роману Станислава Кракова мења се приповедачка перспек-
тива те се уместо фокализованог приповедача рат, односно истина 
о рату, представља из колективне перспективе, тачније, рат сагледа-
вају и тумаче, речима Бојана Јовића, „неколики готово равноправни 
ликови […] који, зависно од ситуације, избијају у први план или пак 
бивају потиснути“14. Рат је тиме представљен као жива материја, 
крвави механички организам који се дешава ту, готово филмском 
оптиком снимљен, представљен и монтиран. Александар Јовановић 
је посебно истакао то „умирање у веселом бунилу“15, то двојство 
Ероса и Танатоса, слављење живота, витализма и активног принципа 
с једне стране, и декаденције и смрти у Крилима Станислава Кракова:

„Оклопњача ’Валдек Русо’ блештала је у светлости. Моторни 
чамци доносили су отмене званице. Велики адмирал давао 
је гозбу. Оркестар на палуби свирао је савезничке химне. У 
салону су лудовала два мала оркестра. По столу се просуло 
цвеће. Много генерала. Плаве књегиње. Племените болни-
чарке: војвоткиње, баронице. Шампањац се пролива. Све 
се натапа, залива, опија. По броду много малих угодних 
кабина. Много тајни. Што више шампањца у телу, жене су 
све лакше. Иначе spleen, cafard, досада. Као и на фронту. По 
поноћи моторни чамци враћају госте. Ноћ је топла и пијана.

Звезде се веселе. Плешу Велики и Мали медвед. Ска-
кућу Алдебаран и Андромеда. Море је запаљено и блиста. 
Варош је у тами. Све спава. На молу генерали дају руке 
сестрама милосрђа. Нестрпљиви аутомобили носе све ове 
у виле крај мора. Будни стражари чувају улазе.

Град се сав спаја, пари, сав је у љубавном грчу. Све 
виле, куће, бродови, шатори и бараке. Чак и мухамеданска 
гробља.“16

У Крилима су на делу поступци деперсонализације људског, 
снижавања и свођења на телесно, који се јављају упоредо са антропо-
морфизацијом нељудског и механичког у описима ратних дејстава. 

14 Бојан Јовић, Лирски роман српског експресионизма, Београд: Институт за књи-
жевност и уметност, 1994: 58.

15 Александар Јовановић, „Умирање у веселом бунилу, Станислав Краков, Крила“, 
у: Српски роман и рат, приредио М. Матицки, Деспотовац: Народна библиотека 
„Ресавска школа“, 1998.

16 Станислав Краков, Крила, Београд: „Филип Вишњић“, 1991: 41.
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Хладан, готово индиферентан однос према догађајима у рату појача-
ва утисак његове апсурдности и безличности ужаса који се у њему 
приказују. Хумор који се појављује у делу је „хумор испод вешала“.

Онај ко поставља питање о смислу рата и о ратним дејствима, 
посебно из моралне перспективе (писар Казимир), нужно страда.

„Зашто слични сличне убијају?“, пита се писар Казимир у својим 
бескрајним монолозима (Краков 1991: 34).

Уобличавајући своја ратна мемоарска искуства у форму романа, 
Станислав Краков примењује поступке којима настоји да оствари 
потпуније и објективније сведочанство о актуелној стварности. Као 
такав показао се и Краковљев поступак умногостручавања перс-
пективе, који се мора сагледавати у контексту поетике авангардног 
филма.

Мирко Демић доследно парафразира Краковљеву употребу 
умногострученог контраста, користи искуства филмске технике 
монтаже, ослања се на контрапункт у полифонијском оркестрирању 
сцена. Све то упућује на рад на филмском сценарију као природан 
медиј у посредовању између оригиналног текста и његовог тумачења. 
Рецепција дела је истовремено ново стварање.

Карактеристични уметнички поступци су и гротескно очуђа-
вање, дистанцираност од приказаних ужаса рата, снижавање људског 
на телесно, контрапункт.

Демићев комад показује двоструко посредовање. Поједине епи-
зоде из пишчеве аутобиографије Живот човека на Балкану, посебно 
трагична сцена суђења и стрељања дезертера, престилизоване су у 
Краковљевом роману Крила, на шта је указао већ Александар Јова-
новић, а онда, у другостепеном моделовању текста, драматизоване у 
комаду Мирка Демића Победници, победници, у дијалошкој и моно-
лошкој форми.

Милош Радовић у свом тексту о Демићевој драми у Театрону 
посебно скреће пажњу на поступак драматизације, на убедљивост 
позоришног текста, на његове жанровске координате:

„Основицу и кичму овог драмског калеидоскопа тамних 
тонова свакако чине аутобиографска књига Станислава 
Кракова Живот човека на Балкану, и роман Крила. Нема 
сумње да се писац није устручавао да играјућа лица за 
своју драму узима из ових Краковљевих дела што је сасвим 
легитиман посао сваког успешног драматизатора. Много 
важније од идентификовања извора драмске грађе, овде 
је питање у којој мери је писац Мирко Демић успео да 
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заокружи тему Великог рата, кроз страдање свог главног 
јунака Станислава Кракова који се истовремено као вер-
тикала и хоризонтала провлачи кроз цео текст. С тим у 
вези је и питање, није ли овај текст, заправо започета а 
незавршена прича о животу и делу Станислава Кракова, 
ватреног националисте, младића узавреле крви који је поне-
сен свеопштом еуфоријом националног ослобођења као 
гимназијалац дограбио пушку и као најмлађи добровољац 
српске војске узео учешће у балканским ратовима. Или је 
кроз тему Великог рата испричана прича о душевном и 
интелектуалном сазревању младог Станислава Кракова, од 
ратоборног јуноше одлучног да част крвљу брани и за њу 
убије, до неснађеног и разочараног официра у миру, који 
ће починити неуспело самоубиство, убијајући војника у 
себи не би ли ослободио и дао простор својој утомљеној 
уметничкој души. Текст Победници, Победници се завршава 
сценом у болници у којој Краков лежи опорављајући се од 
умало кобног самоубиства а у посету му долазе Станислав 
Винавер а потом и Исидора Секулић.“17

Демић врло успешно примењује кинематографску технику Ста-
нислава Кракова у свом делу, користи поступке монтаже и филмског 
кадрирања сцена. Истовремено, и овде се издваја Краков као индиви-
дуални лик с једне и колективни лик официра, подофицира, војника с 
друге стране. Посебно су упечатљива имена и судбине мајора Митића, 
мајора Живковића, који сања сопствену смрт, капетана Миљковића, 
команданта Љубе Бога и др. Изванредно је драмски обликована 
судбина писара Казимира, јунака којега ће због његовог пацифизма 
у рату, те ширења „црвених идеја“, осудити на смрт.

Упечатљива је у Демићевој драми сцена у Солуну, са разиграном 
и провокативном игром Ероса и Танатоса, живота и смрти, под бом-
бама и у непосредном присуству смрти.

У драмском тексту Победници, победници прати се животни 
пут Станислава Кракова као најмлађег добровољца у балканским 
ратовима и у Првом светском рату, чиме се истовремено прате и 
ратна дејства у Великом рату. Отуда текст нема чврсту драматуршку 
структуру, он садржи разуђене елементе линеарног представљања 
Великог рата:

17 Милош М. Радовић, „Победници, победници“, Театрон: часопис за позоришну 
уметност, бр. 186–187, 47–51.
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„Пред нашим очима је кратка историја ратовања Србије 
у Великом рату од 1914. до 1918. године. За Станислава је 
она отпочела на јужном фронту и борбама против Бугара 
на Кривој Феји, у којој је рањен. Наставила се поласком на 
западни фронт, да се учини одсудна битка и пође Лазаревим 
стопама, када је Врховна команда одустала од тог плана 
и окренула војску на повлачење пут Јадранског мора. Из 
сцене у сцену гледамо херојске призоре албанске Голготе, 
опоравак на Крфу, долазак у Солун и отварање солунског 
фронта на врховима Кајмакчалана. С узбуђењем пратимо 
припрему и пробој коте 2525 после година и година чекања 
и рововске борбе, победоносни повратак у Србију, при-
зоре ослобађања нових територија које су биле у саставу 
Аустроугарске, (сцена дочека ослободилаца у којој девојке 
на рукама носе поручника Станислава Кракова у Руми) те 
излазак на италијанску границу на Ријеци. Ту је и епизода 
боравка у Загребу који је тих дана узаврео од незадовољст-
ва радићеваца који траже Хрватску републику, одбијајући 
живот у заједничкој држави под круном „Петра опанчара. 
Сви ти историјски догађаји описани су и написани сасвим 
истинито, рекли бисмо, баш онако како су се одиграли и 
како је било.“18

Оно што одликује драму Мирка Демића је несумњиво изврстан 
критичарски нерв, „истинитост“, „реалистичност“ и „уверљивост“, 
које одговарају литерарном предлошку. Извесна документарност и 
хроничарски аспект усмеравају овај текст ка филмском сценарију у 
будућности.

Драма Стамена Миловановића Сав Србин, тематизујући однос 
између књаза Милоша Обреновића и Димитрија Давидовића, исто-
времено прати успостављање штампе и доношење првог, либерал-
ног устава у Србији. Пошто је у Петрограду 1831. године купљена 
типографија и пренесена у Београд, па затим у Крагујевац, створени 
су услови за штампање књига и новина у самој Србији, што се, 
публиковањем првог броја Новина Србских у јануару 1834. године, 
и десило.19

18 Милош М. Радовић, „Победници, победници“, Театрон: часопис за позоришну 
уметност, бр. 186–187, 47–51.

19 Небојша Дамњановић, „Новине Србске у 1834, првој години излажења“, Путевима 
српског језика, књижевности и културе (Скуп слависта: предавања), 2, Београд: 
Међународни славистички центар, 2015, 301–311. 
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Историчари бележе да се огледни број „Проба Србских новина“, 
појавио априла 1832. године, под уредништвом Димитрија Исаило-
вића, Србина из Славоније, ранијег професора Карловачке гимназије 
и Учитељске школе у Сент Андреји и Сомбору, до 1830. године.20

Време конституисања Кнежевине Србије као аутономне држа-
ве, на простору од Алексинца до Београда, и од Тимока до Дрине, 
Стамен Миловановић тумачи изнутра, из анегдотских и сирових 
драмских сукоба у контексту представљања комплексних ликова 
књаза Милоша, Амиџе, Димитрија Давидовића, његове жене Хелене, 
момака на Милошевом двору, кнегиње Љубице, „мале госпође“ и сл. 
На аутентичним историјским, биографским и мемоарским извори-
ма, Миловановић живо приказује атмосферу у Милошевој Србији, 
извргавање руглу и подсмеху свих институција државне и друштвене 
власти и, парадоксално, неумитно израстање тих истих институција, 
на устук свему. У тексту Сав Србин посебно се прати судбина Дими-
трија Давидовића, Србина „из прека“, који је обављао дужност првог 
секретара у Књажеској канцеларији кнеза Милоша Обреновића и 
играо истакнуту улогу у Србији Милошева доба.

Врсним драматуршким умећем Стамен Миловановић пред-
ставља развој односа између уредника Србских новина, Димитрија 
Давидовића који је, у Србији тога времена, био познат једно време као 
„Господарев писар“, и самог Књаза. Суноврат Димитрија Давидовића, 
од истакнуте политичке личности из окружења кнеза Милоша која, 
као и сви остали, мора да трпи неограничену самовољу ауторитарног 
владара, од дипломате и новинара, креатора првог Српског устава, 
до изгнанства у провинцију, истовремено је и суноврат српске демо-
кратије, али и тзв. европских вредности тога доба.

Као што се зна, Димитрије Давидовић је са Димитријем Фру-
шићем покренуо и уређивао Бечу, од 1813. до 1821. године, Новине 
Сербске из царствујушчег града Вијене, а од 1816. године, када се 
Фрушић повукао, Новине Србске.

Стамен Миловановић је темељно претресао Давидовићеву био-
графију и историјске изворе тога доба. Тако, у више наврата, он алу-
дира на политичке и финансијске проблеме због којих је Давидовић 
1821. године напустио Аустрију и прешао у Србију, не добивши за то 
чак ни претходну дозволу кнеза Милоша.

Давидовић је као дипломата имао кључну улогу у српско–тур-
ским преговорима који су, уз руску подршку, довели до стварања 

20 в. Р. Љушић, „Оријентални новинар, европски политичар Димитрије Давидовић 
(1789–1838)“, Београд 2006, 105.
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аутономне Кнежевине Србије са јасно дефинисаним границама и 
самосталном унутрашњом управом.21

Први број Новина Србских, од 5. јануара 1834. године, управо 
констатује како „1834. година затиче Сербију где у политическом 
призренију напредује“.

И поред темељних истраживачких радњи, драма Стамена Мило-
вановића није строго историјска радња. Заснована на анегдотској 
грађи, она из психолошке визуре посебно тематизује питања односа 
између ауторитарног владара и истакнутих носилаца културе и обра-
зовања једног народа.

Заповест кнеза Милоша „да се нико од гарде Књажеске не може 
женити без допуштења надлежне власти“, као и обичај да сурово 
кажњава, али и поседује животе и част свих својих поданика, овде 
добијају универзално значење и димензију. Посебно се тематизује 
однос кнеза Милоша и кнегиње Љубице која, у једном броју Новина 
Србских бива названа „правом Амазонком и огледалом супружанске 
верности“.

Димитрије Давидовић, један од најобразованијих Срба свога 
доба, био је аутор првог нововековног Устава Србије, тзв. Сретењс-
ког Устава, сачињеног у либералном духу. Међутим, после протеста 
дипломатије европских сила због превише слободоумног текста нај-
вишег законског акта, што је својеврсни одраз лицемерја развијених 
европских земаља коме, по много чему, сведочимо и данас, Димитрије 
Давидовић је изгубио све функције и био приморан да се повуче из 
политичког живота. Уредничко место је предао Димитрију Исаило-
вићу 1835. године.

Комад Братислава Петковића Прича о Светом Сави предста-
вља достојан омаж великану српске историје и културе тематизо-
вањем најбитнијих елемената из Савиног живота који представљају, 
истовремено, и најбитније елементе узрастања српске духовности и 
државе у средњем веку.

Како показује Петковићев зналачки вођен комад, Савин цео 
живот био је литургија. Тешко да се може одредити да ли се у несваки-
дашњости његовог доласка на свет или у узвишености одласка на онај 
други, вреднији, вечни, крије тајна његове славе. И Браца Петковић се, 
у писању свог комада, више него приљежно позабавио разноврсним 

21 Небојша Дамњановић, „Новине Србске у 1834, првој години излажења“, Путевима 
српског језика, књижевности и културе (Скуп слависта: предавања), 2, Београд: 
Међународни славистички центар, 2015, 301–311.
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изворима. Тако, у драми се помиње и Ђурђинка, јунакиња епских песа-
ма (в. „Златна свирала“ у збирци Пјеванија црногорска и херцеговачка 
Симе Милутиновића Сарајлије) којом је, наводно, Растко требало да 
се ожени, али је ту женидбу избегао бекством у манастир. Свети Сава 
у Петковићевом комаду остаје вечита свест и савест нашег народа, 
која опомиње из духовне сфере у коју смо вековима загледани.

Божанство историје, неки би рекли демон историјског развоја 
српског народа, подложно је сталном преиспитивању и различитим 
интерпретативним матрицама. Ипак, овом божанству се клања срп-
ски народ вековима. Груба и сирова снага, показују драмски комади 
који су пред нама, безумна и бахата моћ, уплетена у најпрефињеније 
продукте духа, представља вековима кључ човекове судбине на бал-
канском тлу.



Апокалипса јуче, данас, сутра22

Актуелну 59. свеску Савремене српске драме карактеришу одли-
ке дистопијске књижевности: друштвена стварност посредована 
медијима, постхуманистички мотиви, антрополошки песимизам, 
апокалипса у најави, футуристичка перспектива краја познатог света, 
дистопијска визија. Поред ових исходишних принципа, и заједничких 
усмерења, реч је ипак о драмским текстовима разнородних поетика 
и о рукописима различитих стваралачких сензибилитета, па и умет-
ничких домета.

Драмски текст Анестезија Милана Миловановића по својим 
основним одликама најпре би могао да се сврста у жанр антиуто-
пије. То се види већ по списку лица и њиховим функцијама у „новом 
светском поретку“: Светска влада, Светска безбедносна агенција и др. 
Теме које се покрећу у драми су у складу са дистопијским дискурсом: 
комплекс биоетике, пренасељеност, мере репресије и унификовања 
човечанства, постхуманистички свет, непостојање органске хране 
и воде, концепт породице, односи међу људима лишени емоција и 
људскости:

СТЕЛА: Стари, то је застарели концепт породице. Сада су пожељни истопол-
ни бракови, да не би опет дошло до појаве пренасељености. А
(Више за себе)
пожељна је и еутаназија свих старијих од шездесет.

ЛЕА: Стела!
НИКОДИМ: (Леи) Је л’ она то озбиљна да се распала Југославија?
ЛЕА: Не сећаш се да смо јуче причали о томе?… Распала се.
НИКОДИМ: Па шта је онда било?
ЛЕА: Онда је била некаква мала Југославија… па се онда и та мала распала…
НИКОДИМ: Куку… Па је л’ остало нешто?
ЛЕА: Остала Србија.
НИКОДИМ: Србија?! Е нека је, хвала богу. А да се није, не дај боже, и она 

распала?
ЛЕА: Није да није, ал’ је зато ушла у Европску унију.
НИКОДИМ: И сад смо ми несретници у тој Унији?
ЛЕА: Нисмо.
НИКОДИМ: И она се распала?
ЛЕА: Распала… Али зато смо сад сви у Светској Унији.

22 Савремена српска драма, књига 59, 2021.
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НИКОДИМ: У Светској Унији?… А јесу ту са нама Србима и Руси и Амери-
канци и Кинези…?

СТЕЛА: Сви смо у Унији, али нема више Срба, Руса, Американаца… Сад смо 
сви једно. Разумеш? Нема држава и нема народа.

НИКОДИМ: Буди бог с нама.

(Прекрсти се.)

СТЕЛА: Леа, па кажи му већ једном да се не крсти!
ЛЕА: Деда Никодиме, немој више да се крстиш.
НИКОДИМ: Зашто да се не крстим? Да нису опет комунисти на власти?
СТЕЛА: Нема више комунизма, али нема више ни тог твог православља. 

Кажем ти да сада живимо у новом светском поретку, у идеалном 
друштву у ком постоји једна светска влада и једна светска религија, тако 
да више нема места ни за какве сукобе међу људима.

Овај, утопијско–дистопијски дискурс, међутим, прилагођен је 
нашем менталитету, балканизован је (читај банализован) и пер-
сонализован у лику директора Светске безбедносне агенције који 
је „џибер“ до сржи, премазан свим фарбама и приправан на све 
бедастоће како би опстао у дистопијским структурама „новог свет-
ског поретка“: лаже, вара, пренемаже се, подводи, подмеће, уцењује, 
наручује убиства. Једном речју, надасве топао и народски човек.

С друге стране, у оквиру жанра научне фантастике, потпуно у 
духу дистопијског проседеа, на делу је сликање ауторитарних режи-
ма и конзумеристичке културе, чији су узори Орвелова 1984 (1949) 
и Хакслијев Врли нови Свет (1932). Убедљиво, зрело написана, са 
бекграундом који упућује на трагичне године југословенског распада, 
са отпацима људскости, која ипак остаје на (с)цени, драма Милана 
Миловановића је с пуно разлога освојила Нушићеву награду 2019. 
године. Можемо је замислити на сцени, у сведеној, минималистичкој 
сценографији футуристичког болничког атељеа ментално огољеног 
човечанства, са белим зидовима који омеђују тоталитарно друштво 
апсолутне контроле и беспоговорне цензуре. Сцени, која је преко-
пирана верзија иследничких тортура у фашистичким или стаљи-
нистичким логорима. Све су те келије помало испосничке: мрачне, 
оронуле, задимљене, завереничке, ознојене, пошкропљене људским 
излучевинама и крвљу:

Мрачна просторија. Виктор крвнички пребија Симона. Када 
Симон, обливен крвљу, остане да лежи на поду, Виктор седне на 
столицу и на пиштољ монтира пригушивач.

СИМОН: Ви сте за све ово криви.

(Стење.)
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Ти и теби слични… Ви и полиција. (Пљуне крв.)
Како су они дошли на власт? Неко их је изабрао? Не! Отели су власт на 
крвав и подмукао начин!… Али ко им даје моћ да ту власт задрже? Ви… 
Зато што сте анестезирани, зато што не можете да се пробудите из кош-
мара у ком не штитите народ од тирана, него штитите тиране од народа.

(Полако се подиже на колена.)

Ви сте криви, зато што не схватате да припадате нама, а не њима. Ви сте 
маљ у њиховим рукама којим ћете нас дотући… Шта је, тешко дишеш? 
Уморио си се од тога да ме бијеш?… Не брини, ту сам ја, па ти кад се одмо-
риш, удри… Или ћеш ме одмах убити као псето? (Покуша да устане.)

Но, Миловановић се овде не задржава. И наредне, 2020. године, 
на анонимном конкурсу, он заслужено осваја своју другу узастопну 
награду „Бранислав Нушић“, продубљујући анализу тоталитарних 
механизама власти и репресивни систем друштвене контроле.

Жири за доделу награде на 41. анонимном конкурсу „Бранислав 
Нушић“ Удружења драмских писаца Србије оценио је да се, међу 24 
приспела рукописа, зрелошћу драматуршке обраде теме, динамично-
шћу радње и доследном карактеризацијом ликова, посебно издвојио 
текст Бесмртник.

У драми Бесмртник, универзалну тему, смештену „негде на 
маргинама Европе“, о власти, моћи, пријатељству, љубави, прељуби, 
доследности и превари, са благом аромом античких трагедија и 
шармом шекспировских заплета, Миловановић представља на свеж 
и оригиналан начин. Томе, свакако доприноси прецизна структура 
драме, функционалност стилских решења, одмереност реплика, али 
и фини иронично–гротескни тон, којим се од почетка до краја позна-
та идеја о бесмртности људске жудње за моћи, влашћу и животима 
поданика, од антике до данас, представља на модеран и сценски 
допадљив начин.

ВИРТУС: (Седне и забринутог лица га упита) Како ти је? Причај шта има 
ново.

ДЕЛАЦИО: (Наједном се уозбиљи) Шта има ново? Видиш ли ме?
ВИРТУС: Видим те и видим несрећу твоју. Опрости на неумесном питању.
ДЕЛАЦИО: Не, немој се извињавати због питања. Не вређа мене твоје питање, 

већ ово зло у које ме је твој брат прерушио. Али није сва трагедија у 
несрећи једног човека, цело краљевство је на ивици пропасти… Опро-
сти на овој искрености, знам да говорим против твоје крви, али рачунам 
да смо довољно добри пријатељи да ти у интересу целе нације могу 
рећи да нас Тератос незадрживо вуче на дно. Мене је јавно прогласио 
дворском лудом, али по свему судећи он цео свој народ види као своју 
приватну луду, играчкицу којој ће по свом хиру покидати руке, ноге, 



120  

или главу. Он је у стању све да нас жртвује ради свог болесног апсо-
лутизма. Изоловао нас је од остатка света; народ је одавно престао да 
живи као народ, док са друге стране Тератос готово свакодневно зида 
нове подземне трезоре у које ће сахранити своје баснословно богатство; 
заратили смо са највећом империјом која је икада постојала под овим 
сунцем… И то само због његовог суманутог егоизма. Ми који једва на 
својим ногама стојимо, хватамо се у коштац са силом јачом и од бога, и 
наравно губимо на свим фронтовима, наше жртве броје се у милионима, 
док твој брат не престаје да држи победничке говоре… Чак је и своја 
прса украсио са свакојаким ордењем… Умислио је да је Наполеон, а 
краљевство му се претворило у мишју рупу… Нешто се мора учинити 
у вези са тим, или…
Драма Бесмртник спада у жанр политичког театра. Зло, оличено 

у Тератосу (грчка реч „тератос“ означава зло, чудо, наказу), има свога 
брата близанца, у врлини, мушкости и снази, оличеној у Виртусу. 
Потказивач Делацио (лат. достављање, потказивање) и Маја (богиња 
узвишености, пролећа, плодности; у грчкој митологији једна од седам 
Плејада), затим лепотица Калиста, Тератосова жена и Виртусова 
љубавница, жена ненадмашне лепоте, на шта упућује већ њено име, 
грчког порекла, све су то ликови повезани трагичном улогом жртве 
махнитог убице, садисте и психопате, који се храни крвљу, мржњом 
и несрећом у овом политичком трилеру. Нико од њих нема никакву 
шансу против суштог, есенцијалног зла, махнитог и незаустављи-
вог убице. Већ симболичким именовањем јунака и локализовањем 
радње аутор драми придаје античке прерогативе. Драма Бесмртник 
је политички трилер, смештен у фиктивни митски простор у Европи, 
поднебље вечитих ратова и пораза, у коме су зверски нагони и зло-
чини витални интерес самог тог поднебља и, као такви, бесмртни и 
неуништиви. Бесмртник је бесмртан јер је зло бесмртно. Он је полуде-
ли разобручени властодржац, убица, помахнитала елементарна сила 
коју не могу уразумити никакви људски нити божји закони. Онај који 
убија свога оца како би наследио престо, који ликвидира своју мајку 
као дементног, но ипак непожељног сведока, који захтева од рођеног 
брата близанца да му направи сина–наследника да би га потом опту-
жио за неверство, који морбидно мучи и малтретира своју прелепу 
жену Калисту, ипак остаје у завршној сцени на ногама да дочека 
набујалу, подивљалу светину која долази по његову главу. Главу, која 
је постамент накарадног споменика тиранији. На тој глави сазидан 
је бестијариј злочина и мрачни вртлог издаја и превара постапока-
липтичног друштва. Делацио и Маја у том смислу опетују трагичну 
љубавну сторију Виртуса и Калисте. На самртном часу, Делацио ће 
храброшћу и достојанством искупити своју превртљивост.
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Виртус неће дочекати краљевство које, уосталом, није ни желео.
У основи приче о два брата близанца стоји мит о двојници-

ма, на којима почива дуалистичка, бинарна структура света. Крај 
представља крешчендо лудила и махнитости „бесмртника“ у арени 
политичког театра:

ТЕРАТОС: Све је то иста багра, мој покојни брате! Шта, њима си ме опколио 
да они заврше оно што ти ниси успео?! Преварио си се брајко мој — 
мени нико ништа не може! Шта је, шта гледате?!

(Тријумфално подигне руке.) Ја сам бесмртан! (Хистерично се смеје.)

Ја сам бесмртан! Ја сам бог! А ви не заслужујете да дишете исти ваздух 
као ја! Ви сте трулеж који нема право на живот! Ви сте гамад која се 
мора потаманити! (Испали неколико хитаца у њих и настави да се 
смеје.) Ја сам бог! Ја сам бог!

(Надгласава га жагор споља.)

И вас ћу побити! Све ћу вас побити! Ништа ви мени не можете, ма 
колико да вас има!

(Падне на колена држећи се за стомак и са болном гримасом на 
лицу настави да урла.)

Побићу вас! Једног по једног!… Ја сам бог! Ја сам бесмртан!… Ја сам 
бог! Ја сам бесмртан!

Галама која долази споља у потпуности га надгласа.

Текст Валцер за Олгу Зорана Стефановића, добитника Нушићеве 
награде за 2021. годину, историјска је драма о страдању царске поро-
дице Романових од стране бољшевика, представљена кроз трагичну 
причу најстарије ћерке Романових, принцезе Олге и њеног четрнаес-
тогодишњег брата Алексеја.

У овом тексту се види одлично познавање тог периода бољ-
шевичке Русије, страдања Романових и комплетне међународне 
ситуације након избијања Октобарске револуције у Русији. Аутор је 
врсним занатским умећем испреплео последње дане царске породице 
са вештим „Мишкиним доживљајима“ од 21 игре кроз које се даје 
алегорична слика друштва у настајању и нестајању. У драматурш-
ком смислу, „Мишкини доживљаји“ успоравају радњу драме, али су 
неизоставни део текста и без њих би драма изгубила у универзалном 
поетском значењу.

Текст драме, кроз суверено бављење последњим данима царске 
породице у Русији, упечатљиво преплићући суровост револуцио-
нара и уплив метафизичких сила, указује на универзалну трагику 
човековог бивства у суочавању са историјом, без обзира на његов 
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положај, звање и удео у друштву. Отуда жири за доделу награде на 
42. Конкурсу за доделу Нушићеве награде ову драму посматра као 
снажно антиратно штиво, велику причу с почетка претходног века 
која се приповеда са историјске дистанце од сто година, на почетку 
новог, по много чему застрашујућег века и миленијума на који драма 
такође реферише, својим мутним метафизичким наговештајима и 
тамним слутњама.

Термин дистопија укључује дискурсе из појмовних области 
историје, филозофије, политичке теорије, социологије, друштвеног 
уређења и сл. Модеран утопијско–дистопијски дискурс повезан је 
са научно–фантастичном књижевношћу колико и са елементима 
популарне културе.

Већ на почетку Стефановићеве драме дидаскалије радњу воде у 
(историјску) прошлост и (фантазмагоричну) будућност:

Дешава се на планети Земљи лета Господњег 1918: брод на 
Волги; железница у Сибиру и Ипатијевски дом као „Кућа 
посебне намене“ у Јекатеринбургу. За неке јунаке — дешава 
се и на Марсу, планети будућности.

Један од носећих ликова ове потресне историјске драме, која 
прати последње дане царске породице Романових, у светској историји 
религије познат је под различитим именима. Непоменик, ђаво, враг, 
бес, чорт, криви, нечастиви, нечисти, репати, рогати. Ђаволи могу да 
имају и лична имена, међу којима су најраширенија она из Библије: 
Белзебуб, Мефистофел, Луцифер, Сатана, Асмодеј и др.

У Стефановићевој драми, водећу улогу сплеткароша, филозофа, 
резонера, има лик Новинара: „Новинар, вечно млад, долази преко 
седам мора, српских или енглеских.“ Он зна све што је било, што 
бива или што ће бити, он познаје све тајне видљиве и невидљиве, од 
овога и онога света. Занимљиво је да ђаво у драми поприма образину 
управо новинара. Његову праву природу открива завршетак драме, 
светлосна, плесна фантазмагорија, утопијска визија, под именом 
„Замишљени простори“:

… Олга устаје. У капуту је и даље, голубије сива у сивом. Скида капу, 
скида капут, испод је крвава хаљина, нежна и Светла. Преображај 
у лепоту. Она хода кроз Светлост. Босонога. Гласови деце, жаморе, 
певају. Весело зујање машина. Олга се наклања невидљивим људима 
с стране. Плеше на музику сопствени валцер. Изненада се појачава 
енглеска хит песма. Породични филмови су пројектовани на 
зидовима — девојка је у сузама од среће. Витак младић се појављује, 
плешући. Новинар. Мења шешире, лице му је заклоњено. Добар је и 
умилан. Новинар се придружује Олги, плеше са њом. […]
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НОВИНАР: Дозволите да вам се представим!
ОЛГА: Али више не морате! Са нама сте јако, јако дуго. Види се да сте човек 

од раскоши и добра укуса.
НОВИНАР: Да, украо сам много девојачких душа и надања.
ОЛГА: Увек сте с нама кад посумњамо у болу…
НОВИНАР: Мени је у ствари драго да смо се упознали. Надам се да сте 

погодили како се зовем. Али оно што вас збуњује је природа моје игре.
ОЛГА: У ствари, не збуњује ме.
НОВИНАР: Био сам у Санкт Петербургу, кад сам схватио да је време за про-

мене. Убио сам и вас и ваше министре, девојчица је узалуд вриштала…
Олга се измигољи из његовог загрљаја и отплеше даље.
НОВИНАР: Па ако се опет сретнемо, будите учтиви, будите саосећајни, и 

покажите да имате укуса. Драго ми је да смо се упознали.

Олга се не осврће.

НОВИНАР: (Очајно) Реци ми, лутко, како се зовем!

Новинар почиње да звиждуће „Саосећање за ђавола“ од Ролинг–
стоунса. Гледа за њом. Наставља сам да плеше. Тужан. Девојка се 
ипак на трен осврне. А онда оде даље. У Светлост.

Однос између Олге и Летонца, бољшевичког регрута, који „стиже 
преко седам гора, руских или свачијих“ дирљива је прича о љубави 
и смрти, верности и покајању, злочину и казни. Николај II Алексан-
дрович Романов, Олгин отац, Цар сверуски, Краљ Пољске и Велики 
кнез Финске, „човек који није отишао“, и бољшевички командир Јаков 
Јуровски, „рођен као Јанкељ Хаимович, бољшевик, часовничар, свет-
лописац и поправљач врлина“, воде дубоке, истрајне, метафизичке 
разговоре о историји религије, о револуционарном терору бољше-
вика, о питању људске природе и (не)могућности да се она поправи. 
У све то су уплетене и мистичне приче о Несторовом летопису, 
Мирослављевом јеванђељу, пророчанствима Тарабића и Серафима 
Саровског, о судбини и удесу не само руског но и српског народа:

ЦАР: Филозофски гледано, да ја вас питам — чему преврат? Чему терор да 
би друштво напредовало? Зар нисмо надишли животињско и лудачко 
у људској природи?

ЈУРОВСКИ: Поједностављујете, карикирате. Тамо где ви видите тамну стране 
наше појединачне личности, иза тога је одлука групног ума. Ми просто 
видимо нужност рашчишћавања неразрешивог. Мудру гордијевску 
одлуку коју није имао ко да донесе.

ЦАР: Па и сами сте рекли да је неразрешиво. Неки чворови се разрешују, само 
им ваља поклонити стрпљење. (Погледа у своју кћер.) Богиња Историје 
суманутост не воли. Не поштује. (Па у Јуровског) Али, кад смо већ и 
довде стигли — знам ја и где лежи узрок. Поштовани Маркс је сматрао 
да човек глуп и туп као биће. Проницљиви није веровао у еволуцију, 
да је човек способан за промену, а камоли да то може капиталиста који 
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вишак хлеба и гаћа принципијелно неће дати пролетеру, макар цркао. 
Идеалиста материјализма је сматрао да су Словени и сродници реак-
ционарно смеће цивилизације.

Јуровски се иронично насмеши, али не коментарише. Али га је Цар 
разумео.

ЦАР: По Марксу, дакле, социјалдемократија, наводно, не може успети. Зато 
вам је рекао да вадите револуционарни мач. Али, видите, историја ми је 
добра познаница — револуција може успети само ако је против страног 
зла, окупатора. Српска револуција је отерала турску окупацију и донела 
друштвени напредак. А шта ћете овде, у Русији, континенту, где границе 
нема осим у људима? Након мача ваше умишљене правде само ће гор-
чина остати, друштво ће се заувек расцепити. Сваки способан лудак ће 
ударити жиг своје семењивости на историју. Развој мора бити мекан, у 
корачићима, човеку и разуму самерен. Заједнички, саборан.

Тренутак погубљења Романових је филмски режирана сцена, 
упечатљиво оркестрирана, са флешбековима, у контрапункту таме и 
млазева светлосних рафала.

У доживљајима медведића Мишке на планети Марс актери су 
Медведи, Мајмуни, Пси, Прасци „и друга безазлена револуционарна 
бића и контрареволуционарна небића“. Ове међуигре под насловом 
„Мишкини доживљаји“, а укупно их има 21, приближавају драмски 
текст поетици стрипа и феномену масовне популарне културе. Драма 
се тако, у интердисциплинарном приступу, у значајној мери ослања 
на поп културу, естетику стрипа и поетику филмске уметности.

Последња драма у овој свесци, Добри мој Милице Стојановић, 
талентовано је, живо, разиграно драмско штиво, у дијалозима и 
полилозима, у коме је живот смештен на позорницу елитног рес-
торана „Рондо“, на врху Куле Београд, са панорамом „Београда на 
води“ као кулисама на сцени. И, што се више поглед диже нагоре, то 
се панорама дубље спушта у симулакрум коме никакво богатство и 
монденски садржаји не могу удахнути живот. Простор ресторана је 
загушљив и тежак, испуњен судбинама које се не испуњавају. Сва-
кодневица „угледне“ клијентеле у опозицији са особљем ресторана 
„Рондо“ представља Апокалипсу данас. Расточен, ситничав, бесан, 
подругљив, циничан и празњикав живот, који се дезинтегрише изну-
тра, описан је надахнуто и верно, са искуством инсајдера. Особље 
ресторана је особље живота. Реалистичка, на моменте натуралистичка 
драма, са сјајним смислом за карактеризацију ликова, открива нам 
младу ауторку чији драмски првенац обећава једну лепу уметничку 
каријеру. Слободни смо да прогнозирамо леп живот ове драме на 
позоришним сценама.



II. Савремена српска драма — аутори





Ђаво у млину
Фигура ђавола у драмама Миодрага Ђукића

„А земља се поквари пред Богом, и напуни се земља 
безакоња“

(Постање, 6, 11).

„Србија у тамном вилајету, у паклу свог вековног усуда, па 
још и у транзицији, планета у предворју апокалипсе, под 
глобалним дејством лихварске интернационале — ето дивне 
инспирације за песника!“

(М. Шеварлић)

У драмама Миодрага Ђукића23 (Стриптиз код Џакера, Сом-
намбули, Лабудово језеро, Млин, Уговор, Кочијаш) фигура ђавола се 
остварује у различитим контекстима — од демонске процесије у 
Топлицама, преко мотива продаје душе ђаволу и путовања на други 
свет у ђавољој режији, с Мајстором као путовођом — али са истовр-
сним функцијама и смислом. Да означи слободну, бунтовну вољу 
индивидуе против воље Космичког законодавца, да искаже субвер-
зивну храброст са маргине и означи размере и последице глобалног 
суноврата Бога.24 Апокалиптичко поимање савремене цивилизације 
у Ђукићевом драмском стваралаштву почива на метафизичкој кон-
станти зла која има у основи етнопсихолошко схватање постојања 
једног Архидемона који управља човековим поступцима и обликује 

23 МИОДРАГ ЂУКИЋ (1938-2010) писац, аутор драма Стриптиз код Џакера, Пот-
раживање у мотелу, Александар, Кисеоник, Кртичњак, Светионик, Млин,Уговор, 
Вила метаморфоза, Кочијаш и др. Драме су му извођене у Народном позоришту 
у Београду, у Зрењанину и Нишу. Штампане су у часопису Театрон и у едицији 
Савремена српска драма Удружења драмских писаца Србије. Изведене радио-дра-
ме: Чудан стриц; Метална куглица која се котрља; Наследници; Др Келава; Превер; 
Гогољ; Раде Драинац. 

24 СОФРОНИЈЕ: „Што?! Ако је Бог направио човека, ко што ти кажеш, по свом обличју, 
а човек постао од мајмуна, зна се да би онда и он моро имат‘ реп. Али он није 
вегетаријанац, но већи месождер од мене, гаји нас у генерацијама на својој фарми 
и кад стигнемо за косидбу све нас са апетитом прождере, ко да никад били нисмо. 
Ко је измислио болест, злочин, рат, концентрационе логоре, природну смрт ако 
није он“ (Ђукић 2006: 89).
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његову трагичну судбину. Свет као гротескно царство апсурда и 
апсурд као метафизичко наличје света је најстабилнија константа 
Ђукићевог драмског стваралаштва (Илић 2010: 67).

У драми Млин у интертекстуалном и интержанровском ткању 
укрштају се потке библијских и апокрифних прича с мотивима из 
античке старине, етнографским детаљима, историјским екскурсима 
и философским опсервацијама, уз народне пословице, изрека и др. 
И све то у једном непојмљивом језичком пандемонијуму, лексичкој 
разобручености, дидаскалијама које су мали филозофски есеји и 
суптилне поетске студије, фразеологизмима који враћају првобитној 
супстанци језика, свеколикој ражагрености сунца и крви. Топлички 
крај је осветљен са становишта познаваоца менталитета његових 
житеља, изнутра, из саме основице сељачке културе и обичајности. 
Социокултурна мапа источне Србије рашчлањена је болно и потресно 
до најситнијих етнографских детаља:

„Пред собом, дакле, имамо мрачну глобалну метафору, чије 
линије значења не извиру из апстрактних уопштавања, већ 
из митских дубина тла и етнопсихологије, али и из конкрет-
них асоцијација везаних за тренутак у којем живимо. Та 
симбиоза значењских нивоа твори, у крајњем исходу, кон-
зистентни ауторски микрокосмос што симболички одсли-
кава поноре наше колективне судбине“ (Шеварлић 2006: 46)

У драми Млин есхатолошки догађаји смештени су у контекст 
прослављања празника Духова (Тројица), који у Топличком крају, 
као и другде у Србији,25 подразумевају активирање културног кода 
обичајних и обредних радњи повезаних с култом мртвих. Руса-
лије су општесловенски празник (в. Виноградова 2000: 141–195) 
који је хришћанска црква повезала са слављењем Тројица, посвећен 
умрлим прецима, уз обичаје који су снажно везани за култ плод-
ности (Недељковић 1990: 199). Већина тројичких обичаја везана је 
за воду. У склопу овог празника практиковане су обредне поворке 
девојака (русалке, са којима се код нас често поистовећују краљице), 

25 „О Духовима код Срба у Војводи најзначајније место у обичајној пракси имале 
су радње везане за култ мртвих. Опште је веровање да се о Духовима отварају 
гробови и да се са мртвима може тада разговарати. Празник са приближно 
истим временом празновања посвећен култу мртвих имали су и други народи. 
У класичној Атини с пролећа се празновао празник мртвих. Веровало се такође 
да тада мртви устају из гробова и иду у поворци, а тај се дан звао празник ружа.“ 
(Босић 1996: 321)
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ритуална исхрана, опходи маскираних поворки, обичаји везани за 
стоку, кићење зеленилом, разноврсне забране.26 У оквиру прославе 
Духова организоване су, под црквеним окриљем, литије, у којима је 
главну улогу имала млада и ритуално „чиста“ девојка, што је у Млину 
креативно употребљенo у стилизацији демонске процесије јуродивој 
сеоској лепотици Цујки.

Већ у уводној секвенци дата је хронотопска перспектива којом 
се активирају основна метафизичка исходишта радње. Све се дешава 
у обредно време општесловенског празника за мртве и тројичких 
хришћанских светковина по космичкој вертикали света, оивиченој 
граничним тачкама на небу и на земљи (месец : вир).

Топла летња ноћ. Горе озвездано небо на којем доминира месец 
у облику паука са шест раскречених длакавих и црних ногица 
и испупченим трбухом који исијава сребрну светлост. Доле је 
дубок вир који стално жубори, повремено клокоће, кркља и сркће.“ 
(Ђукић 2006: 10)

Млин је црна комедија и драма апсурда, заснована колико на 
гогољевској и глишићевској фантастици, толико и на поетици народ-
ног предања.27 Архетипска и апсурдна, иронично–гротескна и смр-
тоносна пастирска игра пуна је асоцијација на савремени положај 

26 „Празник за који је најчешће везано извођење краљичког обреда — Духови/
Тројице, као и читава недеља након њега која је у традиционалној кулотури 
познатија под називом Духовска/Русална недеља, повезани су с врло комплексним 
религијским представама. Наиме, по мишљењу истраживача који су се бавили 
проучавањем ове проблематике, већ сам назив русална указује да је у то време 
прослављан стари словенски (а можда и индоевропски) празник са оваквим 
називом. Русалије су биле општесловенски празник повезан с култом пролећног 
биља, плодношћу поља, као и култом воде (мољењима за кишу), те је стога био 
кулминација народног паганског славља у периоду између завршетка пролећа 
и почетка лета.“ (Јокић 2012: 36-37)

27 „Односно, нашој народној наративној традицији баш као и у уметничкој нарацији, 
поготову у глишићевској фантастици, млин је синоним нечистог места, стециште 
злих сила, те стога и готово унапред задати, утврђени симболички код. Подразу-
мева се да је млинар дослуху са тим силама као врста њиховог опслужитеља, Са 
истих извора проистиче кодификација сеоског попа Живојина и ђакона Наћка, 
врачаре Роксанде, чобанице Цујке и њеног слепог оца, хармоникаша Милоја. С 
друге стране, чобани и чобанице суочени с натприродним бићима пристижу из 
древног контекста европске и поготову медитеранске пасторале како би при-
помогли да Ђукићев Млин у једном аспекту буде налик на његову, што ће рећи 
драстично посувраћену и досувраћену, до црне комедије и драме апсурда, хоро-
ра и гран гињола доведену “верзију“ Богојављенске ноћи! Да би се то постигло 
неопходни су лешеви што плутају у пакленом воденичном виру, убиства у стању 
махнитости и демонске појаве попут паука Милеуснића“ (Игњатовић 2006: 50) 
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Србије у контексту суноврата универзалних хуманистичких вредно-
сти којима присуствујемо. Особито је иронија заступљена у мотиву 
америчких „усрећитеља“ који су конститутивно изједначили пред 
својим законима злочин и жртву, ђавола и Бога:

МР ЦОЈЛЕ: Код нас у Америка Бог и ђаво заштићени са Конштитуција. Влада 
подржава више Бог, али Девил јавно не напада, зато што он има тамо 
свој бренд и своја црква са моћни свештеници. Богати. (Ђукић 2006: 12)

Може ли моћни амерички Бог да надвлада злобног и потуље-
ног православног Ђавола и донесе еколошки рај у Топлички крај, 
чист ваздух и благотворни библијски потоп, којим ће се очистити 
све пошасти на том простору, или ће задрти, себични, завидљиви 
топлички Ђаво однети јалову победу и остати целога века у Млину 
да самога себе изједа, џангриза, подмеће, злокоби, псује, цепидлачи 
и дави без реда и разбора у овим српским гудурама?!

То да је млинар ђаво, који се као такав једини може равноправно 
носити са својим рођацима, позната је ствар у демонолошким пре-
дањима.28 Ђурка је странац, „извањац“ који има демонски педигре, 
испричан у локалној предању о рођењу јарећег детета29 од оца Буга-
рина, ратног заробљеника, и мајке млинарке:

Истина, није запамћен случај да је коза родила човјека, ал’ одмах послије 
рата прича се овдашња млинарка родила јаре. Четири ноге, лијепо ко 
уписано, ал’ право јаре. А очи крупне, разумне, трепавице дугачке и 
подвинуте, њушка само што не проговори. (Ђукић 2006: 14)

С локалном предањем преплићу се асоцијације о Гвозденом пуку, 
из историје Топличког краја и српско–бугарским ратовима:

Није могла да прифати дијете зато јој га, изгледа, ванбрачно направио 
неки Бугарин, ратни заробљеник и прави ђаво. Уфатио га Гвоздени 
пук док је ту горе, у млину, кла’ кокошку овдашњој млинарки, локалној 
караконџули, па се луда вјештица сажалила, био је много лијеп, и узела 

28 Тако, у једном предању о Дабиној воденици, које је забележено у околини Београ-
да, каже се да је једино демонски млинар могао да сачува млин од нечистих сила: 
„Једнога дана тако дође и некакав Даба из Босне и понуди се да буде воденичар. 
Био је то алчак човек: храмао је на десну ногу, био сакат у леву руку, а имао раз-
роке очи. Одвраћали га сељаци говорећи му да су многи и бољи и јачи од њега ту 
изгинули, али Даба навали као дим у очи да га приме, па да га приме. — Не бојте 
се ви за мене! — говорио је редовницима. Мене је крај воденице родила вила, 
а отац ми је био ђаво, па на мене сада неће ни виле ни ђаволи. Ако вам се ја не 
одржим као воденичар, нико вам се одржати неће“ (Радовановић 1972: 66-68).

29 „Сотоња је невидљива, али може да се појави у облику јарета или неког другог 
живог створа.“ (Ђорђевић, М. Овде према: Раденковић 1997: 20)
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га за слугу иако су јој Бугари побили цијелу фамилију и све их ‘нако 
раскомадане и крваве бачили у ова вир. (Ђукић 2006: 15)

Вир је антропоморфизована утроба света, axis mundi, дубина 
зачарана, што сркће и клокоће и прелива и упија и усисава све у себе. 
На Духове, у раскалашној, распусној атмосфери светковина, у моћном, 
фелинијевском замаху радње, одвија се ритуална сцена свеопштег 
клања, ждрања и кркања, убијања, черечења, комадања, опсцених 
игара, скаредних задиркивања и шала:

ЂУРКА: Што се љутиш, сунце? Зар нећете данас поклат’ на стотине јагањаца 
и оваца, и говеда и свиња, и живине, данас и поп Живојин мрси, цела 
Топлица ће се искеребечит’ од локања и ждрања… у црно ћете завит’ 
све што гаче и кокодаче, муче и мекеће, што скичи од среће и скаче од 
радости због овог лепог и топлог јутра, због сунца које тако издашно 
жари и пали да зелену траву и без кошења у жуто сено претвара. (Ђукић 
2006: 21)

Таутолошким набрајањем и нагомилавањем ономатопејских 
глагола сугерише се паклена граја и вавилонско разногласје животиња 
које су справљене за клање:

Овце и јагањци блеје, козе и јарићи мекећу, говеда мучу, свиње грокћу 
и скиче под ножевима касапина, патке и гуске гачу, обезглављене 
кокошке лепршају крилима и високо одскачу од пода као да играју 
балет у модерној кореографији. Општи покољ животиња ствара 
поток крви која узаврео отиче у вир. Спрема се мрсна народна 
гозба. Мизансцен има архаично обележје жртвених ритуала и 
вашарску атмосферу (Ђукић 2006: 38).

Људи су у овом комаду заједничари и партнери са ђаволом. Дења, 
Јанаћко и Танаско напаствују Цујку и терају је у вир. Паук Милеуснић, 
Ђуркина десна рука, коловођа је овог злокобног бестијаријума, људ-
ско–животињског колоплета зла, пример еманације демонског у човеку 
и људског у демону. Миодраг Ђукић воли да се иронијски и аутоиро-
нијски поиграва именима. Тако је главни јунак можда аутоиронијски 
анаграм самога аутора — Ђу(р)ка; Марклен је изведеница од имена 
Маркса и Лењина, како је то већ одлично приметио Срба Игњатовић; 
ту је и Цујка, „небеска невеста“, јуродива и млада траварка, сеоска 
лепотица, ћерка слепог хармоникаша Милоја. Посебно је упечатљив 
лик професора–интелектуалца Софронија, лик Великог ждерача, тама-
нитеља стоке, пића, јарића, прасића, перади и друге живине.

СОФРОНИЈЕ: Брзо! Кољи и пеци, постављају вериге, свуда пали ватру! Не 
ваља се данас да се гладује; ни слепац ни клепац, ни музикант ни прак-
тикант, ни просац ни косац, ни радник ни јадник, сви морају имат’ данас 
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музике и хљеба у изобиљу, и меса и ракије, не бој се ч’а Милоје мој ти 
свир’оје, ди ми је бардак?! Децо, по суво грање! И ти, Кирило. Јес’ обуко 
гаће? Трк у шуму! (Ђукић 2006: 39)

У драмама Миодрага Ђукића присутни су неке од елементар-
них одлика поетике предања, као што су изломљеност композиције, 
асоцијативно низање догађаја, фрагментарност драмских секвенци, 
непостојање видљивих кулминативних тачака, прожимање субјектив-
них доживљаја са етнопсихолошким аспектима традиције, суочавање 
човека са демонским, што је у драмама Миодрага Ђукића најчешће 
суочавање човека са самим собом: „Тиме овде долази до мешања све-
това односно до глобалне опозиције натприродног и свакодневног, 
баналног.“ (Karanović 1987: 222) С друге стране, у драми Млин, као 
и у другим Ђукићевим драмама (Светионик, Стриптиз код Џакера, 
Кочијаш, Уговор), плени фини интелектуални отклон од свакодневице, 
иронично–сатирични приступ друштвеним збивањима.

Демонолошко предање је супстрат веровања, обичаја и застра-
шујућих жеља, фантазије која продубљује стварност уместо да је 
учини подношљивијом (Dandes 1984). То чине и „оностране“ Ђукиће-
ве драме. Највећи „формални“ недостаци Ђукићевих драма заправо 
су њихове највеће врлине: лексичка разобрученост, ерудитна ширина, 
етнопсихолошки аспекти, гротескно извртање чињеница, преувели-
чавање или пак изобличавање стварности и др.

У Ђукићевој драми међу људима и демонима не постоји однос 
амбиваленције, већ коегзистенције, међусобног прожимања. И прож-
дирања. Силе Зла, несрећна русалка Цујка30 и пауколики демони с 
вампирским створом Милеуснићем, те врховни архидемон који им 
даје смисао и опредељује места и функције, нису ни надређене ни 
подређене силама добра. Оне су им комплементарне. У драми се 
користе типске одлике воденог демона, који столује у воденици.31

30 „РУСАЛКЕ Водене виле за које су Стари Словени веровали да потичу од душа рано 
преминулих девојака и жена, махом утопљених и којима нису одате посмртне 
почасти, па су се појављивале о старом општесловенском празнику за мртве, 
Русалијама, чинећи тих дана људима разне злобе. Како је овај празник падао 
у време хришћанског празника Духова (в. Русална недеља), то се закључује да 
су са тим паганским празником у вези и наше краљице које су се изводиле о 
Духовима а које су се, поред назива краљице, називале и русалке и русаље“ 
(Недељковић 1990: 199).

31 „Лик и моћ воденог демона могу се допунити веровањима из других крајева 
Србије. У целој источној Србији између Дунава, Тимока и Мораве, било је веома 
развијено веровање у воденог демона. Ово митско биће замишљано је као кепец, 
дугог носа, изразито маљав, са брадом до појаса. Ноге су му биле налик на козје, 
а на глави је имао рошчић и козје уши“ (Зечевић 2008: 228).
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Од свих табуисаних места у народним веровањима једно од нај-
важнијих станишта демона јесте воденица, односно млин. Нечиста 
сила у воденицама се материјализује и као виловско коло, на које смрт-
ник не сме да нагази (Стојановић 1995: 39–40). „У предању Вампѝр и 
воденичáр, вампир је запосео воденицу и у селу давио све воденичаре. 
Осим људи, ово хтонско биће напада и стоку. Житељка села Лужнице 
приповедала је како јој је крава испуштала чудне звуке и није хтела 
ни да једе ни да пије. То се десило непосредно пошто је у селу умрла 
једна жена — Мара. Закључили су да се умрла повампирила и ушла у 
краву…“ (Благојевић 2004: 239). Скоро свака воденица у Србији крије 
неку грозну тајну о злочину, убиствима, проливеној крви (Босиљчић 
1971: 68–69)

Константа Ђукићеве драме су стални преображаји јунака.32 У 
Млину се испољавају најразличитији модалитети вампирске тран-
сформације: људи се претварају у животиње, птице, инсекте. Пре-
ображавање у животиње почива на веома старом анимистичком 
веровању о дуализму душе и тела (Буркхарт 1993: 71–72). У народним 
веровањима, вампир је веома близак вукодлаку, с којим се често меша 
(в. Раденковић 2009: 279–287).

Паук Милеуснић даје симболички обол ове драме мотиву вампи-
ризма. Паук у српском народном веровању и предању има опречна, 
у потпуности амбиваленетна значења: „У нашем народу се двојако 
мисли о пауку. У Србији се верује да треба убити паука чим се спази. 
У Алексиначком Поморављу има изрека: Скин се с коња, па уби паука 
(то јест нека те не мрзи скинути се с коња да убијеш паука кад га где 
спазиш), јер он први почне мртвацу пити очи“ (Ђорђевић 1958/2: 243).

Поред библијске приче о потопу, у Млину су присутни и мотиви 
из античке митологије, пре свега култ богиње Артемиде.33 Мит о 
Актеону, беотском хероју, сину Аристаја и Кадмове ћерке Аутоноје, 
којега је, према античком миту, расрђена Артемида претворила у 
јелена, а затим нахушкала његових педесет паса, који су га растргли, 

32 „У народним веровањима балканских Словена ђаво се различито описује. Пре-
овладава схватање да је ово биће у људском облику, да има реп и рогове, козје 
ноге и да је црно. Заједничка особина је да се може претварати у разне облике, 
најчешће у животиње и људе.“ (Раденковић 1997: 25) 

33 „Лук и стрела су Артемидини атрибути, затим буктиња и Месечев срп, атрибути 
азијских богиња са којима се Артемида идентификује. Њој је посвећена медве-
дица (у Аркадији и Атици) и пчела (у Ефесу); њене најомиљеније животиње су 
кошута, лав и пантер. Прате је пси, а у локалним култовима и митовима важну 
улогу има и дивљи вепар. Од дрвећа освећена јој је палма, мирта и маслина“ 
(Срејовић - Цермановић-Кузмановић 1979: 55). 
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јер ју је видео нагу како се купа у извору (Срејовић — Цермановић–
Кузмановић 1979: 15).

Гротескно–сатиричне бошовске фигуре у Ђукићевим драмама 
обликују живописне призоре страшног суда, пакла и смртних грехова. 
Исходиште фантастике је у гогољевско–глишићевској књижевној 
традицији, али се у њој не исцрпљује.34

Људи, демони, свештеници, додоле, педофили и монголоиди, 
озверени пастири и упастирене звери, демони, птице, животиње, гма-
зови, небеска тела, временске прилике, све се то комеша, врије, расте, 
сркће, клокоће, хучи, пропиње се из себе, стреми некуда, растаче под 
жеравим сунцем, под жмигавим месецом. Све презрева, расплињава 
се, претаче у муљ, разлива као чир, увире у Вир. Дионизијски призор 
свеопштег стењања и бректања, занесености еротским и путеним, 
макабристички је осенчен злокобном природом народних оргија и 
светковина. Све се започиње и завршава у злоумљењу, у крволиптању, 
птицелоштву, у грозним призорима насиља и аутодеструкције. Иако 
је оличен у Бугарину Ђурки, Ђаво не долази споља. Ђаво је унутра, 
у тим ситним, коштуњавим душама чворноватог сељачког накота у 
Топлици, којега никакав ђаво, и никаква ђавоља неподопштина не 
може надмашити.

У драми су вешто драматуршки обликовани споредни токо-
ви, као што су Миладинова потрага за печеном свињском главом, 
Кирилов лов на зеца, Ђавоља свадба Принца таме и његове утопљене 
изабранице, демонске Русалке, као контрапункт Небеској свадби 
којом се сва природа кити плодом, узрастом, благомирисима, боголи-
кошћу и берићетом. Све је спремно за Валпургијску ноћ у Топлици.

Када је реч о ликовима, они би на први поглед могли да се сместе 
у постојеће обрасце. Слепи хармоникаш Милоје је тип рапсода усмене 
културе, Цујка је сеоска лепотица, опседнута тајанственим и егзотич-
ним Млинарем, несрећна утопљеница; пастири који у ренесансној 

34 „Мислим да нећу погрешити ако овој фантазмагоричној гротески нађем узор, 
осим у раније споменутом, и у деликатном подразумевању гогољевске фан-
тастике као легитимне светске књижевно–културне баштине. Таквом се она, 
уосталом, указивала већ Миловану Глишићу а нема ни најмањег разлога да у 
Ђукићевом примеру буде другачије. Принове Ђукићевом контексту пружају 
сеоски функционер Марклен (изведеница од имена Маркса и Лењина) и биз-
нисмен, препородитељ, архитекта и „наш Американац“ мистер Цојле. При томе 
Марклен има атрибуте олињале, бивше власти која, у недостатку квалитативно 
нових представника, и даље, готово по сили инерције, не одвише убедљиво и 
постојано, али макар повремено ипак некако функционише (по принципу: “јед-
ном власт, увек власт“). Да је другачије Маркленов глас би беспоговорно грмео; 
овако се и он повремено утапа у мноштво или и изостаје.“ (Игњатовић 2006: 51) 
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пастирској игри еротском разузданошћу славе природу, страст и 
живот, овде су сурови, гнусни силоватељи и убице. Издваја се тип 
„усрећитеља“: Марклен, локални комунистички функционер, и мр 
Цојле, натурализовани Американац српског порекла, који хоће да 
поплави Млин и Топлице и подигне нову Вавилонску кулу.

Говор ликова дијалекатски је издиференциран. Истовремено, 
језик Ђукићевих драма дубоко је симболички.35 У језичко–стилску 
текстуру учитавају се из ризнице народне традиције бројни фразео-
логизми, клетве, басме, загонетке, лирске песме, пошалице. Посебно 
је ангажована заумна емоционалност басме:

ЦУЈКА: Устук, устук, бедо, враг те зове на вечеру, говно ти за вечеру, дрвена 
ти постеља, каменом, вретом, шилом, огњилом… Устук, устук прокле-
ти, ход’те амо вештице, виле, ветрови, ђаволи…баците их у купину, у 
пртину, у врзину да их псето изеде, да их куја посере секиром, да сечем 
ватром, да горим, тамњаном да кадим… (Ђукић 2006: 29)

Гротескни елементи се очитују и у накарадно успостављеном 
савезу између крста и петокраке, црквене литије и омладинског 
активизма, све у циљу разбаштињења ђавола и лишавања његових 
демонских моћи:

МАРКЛЕН: Дошло је, дакле, вријеме, оно… боље је рећ’ невријеме да се пиша 
у исту тикву, и ви богомољци и ми комунисти, јер само уједињени и уз 
помоћ мистера Цојла можемо да се попнемо на велико брдо, удахнемо 
чист ваздух и из свег гласа подвикнемо. (Ђукић 2006: 57)

Ђаво Ђурка је од почетка на сцени. И поред тога што је супрот-
стављен људима, Зло није основно обележје Ђаволовог лика.36 За 
разлику од лика ђавола у народним причама, Ђукићев Ђурка није ни 
лукавац, ни глупак. Није ни реметилац људског реда и хармоније. Пре 

35 „Ђукићев језик, такође, зазире од конвенционалности реалистичког исказа. Он 
је симболичан, сиров, фарсичан и гротескан, набијен разорном енергијом — он 
не служи стварној комуникацији, какве у овој драми и нема. Језик представља 
нарочиту креативну особеност овога комада. То је језик што га је аутор створио за 
потребе управо овога и оваквог дела. Реч је о надасве живописном конгломерату 
наших јужних наречја, који асоцира на вавилонско, библијско „помјатеније јази-
ков“, до којег долази онда када је слика света замућена, па језик више не изражава 
сувисли координантни систем појмова, не представља, дакле, израз система вред-
ности, нити постојани мост за међуљудску комуникацију“ (Шеварлић 2006: 48) 

36 „Уместо поларизоване поделе на добар и зао ми овде желимо да уведемо и појам 
недобар (незао) који је различит од њих. (...) Он није само злобан, јер има и других 
божанстава која су злобна, он је неморалан. Увек када се наиђе на божанство које 
се не повинује поретку успостављеном унутар макрокосмичке и микрокосмичке 
хијерархије, ми откривамо ђавола“ (Јанић 1989: 222).
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је установљивач вишег реда и складније хармоније. Није ни галамџија, 
нити обмањивач. Лојалан је својој љубави, у животу и у смрти. Није 
ни кушач људских врлина и слабости, јер међу топличким сељацима 
и поратном интелигенцијом, међу омладинским одредом и сеоским 
функционерима, нема он шта нити кога, нити чему да искушава. Пад 
човека је већ такав и толики да и сам ђаво њиме мора бити засењен 
и осупнут:

ЂУРКА: Па шта ако сам Бугарин, и мене је Српкиња родила. Заборавио си 
да мене метак не бије и гвожђе не сече, ја сам ти чисти симбол слобо-
де и бесмртности, рођен за мрак да светлим у њему и показујем пут 
залуталима и изгубљенима. Створен сам за весеље и музику, за радост 
да сведочим, а не тугу и жалост, лудило и глупост вашег подмуклог 
сељачког менталитета. (Ђукић 2006: 77)

У Ђукићевој изврсној драми Млин је глобална метафора Света. 
Млин је процес, стање духа. Жрвањ који у мливо празнине уткива 
нити смрти и пропадања, воденички камен који притиска Србију и 
коме нико и ништа не може наудити. Унутра се свет дезинтегрише и 
растапа, сељаци се претварају у инсектоиде, паукови бацају мрежу и 
обилно се госте њиховим узалудним месом. А млин весело тандрче. 
До Судњег дана.
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Балкански гамбит Миладина Шеварлића

Чудотворни прстен драмске ковине

Својим историјским, грађанским и политичким драмама Мила-
дин Шеварлић се несумњиво сврстава у ред најзначајнијих српских 
послератних драмских писаца. Већ поводом првог, условно речено, 
историјског драмског циклуса Миладина Шеварлића, наметнуло се 
питање жанровске синкретичности Шеварлићевих комада. Олга 
Стојановић појаву Српске трилогије сасвим умесно дочекује питањем:

„Зашто не тетралогија? С додатком драме Карађорђе, на ове 
које чине трилогију: Пропаст царства српскога, Косово и 
Змај од Србије. Одиста није по среди пука домишљатост 
потписника, већ чини се, озбиљна ‘реплика’ на сабирање 
и у могућу целину стапање драма Миладина Шеварлића с 
историјском потком и примереном политичком поруком. 
Карађорђе се очито ‘отео’ кохерентној и свакако целови-
тој драмској тријади ауторове ироничке ‘национализације’ 
универзалних тема о власти, страсти и пропасти, усред-
сређујући нас на три поменуте драме, настале токо пет-
наестак протеклих година, по себи довољно драматичних 
да ‘прозову’ векове српске историје.“37

Косовска трилогија је чврсто утемељила и озваничила у присту-
пу Шеварлићевом драмском стваралаштву концепт политичке драме 
у спрези са једним ироничним отклоном према (националној) исто-
рији:

„Најновије остварење Миладина Шеварлића, аутора Про-
пасти царства српскога, Небеске војске и других позориш-
них, филмских и телевизијских дела именом Косово само је 
првим, површним погледом историјска драма, која оживља-
ва једну од легенди из богате, али трагичне српске историје. 
Извесно је да најновије дело Миладина Шеварлића није пука 

37 О. Стојановић, Историја као судбина, Театрон, Часопис за позоришну историју 
и театрологију, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 1996, год. XXI, бр. 
94, 115.
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историјска драма. Она, уствари, само полази од оскудних 
историјских чињеница и обилног народног предања да би 
отворила симболички лук са временом садашњим. Али, 
ту има још једно ‘али’, Косово није ни политичка драма, у 
значењу које се у последње време код нас одомаћило. Шта 
би онда ова драма требало да буде?“38

Жанровску типологију својих драма на најбољи начин прави 
сам аутор:

„Ако бисмо хтели да систематизујемо све оно што сам, 
до сада, написао, могли бисмо говорити о три основна 
тематско–жанровска смера. Првоме припадају драме са 
историјском тематиком, које се жанровски крећу у рас-
пону од фарсичних парабола — какве су, на пример, Про-
паст царства српскога, Косово, Змај од Србије, у којима 
се истражују закономерне константе српске историјске 
судбине, питање стварности, с једне, и званичне интер-
претације стварности, с друге стране, питање могућности, 
односно немогућности давања адекватног одговора на 
изазове историје, питање судбинске матрице која репроду-
кује симетричне циклусе пропадања и деструкције, питање 
ирационалног, митоманског односа према властитој про-
шлости, па и садашњости — до драме као што су Карађорђе 
и Вуци и овце или Србија на Истоку, где се српска исто-
ријска судбина и њени протагонисти третирају знатно 
реалистичкијим поступком, са више документарне грађе 
и психолошког нијансирања карактера.

Другоме смеру припадају драме такозваног грађанског циклуса, 
међу које спадају Одлазак Дамјана Радовановића, Смрт пуковника 
Кузмановића, Небеска војска, Повратак Вука Алимпића, Црни Петар 
(тј. Пролеће у Лимасолу), Мртва природа. Те драме се, између осталог, 
одликују психолошким реализмом, не без извесне ироничне дистан-
це, која је, уосталом, карактеристична за све моје комаде. Оне говоре о 
пропадању српског грађанства, о разарању његове егзистенције, духа 
и морала, од времена Другог светског рата, па све до наших дана, о 
класним, идеолошким и другим расколима, о моралним дилемама, 
о временима деструкције, безнађа и бесмисла, која потиру сваки 

38 Д. Ч. Јовановић, Шта Косово није, у: М. Шеварлић, Српска трилогија, Ниш, 1995, 
175.
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континуитет, без кога се не могу градити цивилизацијске, етичке, ни 
духовне вредности живота.“39

Ипак, свака типологија Шеварлићевих драмских текстова, па и 
она коју конституише сам писац, на драме са историјском тематиком 
и оне које у средиште пажње постављају судбину српског грађанског 
друштва, вишеструко је условне природе. Све драме које је написао 
Миладин Шеварлић, па и оне (псеудо)историјске, грађанске су у оном 
смислу у коме се баве разматрањима исходишних етичких, психолош-
ких и метафизичких проблема који прате сукоб истакнутог појединца 
и друштва у општој ерозији смисла, лажном привиду среће, модерној 
епифанији безумља. Ако је историјска драма о власти, грађанска је 
драма о времену безвлашћа:

„Историјска драма је увек драма о власти: о њеном освајању, 
о њеном губљењу, о преносу власти са једног лица или групе 
на друге, о начину на који се она одржава. Знања, сећања 
или легенде проистекле из историје идеалан су материјал 
којим се на практичан начин, кроз познате примере, гледа-
лишту откривају механизми владања. Као таква, историјска 
драма и сама учествује у деловању механизма владања. 
Она својим извођењем (ређе читањем) доприноси функ-
ционисању власти тиме што одржава или подржава њена 
идеолошка усмерења, или разоткрива тајне механизма вла-
дања са намером да гледалиште опомене како власт њиме 
манипулише. Због тога је историјска драма, нарочито када 
се нађе на сцени, увек нека врста политичког акта, усмере-
ног ка грађењу и одржавању или ка исмевању и разарању 
одређеног модела свести, а преко њега и механизма поретка 
који ју је створио.“40

Историјске драме Миладина Шеварлића једним својим делом 
почивају на „развијеној традицији усмене историје“ (Миодраг Матиц-
ки), оним што је познато као „народна традиција“ (Стојан Новаковић), 
или „усмена народна хроника“ (Радован Самарџић). Оне међутим у 
свом исходишном облику увек претпостављају и једну ширу кул-
туролошку, цивилизацијску и књижевноисторијску перспективу 

39 М. Јевтић, Портрет драмског писца. Књижевник Миладин Шеварлић, гост Другог 
програма Радио Београда, Театрон, Часопис за позоришну историју и театрологију, 
Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 2000, год. XXV, бр. 113, 104.

40 М. Фрајнд, Косовска трилогија Миладина Шеварлића, Театрон, Часопис за позо-
ришну историју и театрологију, Музеј позоришне уметности Србије, 1996, год. 
XXI, бр. 96, 37.
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те са тог становишта представљају својеврсни „есеј о филозофији 
историје“. Сам назив је, како нам то тумачи Робин Колингвуд, у науку 
увео Волтер у 18. веку, „и под тим није подразумијевао ништа друго 
до критичку или научну историју, тип историјског мишљења гдје 
историчар сам доноси своје судове, умјесто да понавља приче које 
је пронашао у старим књигама“. Неопходна рефлексивна димензија, 
коју појам философије садржи, у историјским драмама Миладина 
Шеварлића дата је у садејству са критичком историјском мишљу о 
једној епоси, поступцима људи који су је творили, токовима и после-
дицама тих поступака.

Написане префињеном драмском техником, историјске драме 
Миладина Шеварлића нису удворичке. Оне нису ни политички 
памфлети нити се удварају српској историји. Напротив. Акцентујући 
најдраматичније тренутке у средњем веку, приликом најезде Турака 
на Балкан, оне се критички осврћу на удесне догађаје, тумaчећи их 
без плитког морализаторства и поуке. Тај колоплет крвавих збивања, 
мрачних страсти, породичних интрига и љубавних превара, уцена, 
оцеубистава и шићарџилука као да се збива у нашој свакодневици, 
данас и овде. Ипак, у Шеварлићевим драмама, испод покорице драм-
ског текста, осећа се једна нота самилосног, у суштини хришћанског 
праштања и своме народу, и његовом незнању, и његовом ропском 
менталитету у историји, али и историји у ропском менталитету. Ту 
ће нас Шеварлић подсетити на Стерију:

„Има у Шеварлићевом односу према творцима историје, 
ауторима легенде, и њиховим поштоваоцима кроз прошлих 
шест векова нешто од оне мешавине критике и саосећања 
коју је, чини ми се, у нашој драмској књижевности постигао 
само Стерија у Родољупцима, иако је овај говорио о својим 
савременицима, а Шеварлић о прошлости свога народа.“41

Историја је у Шеварлићевим драмама лакомислена каћиперка. 
Она је попут оне златне лопте у драми Косово којом се макијаве-
листички кнез и његови лажисахани, улизице и дворјани, у освит 
косовске катастрофе, безбрижно лоптају. Она је час на једној, час 
на другој страни, колико јој се понуди, или дозволи. Како вели онај 
страшни грчки иследник Димитрије, са истанчаним осећајем за умет-
ност мучења, који симболизује све инквизиторе овога света, управо 
летописи, писана реч, то је оно што релативизује истину. Или, како ће 
сујетни кнез Лазар рећи својој недужној жртви, хероју и војсковођи 

41 Исто, 39.
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Витомиру који се дрзнуо да се у свом супротстављању владару позове 
на историју и историјску истину: „Шта је историја? Ако је историја 
пут ка самоостварењу, тојест ка Богу или самоостварењу у Богу, онда 
је пораз, жртва, патња, нужна степеница да се до циља стигне.“

Драма Косово очигледно је смишљено писана на ироничном 
поигравању историјом и исходишним премисама заснованим на 
историјским чињеницама, какав је податак који о расапу и ослепљењу 
Николе Алтомановића износи сам кнез Лазар током представљања 
публици у првом чину:

„Налазимо се у моме престоном граду Крушевцу, с пролећа, 
лета Господњег хиљаду триста осамдесет деветог. Град и 
цркву у њему подигао сам пошто сам победио и ослепети 
дао свога суседа Николу Алтомановића. То је уобичајени 
поступак у нашој политичкој борби, и има за циљ трајно 
онемогућавање супарника.“

То је такође „уобичајени поступак“ и у драмској радионици 
Миладина Шеварлића. Из историјске парадигме по правилу се апстра-
хују одређени закључци који претендују на универзално значење. Они 
се, међутим, смишљено иронизују и представљају у инверзији узрока 
и последице, међуигри смешног и озбиљног, шалозбиљној пародији 
живота. То је та чувена иронијска дистанца, отклон према предмету 
представљања, која одликује све Шеварлићеве комаде:

„Но, Шеварлић врло добро зна да ако нас је Историја нече-
му научила, онда нас је подучила лекцији о иронији која 
може да буде спасоносна и отрежњавајућа. Отуда је његов 
поглед на историју заснован на ироничној дистанци према 
стварности, на релативизацији стварности и њеној подели 
на привидну и произвољну, с једне, односно кондензовану, 
‘чисту’ с друге стране. Речју, у драмама овог циклуса писац 
ће показати начин на који се поменути процес одвијао, да би 
нас напослетку, посредно, довео до нас самих — сада и овде, 
до тренутка у којем постају очигледне последице оваквог 
начина функционисања Историје.“42

Транспозиција историјских чињеница у драмски текст пресудно 
је у комадима драмског писца Миладина Шеварлића посредована 
динамичним механизмима театарске игре: „С друге стране, мимо 

42 Александар Милосављевић, Псеудоисторијска (српска) трилогија, у: Миладин 
Шеварлић, Српска трилогија, 5–6.
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ове антиципације која се дискретно провлачи кроз драме Миладина 
Шеварлића, у овим делима писац развија и игру која се заснива на 
типичном позоришном поигравању театарском уметношћу.“43

У (псеудо)историјским драмама Миладина Шеварлића суштин-
ски је проблематизован однос историјске истине и историје о истини 
у српској националној историографији. Смисао тог поступка мора 
се тражити и у потреби за истином која ће Србију осовити у осовље, 
у гдешто наивно просветитељској потреби да се морални и духовни 
потенцијал српског народа у својеврсном драмском прочишћењу 
истинском духовном катарзом обнови, а не уништи у мазохистич-
ким опсервацијама свеколиких националних пораза и клонућа: „А 
Србији која ће сасвим извесно бити похарана и поробљена потребна 
је ‘истина’ која ће је, можда једном у будућности, поново усправити, 
та истина, као и у поменутој Борхесовој приповеци, подразумева 
жртвовање. Не обично већ изузетно.“44

У драми Косово, која је написана и изведена уочи прославе шест 
векова од расудне битке намера драмског писца није била да паро-
дира Косовски бој. Писац у тексту акрибично истражује све токове 
и рукавце разгранате косовске легенде. Он увиђа њена два основна 
тока, црквено–религиозни и витешко–епски. На дихотомији између 
световног и сакралног он заснива своју концепцију националне исто-
рије. Миладин Шеварлић се не одлучује ни за једну верзију. Оно што 
интересује драмског писца у свим комадима трилогије јесте управо 
демонтирање механизама који праве историју, који је кривотворе или 
„фризирају“. Који од издајника праве хероје, од хероја издајнике, од 
аматера писце, од писаца подрепаше. Анонимни Летописац, Констан-
тин Филозоф, отац Макарије, Димитрије Грк, сви су они иста драмска 
фигура, синкретичан лик који се налази у функцији кривотворења 
историје. Зарад саме те историје. Они делају у позадини. Као аноним-
ни писари, приповедачи, летописци, средњовековни и нововековни 
испосници историје у мрачним келијама времена.

Нови круг драмских комада, у којима се радња одиграва на 
историјској позорници, али позорници нововековне историје Србије, 
Миладин Шеварлић отпочиње драмама Карађорђе и Вуци и овце 
или Србија на истоку. Већ поетика наслова у драми Вуци и овце или 
Србија на истоку указује на изразит иронијски отклон према пред-
мету о коме се у комаду говори. Без сваке сумње, реч је о једној од 

43 Исто, 9.
44 А. Милосављевић, Србија међу змајевима, у: М. Шеварлић, Српска трилогија, 

268–269.
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најбољих српских поратних драма. Бриљантно постављена, са инте-
лигентним дијалозима, зрела и мисаона у разматрању универзалних 
питања историјског распећа српског народа на крсту истока и запада, 
белодано иронична, али са једнаким подсмехом и према непросвеће-
ном азијатском деспоту књазу Милошу као и према просвећеном 
просветитељу Копитару, комад Вуци и овце плени својом дубином, 
експресијом, зрелошћу. Готово је невероватно да један овакав комад 
још увек није заживео на даскама националних позоришта:

„У трагању за тим шта су узроци, а шта последице немино-
вног пропадања, Шеварлић наставља новим циклусом, који 
овога пута свакако не бисмо могли назвати псеудоисторијс-
ким, пишући драме Карађорђе и Вуци и овце или Србија на 
Истоку. […] Можда најзначајнија драма у том опусу, ако 
не и најбоља, је управо драма Вуци и овце или Србија на 
Истоку. Већ по ширини запитаности, она, конвенционалне 
и занатски изузетно прецизне форме са одличним дијалогом 
и надахнутим епизодама, превазилази оквир животописа 
великог српског језичког реформатора Вука Стефановића 
Караџића. Шеварлић је успео да, пратећи један период Вуко-
вог боравка у Милошевој Србији у време док је она стицала 
независност и слободу од Турака, покрене кључна питања 
која нас море вековима: јесмо ли ми икада били у моћи да 
барем делимично утичемо на наше судбине или смо увек 
били тек монета за поткусуривање великих сила, и да ли 
смо, због тога што смо схватали сву њихову лицемерност, 
одабрали да самоубилачки идемо мимо света са мање или 
више (не)способним деспотима на челу који су увек, тума-
чећи дијалектичку природу политике као простор за личну 
манипулацију, доводили Србију у ћорсокак. Ко зна, можда 
смо могли да искористимо предност тог сазнања, попут 
неких других малих европских народа, какви смо и ми сами, 
али изгледа да ту мудрост (‘част’ изузецима) нисмо успели 
да капитализујемо.“45

Драма Вуци и овце у великој је мери, чак и у споредним детаљима, 
заснована на документарној грађи. То је уочљиво већ у сцени Вуковог 
опроштаја са породицом у Земуну, уочи преласка у Србију:

45 Жељко Хубач, „Генерацијски креативни песимизам или Ова и оваква данашњи-
ца...“, Поговор уз М. Шеварлић, Вуци и овце или Србија на Истоку, едиција Савре-
мена српска драма, књига 5, Београд, 1999, 288.
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АНА: Рекла сам да ћу свуда за тобом ићи, али, нека ми драги Бог опрости, 
радије бих пошла у небо, него што бих се усудила у Србију прећи.

РУЖА: Vater, warum musst du in Serbien gehen?
ВАСИЛИЈЕ: Отац, је ли тамо стварно људе на велики ражањ набоду, па их 

пеку.
МИНА: Папи, чувај се да те не ухвате хајдуци!
ВУК: Молићу се књазу за једно свињче и дрва, да имате са чиме зиму пре-

зимити.

Вукова жена и кћерка Мина, заиста, и поред свег Вуковог ста-
рања, никад нису могле да се привикну на живот у Србији, док су 
Вукови напори да се избори за бољи живот за себе и своју породицу 
опште место његове преписке са кнежевском кућом Обреновића.46 
Пријатељство између Вука и Копитара, установљено непосредно по 
Вуковом доласку у Беч 1813. године, крепљено током дугих година 
заједничке књижевне и културне активности, судбински предодређе-
но већ њиховим првим сусретом, и ничим непомућено целог живота, 
овде је изванредно ситуирано у политички контекст државничких 
интереса, интрига и сплетки. Дијалог између Екселенције и Јернеја 
Копитара, са циничним схватањем државних интереса и политичке 
дијалектике у односима људи, царстава, раса и држава, у драматурш-
ком смислу напросто је бриљантан. Он је, истовремено, истинит у 
оном смислу у коме се перфидне и мрачне полуге историјског зби-
вања попут сенке простиру по сцени политичких замајаца и мотива:

КОПИТАР: Мислим, Екселенцијо, да је оно што преко Волфа Стефановића 
чиним, за српски народ од стварне користи. Јер ако тај многомалерозни 
национ сада не ухвати седиште у колима за Европу…

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Шта хоћу, дакле, да кажем? Перспективно гледано, турско 
царство је свакако пред распадом, зар не?

КОПИТАР: Да, могло би се тако рећи, Екселенцијо…
ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Национални покрети потчињених народа делују изнутра…
КОПИТАР: Евидентно, Екселенцијо.
ЕКСЕЛЕНЦИЈА: И шта ми, у тој ситуацији, радимо, господине цензоре?
КОПИТАР: На то је лако одговорити: помажемо турском царству да се рас-

падне, а националним покретима да ојачају.
ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Ех, драги господине Копитар, ви размишљате логички што 

је можда довољно у филологији… У политици је, драги господине, 
потребно мислити дијалектички. Јесте ли читали професора Хегела? 
Кажу да се тамо доста говори о дијалектичком начину мишљења. Треба 
пратити модерну теоријску мисао… Е, па, видите — идемо испочетка: 
Турска се распада, у њој бујају национални покрети… Турска је, разуме 

46 Љ. Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд-Земун, 1924, 707.
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се, притом, наш судбински, историјски, па и начелни непријатељ, ако 
хоћете. Аустрија је, као што обојица знамо, вековима била бедем Евро-
пе пред њиховом дивљачком најездом, а Беч недостижни драгуљ, који 
никада није засијао у круни турских султана, уколико та господа уопште 
носе круне, но, рецимо, чалми, свеједно… Шта, дакле, ми радимо?

КОПИТАР: Па, уколико не помажемо да се распадне, ја не знам…
ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Тврда филолошка главо! Не вреди! Ево, дакле, шта ми 

радимо: ми гушимо националне покрете — трудећи се да у тврдим 
професорским главама оставимо утисак како их помажемо — но, ми 
их, дакле, гушимо, а турској царевини помажемо да се одржи.

КОПИТАР: Признајем, Екселенцијо, да је то за мене…
ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Знате, драги господине, што у свом рационалном, западњач-

ком мишљењу, које лако нагиње шематизму, не калкулише привид. А 
привид је душа политике. То је једино што ми западњаци морамо учити 
од наших пријатеља са Истока. Ergo, ми турској царевини помажемо 
да се одржи…

КОПИТАР: Мислите, привидно?
ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Но — најзад! Привидно, наравно, само привидно!

У том савршеном макијавелизму, Екселенција, као представник 
једне високо културне, просвећене, складне и беспрекорне државне 
и административне творевине, вековне царевине, у тренутку када 
проглашава привид за истину, а истину за привид, једнако је бес-
крупулозан и бесраман у односу на моралне назоре колико и његов 
еквивалент са друге стране, из аустријске перспективе, дивљачни и 
азијатски лукави српски деспот и аутократа књаз Милош. Гушење 
националних покрета у Турској царевини, под привидом њиховог 
здушног подржавања, врхунски је политички и државни цинизам, 
који дезавуише све елементарне грађанске и људске назоре и скру-
пуле. Срби ће јамачно, сматра Екселенција, и то мишљење као да се 
сурово понавља и опако интензивира у концентричним круговима 
историјских дешавања будућих столећа, уколико дођу до националне 
самоспознаје и културног идентитета, постати смртни непријатељ 
виталним интересима Монархије, што ће рећи опоненти идејама 
уређености, културе и склада. Копитар наивно не успева да докучи да 
се у том срамном политичком галиматијасу огољених расних разлога, 
националних остракизама и државних интереса, филологија, језик и 
култура могу користити само као средство политичких обрачуна и 
уцена, као монета за поткусуривање, нипошто као изворни духовни 
циљ и етички императив, у себи осмишљен и једино себе достојан:

КОПИТАР: Екселенцијо, бојим се да опет нисте отишли мало предалеко. 
Сваки разуман Србин, као и Хрват, Словенац, Чех, видеће свој прави 
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интерес, своју националну и цивилизацијску перспективу у оквиру 
просвећене подунавске монархије.

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Али Срби нису разумни, Копитар! Нису разумни! То је 
манијакални горштачки елемент. Нешто потпуно ирационално, Копи-
тар! […]

КОПИТАР: Није то ништа, Екселенцијо, па то је само поезија, такорећи 
филологија…

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Филологија! За кога ви радите, Копитар? Њихови гусла-
ри гамижу по Аустрији и певају о српском царству, наши словенски 
поданици сузе роне, Гете, Грим, Хердер, дижу буку по Европи, а све се 
то закувало у вашем кабинету, господине дворски цензоре! И сада тај 
Кара–џић тражи пасош за Србију! А шта ће он у Србији, питам ја вас? 
Нека у Бечу седи и нека граматике пише до миле воље, а не да служи 
као политички курир кнеза Милоша, и ко зна чији још, и да националну 
политику води…

КОПИТАР: Ја вас уверавам, Екселенцијо, да сам све учинио како бих госпо-
дина Волфа држао у оквирима чисте филолошке науке…

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Ма каква чиста наука? Не будалите, Копитар! У тој фило-
лошкој ковачници кују се оштри мачеви против аустријске империје. 
Одуговлачили смо са издавањем пасоша, на шта је стигло писмо њиховог 
кнеза; а пошто са њим морамо одржавати некакве односе, како га не 
бисмо бацили у наручје Русије, ви схватате…

КОПИТАР: Схватам, Екселенцијо.

Атмосферу забиџене, смуљене и замумуљене Србије изванредно 
је Шеварлић дочарао епизодом са Нићифором Нинковићем, присил-
но „мобилисаним“ бербером књаза Милоша. Још ефектнија је сцена 
Милошевих момака који великог културног посленика из туђине у 
завичају дочекују са моткама којима поваздан разгоне врапце пред 
књажевим конаком у Крагујевцу. Да је Вуков боравак у Крагујевцу 
у лето 1822. године био несумњив историјски предложак за Шевар-
лићеву драму сведоче и Караџићева поразна искуства у додиру са 
деспотском Милошевом Србијом:

„У Србији се, у његовом одсуству, ништа није променило 
набоље; напротив све је било горе. Глуво неко затишје, у 
коме ни Срби нису добијали слободе ни Турци нису могли да 
врате земљу у старо стање. О отварању школа нико више није 
мислио, а једини закон и сада је била кнежева самовоља. […] 
У конаку се живело сито, бахато, варварски, без саосећања и 
разумевања за друге. Највећи подвиг у господаревом двору 
било је исмејати човека. Као и раније, кнез и његова околи-
на на челу са Симом Милосављевићем Амиџом, терали су 
спрдњу са сваким, младим и старим, угледним и незнатним. 
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Вук је гледао како Амиџа из обести вара постаријег учитеља 
који је дошао из Срема да моли кнеза за службу да је у конаку, 
тобож, обичај да се молбе кнезу гласно казују са бињакташа 
(камена са кога се кнез пео на коња). Преварени учитељ је 
гласно, пред свима, викао молбу, док су се они уоколо, на челу 
с Милошем, радосни што су унизили учена човека, грохотом 
смејали намагарченом старцу.“47

У једном од важних токова Шеварлићеве драме смештено је 
анегдотско језгро о Вуковом пасошу и спрдњи коју су са њим терали 
Амиџа и остали Милошеви подрепаши. Веома ефектна сцена момака 
који моткама терају врапце подсећа пак на шаљиву причу о сељаку 
који је ветар терао капом, пореклом из усмене традиције. У Шевар-
лићевој драми, међутим, Вука неће омести сви ти сеоски ђилкоши и 
докоњаци око књаза Милоша. Он је знао међу које иде и пре него је 
пошао. Али, за разлику од Копитара, Вук ће на све приговоре и замер-
ке своме народу упућене рећи само, једноставно и неопозиво: „Моје је 
место тамо, господине Копитар.“ Као да је у овој тврдњи пословички 
згуснуто једно посве одговорно и суштински људско поимање соп-
ственог народа, са уважавањем свих његових различитости, мана и 
врлина. У Вуковом неопозивом обећању да ће се свакако вратити у 
Србију крије се његова истинска патриотска опредељеност због које 
о српском књазу, и у временима када му је овај радио о глави, није 
желео ништа лоше да прича по европским престоницама и дворо-
вима. Вук је знао да Милош, чинећи добро, чини и зло. Милошево 
добро и Милошево зло се, по своме значају, нису могли самеравати.

Драма Вуци и овце или Србија на истоку, мотивисана делом Све-
тозара Марковића, подсећа насловом и садржином и на вечиту српску 
дилему изражену у насумичном гибању и лавирању српског национа 
према два једнака и још увек нерешена пола његове историјске 
судбине. Овде се историјске дилеме разрешавају у изврсној драми 
атмосфере, али и снажних и психолошки изнијансираних ликова који 
на својим плећима носе судбински пртљаг српске историјске судбине.

Грађанске драме Миладина Шеварлића

За грађански круг драма, својеврсну драмску антропологију 
српског грађанског друштва у пропадању у епоси комунизма у 20. 
веку, писац је био опредељен већ самим својим пореклом, одгојем и 
духовним сазревањем:

47 М. Поповић, Вук Стеф. Караџић: 1787-1864, Београд, 1987, 146. 
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„Рођен сам у Београду, у грађанској породици у време када 
је српско грађанство било, већ, на издисају. Отац, Бранислав, 
који још добро носи својих осамдесет шест година, астроном, 
професор универзитета; мајка, Зора, професор хемије у гим-
назији. Деда, Миладин Шеварлић, познати професор мате-
матике у Београду, пре и после првог светског рата. Прешао 
Албанију, био директор Реалке и начелник Министарства 
просвете. Прадеда, по очевој женској линији, Никодије Сте-
вановић, учитељ и песник. Прадеда, по очевој мушкој линији, 
Илија, руднички сељак, учесник српско–турског рата, млад 
умро од задобијених рана. Деда по мајци, Нишлија, Трифун 
Стевановић, завршио грађевину у Немачкој, каријеру окон-
чао у Београду, као начелник Министарства железница.“48

Расап српске грађанске породице и уништење средње класе у 
комунистичком идеолошком обрачуну са сопственим народом у 
периоду након другог светског рата опсесивна је тема Миладина 
Шеварлића. У прозном облику пандан овој драмској опсесији могла 
би бити романескна „митомахија“ (Никола Милошевић) Борислава 
Пекића. И Пекић у наративном дискурсу, и Шеварлић у драмском 
облику, креирају сваки за себе, својеврсну митологију грађанства које 
је осујећено у своме замаху, ускраћено у историјским упориштима и 
резултатима, трагично онемогућено у својој судбини. И један и други 
аутор крећу се линијом између фикционалног и фактографског, при-
видно документарног и митопоетског:

„Речју, Пекић свог фиктивног јунака–казивача смешта 
у прецизно оцртану средину, међу стварне и историјски 
познате догађаје, људе и предмете, и пушта га да о овима 
говори и размишља на начин који и сам, будући прожет 
аутентичним и довршеним говорни конвенцијама и језич-
ким схемама, тежи да створи илузију документарности.“49

И у Шеварлићевим се драмама напоредо развија прича о 
конкретној судбини појединца, који свој систем вредности узалудно 
супротставља нехуманом и, обично, споља наметнутом скупу правила 
које су привремено уздигнуте на пиједестал врлине, и симболичка 
повест о општим људским стремљењима, посртањима и поразима.

48 Милош Јевтић, Портрет драмског писца. Књижевник Миладин Шеварлић, гост 
Другог програма Радио Београда, Театрон, Часопис за позоришну историју и театро-
логију, Музеј позоришне уметности Србије, Београд, 2000, год. XXV, бр. 113, 100.

49 Lj. Jeremić, Roman kentaur, u: Proza novog stila. Kritike i ogledi, Beograd, 1978, 111–112.
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Драме Одлазак Дамјана Радовановића и Смрт пуковника Куз-
мановића комплементарне су у многим сегментима своје поетике. 
Реч је о храбрим остварењима која нам пружају свеж и надасве 
дубок аналитички поглед на идеолошку острашћеност епохе која је 
за нама. Већ самим насловом драме показују суштинску типолошку 
блискост. Драме су међусобно повезане и јединством времена и места 
радње. Одлазак Дамјана Радовановића одиграва се у Београду у првим 
месецима окупације, 13. и 14. августа 1941. године, Смрт пуковника 
Кузмановића пак у кући Христивоја и Јелене Кузмановић, такође за 
време немачке окупације, током Другог светског рата. Окупација, као 
преломан догађај у животу државе и појединца, прилика је да се писац 
позабави много дубљим узроцима моралног посрнућа и пропадања 
српског грађанског друштва, које се раслојава изнутра. Као после-
дица тих дезинтеграционих процеса, али и драмски функционалне 
карактеризације ликова, у грађанским драмама Миладина Шевар-
лића издваја се седам основних типова. Назвали смо их типовима 
ћифте (црноберзијанац), колебљивца (хамлетовски тип), старокова 
(резонер), злодејаника (противник), преображенка (конвертит), рево-
луционара (јунак) и жене (чеховљевски тип).

У грађанским драмама Миладина Шеварлића веома су успели 
типски ликови бескрупулозних црноберзијанаца и шпекуланата, 
попут бездушног Ћире Јевђенијевића (ћифта), који се не либи да 
породицу свог бившег добротвора лиши и црквених инсигнија и 
свештених реликвија:

ЋИРА: Клањам се, добар дан желим!
ХРИСТИВОЈЕ: Па где сте, Јевђенијевићу, забога? Хоћете да помремо од глади!
ЋИРА: Е, госн Христивоје, мислите ви да је нама лако? Корупција госн Хрис-

тивоје, корупција! Свако иште. Одра се радећи, а они седе и ишту! И 
Шваба иште свој део, и полиција иште, и брадоње ишту, ако их нагазиш 
у селу.

ЈЕЛЕНА: Молим вас да ми видимо наш посао!
ЋИРА: Скоро да ми се више и не исплати да се овим послом бавим. Не знам 

колико ћу још издржати… Само, жао ми да вас оставим на цедилу, 
покојни газда Стојан био ми је добар, такорећи на пут ме извео. Све 
што знам од њега сам и научио.

ЈЕЛЕНА: Што се тиче новаца, ми новаца више немамо; имамо само још 
нешто мало накита, и, тако, неких драгоцености, мада су све то, уствари, 
породичне реликвије.

ЋИРА: Па сад, могу и реликвије, мада, право да вам кажем, реликвије су, 
најчешће, кабасте. Најбоље се котирају златници, па, ако би се нашо 
још који…

ЈЕЛЕНА: Ма, какви златници, ајте, молим вас! Откуда нама златника?
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ЋИРА: Па сад, госпа Јелена, ако ћемо баш да се питамо откуд, оно није да 
нема откуд, али, ако ви кажете… Па, ајде, с обзиром на покојног газда 
Стојана, примићемо, овога пута, и реликвије. Али, да знате, идући пут 
јок, неће моћи.

Пандан крвопији–лиферанту Ћири из Смрти пуковника Кузма-
новића у драми Одлазак Дамјана Радовановића јесте сељак Озрен–
Бата Вујић:
ОЗРЕН: Помаже Бог, професоре!
ПРОФЕСОР: Ајде, ајде, Озрене Вујићу! Остаде ли мало коњака, Авдотја, за 

Озрена? Шта, нема више? Е, Бога му!
ОЗРЕН: Нека, нека. Донео сам ја шљивовицу, жута ка’ месечина.

(Вади флашу.)

ПРОФЕСОР: Шљивовицу је донео, чујеш ли, Авдотја Васиљевна? Ха, ха!
ОЗРЕН: Ја шта!

(Авдотја сипа.)

ПРОФЕСОР: Ајд, наздравље!
ОЗРЕН: Здраво!
ПРОФЕСОР: И, шта кошта то, с обзиром на ову „укопацију“?
ОЗРЕН: Нека. То ја онако. А донео сам и за продају. Ево.

(Вади из завежљаја једног повећег зеца.)

АВДОТЈА: Па то личи на правог, правцатог зеца!
ПРОФЕСОР: То личи, што се мене тиче, на три киле меса, живе ваге.
ОЗРЕН: Кад се уреди има да бидне две киле, чисто. Па сад, ако ‘ћеш…
ПРОФЕСОР: Шта? Ти још питаш? Купио бих и две киле пољских мишева, 

само да се од овог пекмеза растанем! Само… Ја с парама слабо стојим.
ОЗРЕН: Сви стоје слабо данас… Оно, има неки способни људи, неки лопо-

ви, па ондак црноберзијанци, то јест, уопште она багра што не оре, но 
промеће паре кроз шаке.

ПРОФЕСОР: Ма, нек иду с милим Богом… Ја, дакле, с парама слабо стојим…
ОЗРЕН: Те паре су мени увек биле сумњива работа. Даш човеку, претпоста-

вимо, кило сланине јали џак кромпира, а он теби, с опроштењем, неке 
папире… држава јемчи, и то… И ондак држава побегне, и шта сад? Него, 
брате, ти мени дај нешто онако, како да кажем, чврсто…

АВДОТЈА: А шта фали парама? Паре су добре. Паре су врло добре! Треба 
целу кућу, значи, растурити!

ОЗРЕН: Па, не кажем ја за кућу.
ПРОФЕСОР: Има ли још оних чаршава?
АВДОТЈА: Мало их остало. Све сам нове подавала.
ПРОФЕСОР: Хм… А шта велиш… имам неке сребрњаке… нешто заостало 

из старих времена.
ОЗРЕН: Па сад… сребрњаке третирамо. То може.
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Драме Миладина Шеварлића Смрт пуковника Кузмановића и 
Одлазак Дамјана Радовановића нису органски повезане, ни на темат-
ско–сижејном плану, нити у равни номенклатуре. Оне представљају 
две оделите целине, али су типолошки блиске будући да обе разма-
трају суштински исте или бар чврсто спојене појмовне области. У 
том смислу, и дистрибуција улога је идентична. И један и други комад 
укључују артефакте који упућују на злехуду судбину руске аристокра-
тије проузроковану бољшевичком револуцијом. У Смрти пуковника 
Кузмановића, својеврсни „јунак“, нека врста актанта,50 јесте сребрни 
самовар који је покојном мужу Јеленине мајке Спасеније поклонио 
„ђенерал Черњајев“, и који се сада у породици Кузмановић чува као 
свештена реликвија, док се на почетку драме не прода црноберзијанцу 
Ћири у замену за најосновније животне потрепштине е да би се сачу-
вала глава на раменима током дугих и посних година немачке оку-
пације. У драми Одлазак Дамјана Радовановића у најдраматичнијим 
тренуцима појављује се Авдотја, слушкиња у кући Радовановића, бели 
емигрант, припадник руског највишег племства. Она је симбол про-
шлости, знак да се нешто слично ономе што се дешава у Србији већ 
одиграло негде, на исти начин, и да ће се несумњиво једном поново 
одиграти негде, са једнаким последицама. Авдотја оличава циклич-
но, митско кретање историје у кружници нихилистичких покрета и 
стремљења на шта се своди историјско искуство словенских народа 
у страшним гулазима двадесетог века.

Обе драме укључују и тип грађанског интелектуалца–опортунис-
те, слабића и колебљивца, који се повија под налетима историјских 
неминовности, пузи и увија се попут црва, без могућности да се 
искобеља из чељусти спољашњих недаћа и сопствених слабости. То 
је тип латентног издајника, чији ментални склоп не може да поднесе 
наметнути систем насиља и сурове неправде, јунак предодређен за 
денунцијацију и пропаст. Такви ликови су Христивоје Кузмановић, 
бивши министар у влади у првом, односно Војислав–Воја Радо-
вановић, доцент и песник, у другом комаду. Ови ликови су дати у 
опозицији са јунацима старог кова, храбрим и одлучним, али пот-
пуно неприлагођеним новим историјским околностима, те самим 
тим и невичним животу, а поготово животу у издајничкој илегали и 
срамоти која би за њих представљала смрт. Није случајно то што су 
ови јунаци, назваћемо их староковима, као заступници универзал-
них етичких вредности и људских начела, још пре него што бивају 

50 An Ibersfeld, Aktancijalni model u pozorištu, u: Moderna teorija drame, priredila M. 
Miočinović, Beograd, 1981, 84.
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суочени са нељудским злом и слепом неправдом, осуђени на про-
паст и уништење. Није случајно ни то што су они у овим драмама 
постављени у најуже сродничке релације са колебљивцима, будући 
да су то својеврсни двојници, ликови који функционишу техником 
паралелизма по супротности. У Смрти пуковника Кузмановића опо-
зитни пар су пуковник Јован Кузмановић, „ветеран из Првог светског 
рата“ и Христивоје, „његов брат, бивши министар“. У Одласку Дамја-
на Радовановића пак сучељени су Дамјан Радовановић, „историчар, 
професор Универзитета у пензији, академик“ и Војислав–Воја Радо-
вановић, „професоров син, доцент Философског факултета (романска 
књижевност) и песник“.

Када је реч о драматуршким функцијама, старе, искусне, помало 
тврдоглаве и честите старине, које бране вредности једног света на 
издисају, могле би се назвати „арбитрима“, у смислу који Етјен Сурио 
даје овом појму:

„Наравно, као и све остале силе, арбитар може да остане 
атмосферски или макрокосмички. Често чисти случај, суд-
бина, фаталност, неки догађај, Бог или богови одлучују да ли 
ће страст добити оно што жели. Али ако се лично појављује 
у микрокосмосу, онда је то још једна велика драматуршка 
сила. Понекад треба узети, а не примити предмет који је 
сам по себи равнодушан. Снажна личност жели, додељује 
и прима: она сама себи додељује добро које и други жели. 
Присетимо се најзад да је реч о ситуацијама, а не о основним 
и непроменљивим датама једне трагедије, и да су различити 
и променљиви облици те тако важне функције окретаји 
калеидоскопског точка из којих се рађа низ ситуација у 
једном истом позоришном свету.“51

Насупрот староковима, или пак колебљивцима, јавља се још 
један вектор сила који делује у позоришном динамизму комада. То 
су млади и динамични јунаци (револуционари) који се супротстављају 
микрокосмосу датости у жељи да досегну слободу избора и пуну 
оствареност личности. Такви су Саша и Миша Алимпић, скојевац, у 
драми Смрт пуковника Кузмановића, који се немани супротстављају, 
без обзира на последице. Њихови опоненти су злодејаници, динамич-
не фигуре хуља и пробисвета, ликови који су напречац искористили 
тренутак пометње и несреће да постану важни, да одлучују о животу 
и смрти, да се вину до ингеренција божанских намера. Ту благодет, тај 

51 Etjen Surio, Dramaturške funkcije, u: Moderna teorija drame, 77.
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положај, то рајско пиће испили су надушак. За њих не постоји веће 
богатство нити комотнија срећа. То су полицијски комесари, намес-
ници епохе, иследници историје, припадници тајне полиције упра-
вљене против свога народа, рецензенти духа, уништитељи свеколиких 
људских вредности и, наравно, у опскурним временима окупације, 
порицатељи права на живот. У Одласку Дамјана Радовановића, такав 
страшан и наопак пример сићушног, ћифтинског поданика окупа-
торске власти, лик Симеона К. Петровића, у функцији „специјалног 
саветника“ Министарства просвете, наћи ће брата по нитковлуку у 
Синиши Младеновићу, рођаку породице Кузмановић, „припаднику 
специјалне полиције“ у драми Смрт пуковника Кузмановића. Веома 
добро угођене фигуре ситних, малих душа, у наопаком времену транс-
понованих у крвнике и злодејанике, покреће још једно питање везано 
за ове две драме. То је питање које није експлицитно постављено, али 
је иманентно присутно у изузетно успелим дијалозима, у чегрсти 
између старокова, колебљиваца и злодејаника. Када се, наиме, у ком 
то тренутку и на који начин, каквом чудесном алхемијом, збива та 
невероватна метаморфоза? Која то сила претвара обичне, мале, често 
искомплексиране људе, комшије, чиновнике, сељаке, у ноторне убице, 
силоватеље, грабежљивце, једном речју, у злодејанике (противнике)?

Изузетно је успела сцена сучељавања оца и сина након професо-
ровог сазнања да је Воја Кузмановић један од потписника злогласног 
„Апела српском народу“ који су неки од највиђенијих српских инте-
лектуалаца потписали под паском и присилом окупаторских власти:

ВОЈА (Несигурно.): Тата, ја нисам дошао због себе… Мислио сам да уопште 
не долазим… Ја знам, то није решење. Наравно, ти си у праву, то није 
решење… Али, стави се у мој положај, једва сам прекорачио праг… схва-
таш… ја сам рекао Авдотји да сам ја за тебе одсутан, апсолутно одсутан, 
али десило се, и ја сам морао… ја сам праг прекорачио са стрепњом… 
али морао сам, јер то је тако неочекивано, ја на то нисам рачунао, ја сам 
веровао да се господин Петровић ипак неће усудити… и… стави се ти 
сад у мој положај… морао сам да дођем.

ПРОФЕСОР (Гледа га презриво и припаљује цигару уздржавајући бес.) Хоћете 
ли, господине, да ми учините задовољство и да ме лишите свога при-
суства?

ВОЈА (Један тренутак ћути у недоумици.) Не, ја знам… тата… само немој 
да се узрујаваш… али, ја ти то морам рећи.

(Из професора најзад провали бес, он скочи из столице, сав у грчу, 
гушећи се, зграби сина за прса и почне да га удара где стигне и како 
стигне. Овом падну цвикери с носа. Старац му поцепа оковратник, 
ишамара га бесомучно, дахћући и кркљајући. Најзад сасвим изгуби 
снагу и дотетура се до фотеље. Гуши га срце. Једва дише. Воја 
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тражи цвикере по поду, сав је рашчупан, исцепане кошуље. Поново 
ставља цвикере на нос. Једно стакло је прсло. Испод цвикера му 
теку сузе.)

ВОЈА: Ти мислиш да сам ја намерно, промишљено… Ти мислиш да ја то 
желим. Није тако, веруј ми! Увек сам замишљао и желео нешто друго, 
а не оно што ми се дешавало у животу. Можда нисам умео… некако се 
увек све само деси, а ја некако стигнем кад је све готово…

Још је драматичнија сцена у којој се, на вечери, испоставиће 
се, за старога професора, последњој, што има и одређену библијску 
ресемантизацију, укрсте неспојиви морални назори и изложе међу-
собно непомирљиви аргументи које заступају староков (арбитар) и 
злодејаник (противник), након понижавајуће сцене гласног читања 
поезије од стране колебљивца (медијатор), поезије којој, у једној 
оваквој ситуацији уопште нема места:

ПРОФЕСОР: (Тресне шаком о сто.) Е, сад је доста! Доста! Јесте ли ме разумели! 
Доста је било спрдње! […]

СИМЕОН: Моје изненађење се граничи… једном речју, ово је за мене нео-
чекивано… У мени се буде веома непријатне сумње. Једино ако није… 
Дозволите да вас још једном упитам… да вам није зло, или нека врста 
несвестице… У том случају…

ЕЛЕОНОРА: Господине, ја вас неизоставно молим за опроштај. Ви ћете то 
разумети. Мој брат је слаб, мало је више појео, оптеретио се, а дијафрагма 
врши, знате, на срце врло непријатан притисак…

ПРОФЕСОР: Доста, доста! Ја захтевам да сместа напустите ову кућу! Чујете 
ли? Сместа!

СИМЕОН: Ја ово не разумем господине, и жао ми је што ће овај неспоразум 
изазвати…

ПРОФЕСОР: Напоље!
СИМЕОН: (Мења тон.) Господине, ви се заборављате! Чувајте се! Ви говорите 

са званичним лицем. Ја представљам државну власт!
ПРОФЕСОР: Доста је те ваше власти! Ем, Немце морамо да трпимо, ем још 

терет домаћих полуидиота!
СИМЕОН: Како? Како сте рекли?
ПРОФЕСОР: Терор домаћих полуидиота! Тако сам рекао!
СИМЕОН: Богами, ово ће по вас лоше да се сврши!
ПРОФЕСОР: Шта мислиш ти… ти… малоумниче! Мислиш, ја сам Воја? Је 

ли? Жао ми је само што нећу доживети да гледам кад вас буду вешали!
СИМЕОН: А тако, значи? Друкчије ћемо ми разговарати!
ЕЛЕОНОРА: Господине Петровићу, то је забуна, верујте мени, он се мало 

претоварио…
СИМЕОН: Не, не, госпођо! Ни речи! (Професору.) Ја вас оптужујем! Ви сте 

симпатизер! Можда и члан! Бољшевик! Довео ме на вечеру, а само ћути! 
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Наћулио уши, државне тајне да испипа! Ја вас оптужујем! Видећемо ми! 
А сад прекидам сваки разговор, али вам могу рећи да не напуштате кућу! 
Ни под каквим изговором! (Излази.)

Шеварлићеви ликови нису једнозначни. И Воја Радовановић, 
слабић и сањар, лицемер спреман да штампа збирку песама под 
покровитељством окупаторске ратне машинерије, ипак није плош-
на негативна фигура. Он јесте потписао апел, али само под условом 
да окупаторски подрепаши оставе његовог оца на миру. То ће се 
наравно изјаловити, а апел ће, као и сваки пакт са ђаволом, донети 
само несрећу његовом потписнику. Ипак, ми имао пред собом једну 
доиста комплексну, психолошки дистингвирану особу, крлежијански 
неурастеничну, слојевиту драмску фигуру која у нама, и поред својих 
поступака, може побудити истинско људско разумевање и саосећање.

Још један типски лик у Шеварлићевим драмама побуђује пажњу. 
То је лик конвертита, камелеонски конципован, испољен у поништа-
вању сопствених назора и стремљења зарад голе биолошке потребе, 
архетипског порива да се преживи по сваку цену. Па и по цену жрт-
вовања личног достојанства и исходишних етичких норми. Такав 
мимикричан лик је сликар Рака Јездимировић, професоров пријатељ 
и прагматичан човек који би жртвовао све скрупуле само да сачува 
главу на раменима.

Одлазак Дамјана Радовановића на Бањицу кореспондира са 
смрћу пуковника Кузмановића у истоименој драми. Јован Кузма-
новић је дат у опозицији у односу на лик свога брата Христивоја 
Кузмановића, бившег министра и промашеног човека. Поред мало-
грађанског медиокритета Христивоја, који активно суделује у чину 
ликвидације свога брата, у улози злодејаника овде се налази Синиша 
Младеновић, рођак породице Кузмановић, припадник специјалне 
полиције. Ствари се усложњавају чињеницом да је Синишин отац, 
Михаило Младеновић, ратни друг пуковника Кузмановића, човек 
који је храбро дао свој живот у Првом светском рату, управо из 
разлога светлије будућности, како би путеви будућим покољењима 
били „широко раскрчени“. Оним истим покољењима који ће, зарад 
некаквог имагинарног поретка, постати слугерање истим оним оку-
паторима против којих је његов отац ратовао и храбро погинуо.

За разлику од Одласка Дамјана Радовановића, у драми Смрт 
пуковника Кузмановића, писац ипак именује јунаке који ће се актив-
но супротставити злу. То су Саша и, посебно, Михаило Алимпић. 
Чињеницу да Миша, у равни идеолошке карактеризације, иако изда-
нак старе грађанске породице, гравитира скојевској омладини, и 
партизанском покрету отпора, писац користи да би указао на један 
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посве логичан процес који ће у послератним превирањима довести до 
трагичних последица по српску грађанску културу, што представља 
предмет обраде у потоњим Шеварлићевим драмама.

Неколико генерација представника жена у породици Кузма-
новић, Спасенија, Јелена и Маца, на најбољи начин показују процес 
труљења српске грађанске породице изнутра, из једне чеховљевске 
перспективе духовног осипања смисла и расапа свих грађанских и 
личних идеала. Овај процес интензивирања функција и дубљег психо-
лошког карактерисања женских ликова у својим драмама Шеварлић 
ће наставити и у текстовима Заводника (Мртве природе), односно 
савремене криминалистичко–мафијашко–удбашке саге Дивљач је 
пала.

Драме Заводник (Мртва природа) и Дивљач је пала обрађују 
период након окупације, време послератног идеолошког остракизма 
и стварања друштва принуде и неслободе. Иако упућују на слепо 
лице комунистичке револуције, оне ипак нису вулгарно идеолошки 
засноване на чегрсти према комунистичком наслеђу. Прецизно, 
аналитички, готово анатомски ове драме показују рађање и претраја-
вање отуђене органске немани Зла у српском одрођеном и грађански 
руинираном друштву током друге половине 20. века, али се дотичу и 
савремених догађаја и првобитне акумулације капитала у раздобљу 
последњих балканских ратова.

У драми Заводник у први план избијају слојевити ликови жена, 
последњих примерака изумрле расе предратног грађанства у постре-
волуционарним траумама након 1945. године. Дубоко трагичне и 
несрећне у покушајима да преживе страшне године расапа свих 
вредности на којима су одгајане, различите генерације женских 
ликова различито и реагују на збивања. Јелисавета Хаџиантонијевић, 
након одређеног нећкања и фемкања, пристаје да учествује у уносном 
послу фалсификовања уметничких дела и тиме дезавуише и своју 
професију и свој живот. Њена кћи, Љуба, „лепотица жељна живота“, 
спремна на све како би се издигла изнад блата свакодневне егзис-
тенције, ипак остаје заглављена у емотивном троуглу са Родољубом 
Љубом Чолановићем и мајком. Иако бескрупулозна и емоционално 
истрошена у вези са Дарком, Љуба ће бити искоришћена и у бурној 
сексуалној вези са искусним, циничним и превејаним заводником, 
а да тога неће бити ни свесна. Бонвиван и цинични заводник Љуба 
Чолановић најбоље се уклапа у дух времена, бавећи се бизнисом у 
коме су људи само потрошна роба. Даровити и сиромашни уметник 
Дарко Распоповић, који је „сликар, сањар, подстанар“, уклапа се у 
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типски лик колебљивца, еквивалентан је по вокацији песнику Воји 
Радовановићу, предодређен да буде губитник:

„Драма Миладина Шеварлића Мртва природа припада 
миљеу омиљене списатељеве теме — истраживању узрока 
пропасти грађанства у Београду после 1945. године. […] 
Шеварлић хоће да нас упозори на реалну опасност у којој 
се наше друштво налази деценијама: разорен је грађански 
морал у коме је било реда, поштовања и достојанства, а за 
узврат није створен неки нови који поседује било какву 
врлину. Друштво без морала је друштво у коме доминирају 
сурогати сваке врсте. Као логична последица долази потпу-
на ентропија породице, рода, племена, друштва, државе… 
Дно на које се пада све је ниже и ниже. Шеварлић, ако 
прихватимо његову аргументацију, баш уме својски да нас 
охрабри.“52

Драма Дивљач је пала је, у кишовском смислу, драма без утехе. 
Или, како би то рекао Данило Киш:

„Ја сад могу да кажем да је цео проблем потекао из чиње-
нице што је Гробница за Бориса Давидовича књига у којој 
нема утехе. То је једна од ретких књига на ту тему која се 
не завршава надом у победу и која не носи у себи оправда-
вање злочина, у име историјског напретка, у име кретања 
историје.“

У часу када је писао драме Дивљач је пала аутор је био на веома 
клизавом терену, као што то увек бива са делима која имају визију 
и визионарима који ору ледину. Лако је онима који дођу на готово 
да равнају крчевину. Задатак или изазов који је стајао пред аутором 
додатно је усложњен чињеницом да је реч о веома блиском периоду 
наше историје. Драмске реплике болно одјекују будући да указују на 
везе и међусобна садејства нетом минулих збивања којима смо били 
и јесмо учесници и сведоци. У тим догађајима неретко главне улоге 
играју управо они преображени комунистички апостоли и верници 
нововековне губитничке и претежно антисрпске и антицивилиза-
цијске „српске“ историје и политике.

Последњи Шеварлићеви комади су драме камерног типа, у који-
ма се идеологија дезидеологизује. У друштву без идеала и идеологија, 

52 Р. Путник, Поговор уз М. Шеварлић, Мртва природа, едиција Савремена српска 
драма, књига 10, Београд, 2000, 218–219.
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белодано опстаје једино огољена механичка конструкција Зла, искон-
ског, отуђеног, без страсти, жеља, било каквих емоција. Анатомија тог 
Зла у српској средини повезана је са наслеђем државне безбедности. 
У једној таквој мафијашко–криминогеној средини никакве идеолош-
ки разлози нити оправдања нису потребни нити достатни да би се 
правдало Зло. Зло је ту, само по себи, оно је само собом разумљиво. 
Персонификација тог зла је онај Мумин који повезује последње две 
драме. Мумин је лик који дела из сенке и иза сцене. Он је невидљиви 
демијург у коме су оваплоћене снаге хаоса и мрака из митолошког 
подземља космичког поретка. Писац је у овој драми, готово потпуно 
одсутан. Он је. попут Киша, само „уздржан и мало одсутан регистра-
тор“ Зла (Борислав Михајловић Михиз).

Додатни квалитет Шеварлићевих драма јесте и њихова изузетна 
сценичност. У драмским репликама откривамо слојевиту подземну 
мрежу значења. Именовање драмских појмова подразумева згуснуту 
структуру значења која своју пуноћу добијају тек у садејству са позо-
ришним артефактима иза сцене. Шеварлић је позоришни човек у 
правом смислу речи. Он мисли театарски. Он пише театарски. Све 
његове драме су, већ и пре писања, изведене на позорници фиктивног 
театра. У тексту се осећа несумњива занатска драматуршка вештина.

Драмски исказ Миладина Шеварлића представља мотовило које 
покушава да повеже и уплете нити разноврсних сегмената драмског 
текста и његове позоришне реализације, трудећи се да их не замрси, 
или пак не прекине каквом неумереном речју или непримереним 
гестом у равни сценске технике режирања и играња сопствених 
комада. О извођеним драмама сам аутор наводи следеће:

„Највише успеха имале су драме Пропаст царства српскога, 
играно у ‘Атељеу 212’ 1983, и у низу других позоришта, била 
је то последња позоришна улога Зорана Радмиловића; Небе-
ска војска, у Ужицу 1988, са Стевом Жигоном, и у Зрењанину 
1989; Змај од Србије, у Нишу 1994, у режији Славенка Сале-
товића, са Енвером Петровцијем и Живком Вукојевићем, 
представа која је однела неколико награда на Стеријином 
позорју и Карађорђе, такође у Нишу 1995, са Гојком Шан-
тићем у насловној улози, представа награђена на сусретима 
‘Јоаким Вујић’. Овоме треба додати и младеначку драму 
Оптимист, изведену у Народном позоришту у Београду 
1979, са одличним Михаилом Викторовићем у главној улози, 
као и циклус драма, врло добро реализованих на Телевизији 
Београд: Одлазак Дамјана Радовановића (снимљено 1974) и 
Смрт пуковника Кузмановића (1981), обе са Љубом Тадићем 
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у главним улогама, те Повратак Вука Алимпића (1992) са 
сјајном Радмилом Андрић, Стојаном Дечермићем, Љиљаном 
Крстић, као и већ поменути телевизијски филм Пролеће у 
Лимасолу, са Небојшом Дугалићем, Светозаром Цветко-
вићем, Даницом Максимовић и Небојшом Љубишићем.“53

Није лако са Шеварлићем. Теме његових драма нису ни једнос-
тавне, нити пријатне. Он не жели да се својим комадима допадне 
„лакој кавалерији“ (Иларион Руварац). Он не пише лаке комаде за 
опсенити простоту. У Шеварлићевим драмама, (псеудо)историјским 
и грађанским, суочавамо се увек са једним напором. Напором да се 
демонтирају механизми универзалне политичке и идеолошке мани-
пулације људима и њиховим страстима. То је исти онај механизам 
кретања Историје који је описао Јан Кот пишући о Шекспировим 
„краљевским“ трагедијама:

„Управо та ‘судбинска прецизност’ Механизма свеколи-
ког српског историјског бића, чини основу Шеварлиће-
вог драмског казивања о тзв. националној прошлости, без 
импровизација, али с иронијом и дистанцом које судбину 
чине ванисторијском, да би историја, пак, остала — судбо-
носна… Тако за аутора ових драма историја постаје и остаје 
судбина, а ликови из драме ‘прелазе’ у историју, баш као 
што и историјске личности намах постају ликови. Између 
историје и ироније налази се ‘пасарела’ (као дистанца) и на 
њој се — између збиље и драме — одвија игра!“54

Грађанске драме Миладина Шеварлића представљају несумњив 
искорак у драмском стваралаштву овог писца. Вешто драматуршки 
компоноване, убедљиве у дочаравању српских раскола и међусобица, 
оне пре свега разматрају човека као јединку. Опсесивна Шеварлићева 
тема је анатомија Зла у српском грађанском друштву. И она је у њего-
вим драмама као ретко где пластично и убедљиво изведена.

Миладин Шеварлић нити тематиком нити начином обраде 
својих опсесивних тема није покушавао да се додвори читалачкој 
или позоришној публици. Можда је то разлог што овај изузетан 
драмски опус још увек нема ваљану позоришну и књижевну критичку 
рецепцију:

53 М. Јевтић, Нав. дело, 103–104.
54 Исто, 116.
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„Списатељи се могу у неком призренију сравнити са 
заљубљеним људма. Како год што заљубљен човек по цео 
дан пиљи у своју љубезну, тако исто и списатељ не смеће очи 
са читајућег опшчества; и обојице је једна жеља и исто ста-
рање, да се свом љубезном предмету што више допадну.“55

Поред свих драмских и књижевних квалитета, Шеварлићева дела 
поседују још једну врлину: показују да је есенција свеколике људске 
уметности згуснута у једну комплексну структуру коју називамо 
драмом. Драма је живот. Све остало је само изговор.

Комедиографски светови Миладина Шеварлића

У комедијама, сатирама, фарсама и водвиљима М. Шеварлић 
је „открио малог човека и његов свет“56. Тематика је истовремено, 
сузила тематско–мотивски регистар драмског писца на свакодневицу 
Београда, евентуално предграђа или периферије.

Ликови у комедијама М. Шеварлића у великој мери представљају 
типове, карактеристичне за стилски проседе реалистичке драме. То су 
типови политичког активисте, корумпираног писца који није кадар 
да се суочи са лимитираношћу свог талента, свакојаких лудака и неу-
растеника, ситних превараната, политичких активиста, разочараних 
љубавница и спонзоруша. Ретки су ликови који успевају да очувају 
свој лични интегритет и достојанство.

Интелектуалци су у Шеварлићевим комедијама представљени 
у широком распону од неприлагођених бунтовника, у конфликту са 
средином која у њима гуши и сузбија осећање индивидуалне слобо-
де, какав је Михаило из Душевне болнице, преко ситних скоројевића 
какав је Бранко Ружичић–Бека, до целе једне галерије „промашених 
људи“, огрезлих у алкохол и друге пороке. Врхунац иронијске дис-
танце према соју интелектуалаца дат је у екскурсу о здрављу који 
елаборира министар за народно здравље у драми Душевна болница:

„Шта је, дакле, задатак нашег савременог здравства? Наше 
савремено здравство је један од најбитнијих видова борбе за 
народни интегритет. И срећу, ако хоћете. А душевно здравље 
важније је од свега. Јер, шта радити с народом, питам ја 
вас, ако неконтролисано почне да одступа од датог модела 

55 Ј. Стерија Поповић, Преглед и закљученије распре на Нешто о критики и нешто од 
критике, у: Критике, полемике, писма, прир. Д. Иванић, Вршац, 2001, 43.

56 Ј. Деретић, Историја српске књижевности, Београд, 1983, 363.
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душевног здравља? Не можемо дозволити, ваљда, да свако 
ствара своју приватну слику света?“ (Душевна болница)

Ма какав идеолошки предзнак да носи, власт је у Шеварлићевим 
комадима једнако бахата и осиона. Она функционише користећи 
исте полуге моћи и примитивне механизме засноване на људској 
глупости, похлепи и страху. То се најбоље види у ниподаштавајућем 
односу представника власти према интелектуалцима:

„Ви сте, уметници, брате, сувише нежни! Добро, ти ниси 
уметник, ти си професор, историчар, свеједно. Сви сте ви 
исти. Писао си, вероватно, и ти песме, као наш пријатељ, 
само си се стидео да их изнесеш на видело. Нежни сте ви. 
Не треба вас пуштати саме. Интелигенти! Човек вам лепо 
раскрчи простор и каже — ево ти сад простор, па ори! А 
ви, опет, садите шуму! И онда у њој залутате. Па вам је ђаво 
крив!“ (Оптимисти)

„Име? Па то име си ти, друже, добио само на послугу. 
Је л’ тако било? Док испуњаваш одређене услове. Према 
томе, немој се заваравати да је то име нешто стварно. Како 
дошло — тако отишло! Те ствари се раде и преко ноћи ако 
треба. Ти то сам најбоље знаш.“

„Е, тако. Дођи до мене. Свако може да буде користан, 
па и интелигент. Ако је поштен.“

(Душевна болница)

„Лаже, море. Знам ја добро те интелектуалце. Све је то пре-
вртљиво, злобно, заплашено, а овамо надувано… Пас нема 
за шта да их уједе… Све је то го издајник. (Пауза.) Добро, 
има и поштених међу њима. Нађе се.“

(Код златног вола)

„Нешто мислим, можда је и природно да песници буду 
слепци. Некада су песници били гуслари. А они су, углавном, 
били слепи, зар не? Како се звао онај…? Филип… Филип… 
Вишњић! Ето, видиш! И ја сам помало интелектуалац. Коли-
ко за по кући. А?“

(Нови живот)

У комедијама М. Шеварлића издваја се гротескно рустикалан 
тип бескрупулозног политиканта, каријеристе, ћифте који не уме да 
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се понаша, примитивца без одгоја и кућног васпитања. Парадигма тог 
типа је народни посланик Јефрем Стокић–Џуџа у драми Код златног 
вола. Истом типу припада Сава Сладојевић, председник михајловачке 
општине (Мала српска комедија). Те примитивне и забиџене сељачине 
временом ће сменити модерни и далеко бескрупулознији представни-
ци нове генерације банкара, политичара и бизнисмена, према којима 
ови паланачки представници власти, бахати и распојасани, делују 
посве наивно. Нови фарисеји и садукеји на сцену јавног и политичког 
живота ступају без емоција, без људскости, моралних норми, убеђења. 
Све је то као непотребан баласт одстрањено и замењено само једном 
чаробном речју: профит. Такви су Мишко Оцокољић (Мала српска 
комедија) и још више Стојан Босиљчић Бос, тип савременог тајкуна 
(Нови живот).

Засноване на комици нарави или ситуације, увек са префиње-
ном иронијском дистанцом, Шеварлићеве комедије нису лишене ни 
дубље есхатолошке димензије. Без обзира на природу хумора који се 
у драмској игри ослобађа, у дубини сцене увек вибрира једна трагичка 
мембрана која филтрира чињенице из спољашњег света, како би се 
на духовит начин означила метафизичка празнина у коју увиру све 
ствари и појаве на свету. Сам свет је представљен као лудница: „Бања 
или лудница, сине мој, сад свеједно. Иза божјег лица увек ђаволско 
наличје провирује.“ Драма Душевна болница се и иначе одвија на 
контрапунктирању библијског и манихејског, лудака и лудака на 
квадрат. У овој драми само је лудило нормално.

У Шеварлићевим комадима драмска интрига се по правилу 
иницира некаквом спољашњом интервенцијом којом се нарушава 
равнотежа и свет измешта из свог лежишта. Тиме се и јунак избацује 
из уходаног тока свакодневице. Шеварлић велику пажњу посвећује 
психолошком обликовању ликова. У том правцу могу се размотрити 
и веома комплексне драмске технике којима се писац користи. Под 
паском оштрих иронијских увида, са снажним сатиричким инвекти-
вама, Шеварлићеве драме су о изопаченостима српског друштва про-
говориле једном посве модерним драмским језиком, у жанровском 
распону од водвиљских заплета до узбудљиве нарације политичког 
трилера.

М. Шеварлић прецизним етичким и психолошким одредни-
цама ваја упечатљиве јунаке нашег доба. Тип иронијске дистанце 
према ликовима посредован је свешћу која подразумева специфичну 
поларизацију између непатвореног ентузијазма јунака на почетку 
животног пута, који су унапред осуђени на пораз, и циничних судова 
поражених људи који су изгубили веру у живот или од којих је живот 
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дигао руке. У складу са карактеризацијом ликова, и простор у коме 
су смештени комади хотимично је ишчашен, померен, извитоперен. 
Мизансцен за ђаволске неподопштине тако постају кафане чија 
имена хотимично варирају библијске легенде: Код златног телета, 
Изгубљено јагње и сл.

Симболичко језгро драма, било да су оне водвиљи, психолошки 
трилери, комедије или сатире јесте у дехуманизацији свих прет-
поставки које су човека конциповале као слободно, мислеће, разу-
мом обдарено биће. Индикативно је да тај процес дехуманизације 
расте како се ближимо савременом тренутку. Он је особито видљив 
у новијим драмама, које се баве нашом туробном и сивом свакодне-
вицом. Порок и наказност у Шеварлићевим драмама изобличени 
су, прокажени, жигосани. Али они тиме нису ишчезли. Напротив. 
Хранећи се сопственим изопаченостима, у клими која афирмише 
деформитет моралних вредности, они су, сведоци смо томе, гроте-
скно нарасли као квасац у небројеним политичким фарсама нашег 
доба. Међутим, било би погрешно из тога извући закључак да су 
Шеварлићеве драме идеолошки обојене. Зло које је у њима исмејано, 
изобличено или карикирано, није политичке природе. Оно је мета-
физичко јер исходи из природе самога човека.

Комедиографски светови драмског писца Миладина Шеварлића 
специфични су по много чему. По темељном захвату у друштвену 
грађу и дубоком сагледавању историјских околности у којима се 
јунаци крећу и делају. По напорима да се свеобухватно представи и 
образложи дух времена. И, највећма, по једном живом, позоришном, 
активном погледу на кулисе времена. У неразлучивом синкретизму, 
реч и игра наступају заједно, да би игра дочарала, а реч исприповедала 
живот који се одвија свуда око нас. И у нама самима.
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Балкански гамбит

„Хеленска трагедија доживела је своју пропаст друкчије 
него све старије сродне врсте уметности; умрла је изврши-
вши самоубиство због једног неразрешивог сукоба, дакле 
трагично, док су све друге преминуле у дубокој старости 
најлепшом и најспокојнијом смрћу. Ако, наиме, срећном 
природном стању одговара да се са животом растане, окру-
жено лепим потомством и без самртног грча, онда нам крај 
живота старијих врста уметности показује такво срећно 
природно стање: оне полако тону, а пред њиховим очима 
што се гасе већ стоји њихово лепше потомство и смелим 
покретом нестрпљиво диже главу. Смрћу хеленске траге-
дије, напротив, настала је огромна празнина која се свуда 
дубоко осећала…“

(Фридрих Ниче, Рођење трагедије)

„Бити, увек бити, безгранично бити!“

(Мигел де Унамуно, О трагичном осећању живота)

Миладин Шеварлић је у својој зрелој фази дао најбоље обрасце 
своје историјске драме. Комаде у којима се преплићу елементи исто-
ријске драме, грађанске хронике и античке трагедије. И све проткано 
једном идејом, једном мишљу, једном опсесијом — трагичном судби-
ном српског национа.

Такве су драме Византијски аметист, Балкански гамбит и др. 
У њима се драматуршко искуство стопило са мисаоном зрелошћу 
аутора уз доследну примену поетичких поступака којима се разобли-
чава наказност власти и демаскира механизам монтирања историје, 
мотив који се доследно развија током целог стваралачког века М. 
Шеварлића.

Драма У рукама отаџбине, из ране фазе Шеварлићевог ствара-
лаштва, најавила је зрелу фазу нашег аутора. У Гранади, или у Смеде-
реву, пре четрдесет година или данас, питања су иста: какав је смисао 
историјских збивања у којима човек није ни побеђен ни поражен, 
јер победе и пораза овде нема. Само бескрајно таворење јединке у 
покушају да се супротстави креаторима наопаког друштвеног порет-
ка и друштвеном поретку самом. И што човек упорније не пристаје 
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на поредак, што га више доводи у питање, то је и његово понижење 
дубље и болније.

У драми У рукама отаџбине приказан је цивилизацијски сукоб 
око човековог права на слободу вероисповести, и права на веру у 
слободу. Испод диспута о верској толеранцији, нужности и слобо-
ди, води се дубља полемика о питањима односа слободе јединке и 
нужности историјског развоја, онога што се у антици звало питањем 
старања о себи, техникама сопства, а данас се, као цела једна научна 
дисциплина, проучава као херменеутика субјекта. Мигел, гроф де 
Салинас, слободоумни племић, који се супротставља ускогрудости 
католичке цркве и верске догме, филозоф и резонер, јунак је који се 
супротставља ауторитарности црквене власти, али који не може да 
прихвати ни естетику насиља, коју заступају побуњеници у Гранади. 
У немогућности да се приклони једној или другој идеологији, Мигел 
ће бити суштински онемогућен да промовише трећи пут, и трећу 
естетику, која би почивала на вери у човеков разум. Постоје само 
две доктрине којима се човек у овој дијаболичној историјској драми, 
која има универзално значење, може приклонити. Једно је доктрина 
званичног насиља, канонизованог старањем цркве, вере, нације, 
државе. Друго је доктрина апокрифног насиља које се супротставља 
носиоцима канонског насиља, а која такође потиче из тамних поно-
ра човековог бића. Једно насиље производи друго. Човек се лишава 
човечности да га не она би начинила меким. Лишава се љубави да га 
не би учинила рањивим. Лишава се пријатеља. Њих не може ни да се 
лиши јер пријатеља нема. Чак ни бивших. Постоје само непријатељи 
и они који ће то једнога дана постати. То је логика коју аскетски 
доследно заступа кардинал Хименес Пустињак. У служби те логике, он 
постаје механизам, машина, стамен и уверен, неумитан и безобличан, 
хладан и безосећајан попут силе којој служи, а која је од њега, он то 
осећа, већа, и важнија. У тој служби он је спреман на најмонструоз-
није злочине, подметања, кривоклетства, лажи. У политици коју он 
заступа човек нема право да сумња:

„Извесни рукописи стижу, читају се грчки филозофи, под 
њиховим утицајем стварају се погледи на свет, негује се 
такозвана слободна мисао, сумња се, траже се путеви мимо 
наших, путеви који не питају за добро шпанске државе, а 
држава је слаба, шавови по којима је недавно састављена 
прете да попуцају, Симоне…“

С друге стране, широкогруди и племенити, наивни и честити 
Талавера, архиепископ гранадски, нужно ће бити поражен. И то 
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двоструко. Као носилац политике верске трпељивости, толеранције, 
разумевања према Маврима (читај: према другоме), он неће успети 
да их приклони доктрини католичке цркве. С друге стране, као бун-
товник, распоп, побуњеник против инквизиције, човек са физичким 
предиспозицијама јунака, Талавера ће бити заточен и поражен без 
иједног учињеног војничког подвига и херојског дела. Дакле, оне-
могућен да се физички супротстави насиљу. Како је то у одличном 
предговору овој књизи Милосав Буца Мирковић истакао, реч је о 
верницима без вере, и јунацима без јунаштва.

И поред тога што споља делују непоколебљиво и стамено, чак 
и носиоци естетике зла као нужности у служби остварења идеје 
добра, попут Хименеса Пустињака, показаће у драми на моменте 
своје унутарње фрустрације, слабости, колебања, сумње. Једино ће 
непоколебљива у својој вери остати Марија де Тормес, будући да 
је та вера једноставна и стара колико и човечанство. То је вера у 
моћ и чистоту љубави, за коју се има све положити, све жртвовати. 
Као носилац оваквог принципа, Марија ће нужно бити на губитку, 
и у сенци мушких полуга власти и насиља. Она, међутим, тим губи-
тком неће бити поражена. Најдубљи пораз, и истинско понижење, 
доживеће резонер, и носилац прокламованог слободоумља, и вере 
у слободу јединке, у нужност сопства као вере, заступник човековог 
права да сумња — то је гроф Мигел.

„Шта ме се тиче да ли је неко Мавар или Шпанац, да ли 
неко верује у идеју коју власт хоће да улије у све мозгове ове 
земље, или верује у нешто десето. Шта ме се тичу држава и 
њени интереси! Чији интереси? Ја хоћу да свој мозак задр-
жим за себе. Нико нема право да рије по мом мозгу! Држава 
је непристојна, намеће ми се као курва.“

Мигел је човек средњег пута, компромиса, против сваке искљу-
чивости:

„Свако искључиво стање ма колико било разумно и човеч-
но, супротно је природи живота. Зар не схваташ да је живот 
битка без победе овај свет није стваран за човека, по мери 
његове људскости.“

Он доследно иступа против торова и забрана, колективитета, 
универзалне идеје. Против нивелисања свести, испирања мозга, 
манипулисања човековом слободом:
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„Хоћете од ове земље да створите тор ситне стоке са моз-
говима моделираним на основу вашег погледа на свет, хор 
срећних малоумника који ће понављати мисли насилно 
утиснуте у мозгове, скуп јадних будала на силу усрећених 
срећом коју сте ви изабрали за њих, без слободе да изаберу 
властиту несрећу, гомилу ушкопљеника који ће бити спо-
собни једино да вуку кола ваше неславне моћи, и који ће 
бити све друго само не људи!“

Хамлетовски неодлучан и колебљив, њему није дато ништа. Није 
му дато да буде херој, није му дато да буде мартир, није му дозвољено 
чак ни да буде издајник. Ускраћено му је право на слободан живот или 
пак херојску, односно мученичку смрт. Ускраћен за слободу избора, 
биће ускраћен и за достојанство позива, и за приличан живот, чак и за 
прикладну смрт. Ни чистој љубави, коју му несебично пружа Марија, 
неће одговорити на адекватан начин.

На крају драме, он ће бити избачен чак и из тамнице (читај 
драме), понижен, поражен, осрамоћен. Крај драме релативизује и 
изједначава појам победе и пореза. Шта је победа него пут до новог, 
и неизбежног, пораза.

Човек се не може опредељивати између бесконачних избора. 
Могућност избора постоји, али само између понуђених опција. Избор 
је сужен, дат као оштра констелација непомирљивих супротности.

„Данас (читај увек) постојимо ми и они, а између нас крв. Не 
постоји ништа треће. Опредељење је могуће само у оквиру 
тих могућности. Ко није с нама тај је против нас, а ко је про-
тив нас а није с њима тај је и против њих, што значи да се 
налази у незавиднијем положају него свако од нас посебно, 
јер у обема странама има смртног непријатеља.“

Историја је у овој драми расадник зла, друштво расадник мржње, 
систем расадник неправде, вера расадник јереси, јерес расадник 
сумње, сумња расадник пропадања. Пропадање, страшно необновљи-
во пропадање, опет расадник историје.

Балкански гамбит говори о трагичној судбини цара Стефана 
Душана Немањића и о краху његове политичке амбиције да освоји 
Цариград.57 Ово је драма у којој се у драматуршком смислу темати-

57 Занимљиво је да су, када је реч о Немањићима, историјске драме углавном 
писане о Св. Сави (Синиша Ковачевић, Јелица Зупанц, Зорица Симовић, Мило-
ван Витезовић, Стамен Миловановић и др.), док је о цару Душану знатно мање 
драмских текстова (Миодраг Илић, Пуч). 
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зује фигура владара. Почива на темељном уважавању историјских, 
као и традицијских извора. (Уосталом, историја и традиција овде 
се, као никада пре, налазе у идеалном сагласју.) С друге стране, на 
провокативној, посве модерној филозофији аморализма и цинич-
ном преиспитивању свих вредности националне историје у савре-
меном свету.

Централна фигура драме Балкански гамбит је фигура владара. 
Идеја је мегаломанска: освајање Цариграда. Цар Душан је предста-
вљен у складу са средњовековним идеалом владара. Окружен својим 
немачким најамницима, темељним и оданим, сам себи тежак и нера-
зумљив. Шеварлићево трагичко виђење судбине највећег српског 
средњовековног владара није у дискрепанцији ни са историјом ни 
са традицијом. Цар Стефан Душан у историји и цар Стјепан у тра-
дицији суштински су трагичке фигуре. Велики грешник (хоће да се 
ожени сестром), слабић у женидбеној поворци, који о људима суди 
на основу спољашњих карактеристика, владар који ће доживети крах 
своје политике и државе, несрећник који ће на самртној постељи дож-
ивети неугодну спознају да ће му последња воља остати неиспуњена, 
који ће се суочити са страшним гашењем владарске лозе, на кога ће 
потегнути оштрице мачева први доглавници Царства (Југовићи). 
Није случајно ни да је то владар који умире у постељи, а не на бојном 
пољу, што има одређене импликације у епском свету и у вредносном 
систему традиције.

Као што се зна, цар Стефан Душан умире 20. децембра 1355. 
године. Од 1345. Урош се појављује као „млади краљ“. На државном 
сабору у Скопљу 1346. године, Душан се проглашава царем, а Урош 
промовише у краља–савладара.58 Урошево неискуство и непри-
премљеност за претежак владарски позив у тешким временима по 
српску државу, акцентују већ српски летописци: „Урош, заиста красан 
и наочит, али млад смислом, превише милостив и кротак показа се; 
савете старијих одбијао је а савете млађих прихватао је и волео.“59 
Исту оцену у 17. веку понавља Урошев биограф, патријарх Пајсије, 
који наравно, у складу са хагиографским захтевима жанра, тумачи 
опоре летописачке белешке у прилог свога јунака: „Био је толики 
разумом да су му се сви дивили, успевао је из дана у дан у доброти и 
разуму, не примајући савете старих, а држећи савете младих.“ Када 
је ступио на престо, није могао имати више од деветнаест година.60

58 Р. Михаљчић, Крај српског царства, Београд: БИГЗ, 19892, 15.
59 Љ. Стојановић, Српски родослови и летописи, 82–83.
60 К. Јиречек, Историја Срба I, превео и допунио Јован Радонић, Београд, 1988, 243.
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Уроша као немоћног владара представљају и народне епске 
песме. Урош у епици остаје сироче, будући да цар Стјепан умире 
док му је син „у кол’јевци од четрест дана“ (Вук, СНП II, бр. 34). 
Овде се древна народна веровања учитавају у историјску матрицу: 
„Урош је тиме тек отргнут од хтонских сила које 40 дана имају моћ 
при дељењу живих од сени умрлих предака. Али, смрт неће доћи од 
митског противника, већ од амбиција које покрећу демонску природу 
човека.“ (С. Самарџија)

Управо су „амбиције које покрећу демонску природу човека“ у 
историјској драми Миладина Шеварлића Балкански гамбит усуд и 
коб цара Стефана Душана Силног, али и његовог наследника, „нејаког“ 
Уроша. Фигура владара у метафизичком смислу прераста у фигуру 
трагичког јунака и неоствареног божанског демијурга у Шеварлиће-
вој драми. С друге стране, у Урошевој судбини има нечега од хам-
летовског удеса. Има интелектуалне префињености, колебљивости 
и декаденције. Има иронијског преиспитивања света. Цар Стефан 
Душан ће, тако, посве безнадежно покушати да поучи незаинтересо-
ваног Уроша о државним разлозима и политичким методама освајања 
и задржавања власти, о циљевима и исходима високе политике.

ДУШАН: Слушај ти! Много сам ја слободе теби допустио. Морам да питам 
Филарета чему он то тебе учи! Запамти добро: Свако се наше племе бије 
да створи своју државу. Тако се велики народ распада у мале државе. А 
мала држава на свету је исто што и мала риба у мору и служи да је велика 
риба прогута. Један народ — једна држава! То је мој прави циљ. И то је 
мој аманет теби. И теби и твојој нерођеној деци. Србија је увек вирила из 
утробе великих држава. Ја се борим да створим државу коју неће свака 
сила тек тако да поклопи. Свуда око нас, у другим државама, Босни, 
Угарској, Дубровнику, Бугарској живе наши истокрвни и истојезични 
суплеменици. То значи да је ова моја држава само почетак! На вама је 
да наставите тамо где ја станем.

Отац Филарет из своје, „завереничке“ перспективе, карактерише 
фигуру младог декадента:

ФИЛАРЕТ: Пази: ја васпитавам Уроша. Мислим да је он добар материјал. 
Типични декадент. Анализа без синтезе; цинизам без акције; иронија 
без консеквенци; негација без афирмације; интелигенција без усмерења. 
Добар материјал! Може му се помоћи да буде сасвим употребљив владар.

Грабежљиви краљ Вукашин, склон медијском наступу и паради, 
али и злочину и превари, ужаснуће се пред извитопереном навиком 
младога краља Уроша да — чита књиге.

ВУКАШИН: Забога! Владар не сме да чита!
УРОШ: Ја нисам владар, Вукашине! Тата је владар.
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Расуло Српског царства, које историчари обично поистовећују 
са доласком цара Уроша на власт, Шеварлић смешта у време њего-
вог највећег сјаја, у епоху цара Душана, одакле су запаћене клице 
неумитне пропасти. Душанов двор је представљен као легло свих 
друштвених девијација, које, низом драматуршких интервенција и 
савременим језиком, снажно корелирају са декаденцијом актуелне 
српске политичке елите. Ређају се интриге, завере, убиства, двоструке 
шпијунске игре. На цени су нескривена себељубивост, догматска 
ускогрудост, демонска воља за моћ. Одбрамбени механизам је дат у 
циничним репликама цара Уроша. Цинизам је, међутим, као што је 
добро познато, оружје немоћних.

У Шеварлићевој драми осећа се онај потмули и страшни амбијент 
есхатона, сутонска атмосфера „последњег времена“, језгровито иска-
зана у запису старца Исаије, савременика Урошева, који потресно 
сведочи о крају владарскога рода Немањића: „У то време и српске 
господе седми, мислим, род крај прими.“61

„Чувари поретка“ у Србији, они који би требало да буду носиоци 
легитимитета средњовековног друштва (владике, патријарси, феудал-
ни великодостојници, трговци), онда, као и данас, сугерише аутор, у 
суштини подривају легалитет тог поретка оспоравајући царску власт, 
тј. божанску промисао која је у њој оличена.

У односу према другим великашима који се бескрупулозно 
„отимљу о царство“, цар Урош је у драми Балкански гамбит, као 
и у традицији, високо морално вреднован; ипак, он у историјским 
збивањима не игра никакву државничку нити политичку улогу, осим 
што представља контрапункт суровим играчима који су спремни на 
све како би освојили или пак задржали „крвави престо“.

У драми Балкански гамбит на веома ефектан начин представље-
но је усијано гротло балканске политике. Смрад и тескоба. Арена лажи 
и интрига, где цвета политички волунтаризам. Уметнички је изврсно 
дат опис декаденције на двору и представљен процес пропадања свих 
слојева друштва: свештенства, племства, грађанског (трговачког) 
слоја. У лику представника католичке и православне вероисповести 
подвргнути су оштрој критици представници цркве и вере, отац 
Филарет колико и католички изасланик Тома. Свештеници се овде 
понашају као разблудници, а разблудници као свештеници.

Потресно је представљена сцена погибије остарелог Стефана 
Дечанског, светог краља–мученика, који ће, према историјском пре-
дању, бити задављен у Звечану.

61 Ђ. Сп. Радојичић, Антологија старе српске књижевности XI-XVIII века, 111.
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Посебни квалитети ове драме јесу њена изразита актуелност и 
модерност. У диспуту Цара и католичког изасланика међународне 
заједнице истакнута су болна актуелна питања међународног поло-
жаја Србије, њених националних интереса и савезништава, правде и 
неправде, историје и злочина.

Бискуп Петар Тома, „као представник европске заједнице наро-
да“, носилац је лицемерне, експанзионистичке политике међуна-
родне заједнице према Србији и српским државним и националним 
интересима. Разговор католичког бискупа и српског цара о потреби 
превођења Срба у католичанство, утемељен у историји, када цар 
Душан умало постаје капетан европских снага против турске инва-
зије, није само филозофско–религиозни диспут. Реч је о циничном 
правдању политике двоструких аршина, прагматичном коришћењу 
силе у дисциплиновану „малих“ нација и држава, употреби штапа и 
шаргарепе, гажењу основних постулата међународног права, а све 
то зарад „виших интереса“ међународног поретка, мира у региону, 
економске стабилности, просперитета и прогреса:

ТОМА: И, знате, људима се не сме допустити могућност избора, јер избор 
уништава јединство групе. Да бисмо одржали јединство групе, државе, 
цркве — да бисмо, дакле, искоренили јерес, не смемо допустити људи-
ма да постављају питања, јер питања чине људе јеретицима; нарочито 
питања, као: одакле долази зло, зашто је зло допуштено, које је порекло 
људског бића, која је вера права.То, никако!

Цинизам међународне заједнице представљен је ефектним и 
духовитим драмским репликама:

ДУШАН: Бездушно користите нашу слабост!
ТОМА: Па, шта друго да користимо, Величанство?! А одакле произилази 

ваша слабост? Из ваше амбиције.Одакле произилази ваша амбиција? 
Из ваше снаге! Ерго — ваша слабост произилази из ваше снаге! Видите 
како је Господ наш то дијалектички сложио!

Идеја „велике Србије“ компромитована је у Душановом као и у 
нашем времену:

ОМЕРПАША: Ефенди–бискупе! Уважени пријатељи! Турска тражи гаран-
ције да неће бити дата подршка Србима, у случају евентуалног напада 
на нас.

ТОМА: Али, молим вас, господине пашо! Велика и јака Србија не одговара 
никоме; а не сматрам одвећ циничним, ако устврдим да не одговара ни 
самим Србима.

Медијско испирање мозгова и психолошко–пропагандни 
рат који се води око политичке доминације и царског скиптра у 
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Душановом свету пресликани су из политичких зађевица нашег 
доба, тачније, из времена савременог цивилизацијског бешчашћа. 
На тај начин ће доћи до кључне драматуршке инверзије: будућност 
постаје наук прошлости. Општи принципи овладавања историјом, 
али и душом народа, исказани су из одређене, колико универзалне, 
толико и неприхватљиве идеолошке перспективе која, сведоци смо, 
претрајава време и народе:

ТОМА: (Устаје.) То би било то! На крају, желим да вам пренесем следећу 
поруку светог оца папе: није довољно овладати земљом и народом. Нео-
пходно је овладати и душом народа, његовим колективним разумевањем 
света. Господо, било ми је задовољство да послујем са вама. Живели!

Душанов двор у Скопљу је драмско језгро које окупља скуп 
најеминентнијих државничких актера. Сталне варијације политич-
ких сплетки, интрига и завера, које ће на крају довести до Душанове 
смрти, потпомогнуте руком његових доглавника, смртоносне игре и 
подвале, доприносе изразитој динамичности драме. Пред нама дефи-
лује поворка шекспировских јунака (директна алузија на Хамлета 
присутна је у сцени са слушкињом, у чијем се лику аутор поиграо 
и са механизмом деловања безбедносно–обавештајних служби). У 
представницима Дубровника, Венеције и католичке цркве потврђује 
се позната максима да су Латини „варалице старе“.

Као резонер у драми се појављује Омерпаша, чији ставови пред-
стављају понекад и дословна учитавања из литературе најзначајнијих 
српских књижевника 20. века (Иво Андрић, Меша Селимовић).

И овде је уочљиво Шеварлићево изврсно познавање историјских 
и традицијских извора. Као што сведоче историјски извори, августа 
или септембра 1365. године Урош је краљевску круну даровао Вука-
шину Мрњавчевићу, чиме је Марков отац постао легитимни савладар 
последњег Немањића. Традиција овај Урошев избор оцењује као 
недостојан предањем о ниском пореклу Мрњавчевића. Према ути-
цајном дубровачком историчару Мавру Орбину, који се ослања на 
традицијске изворе, Вукашин и Угљеша су били синови сиромашног 
властелина Мрњаве из Ливна. Цар Душан их је довео на свој двор, и 
из неког разлога, „много уздигао“.62

62 Мавро Орбин, Краљевство Словена, Београд: СКЗ, 1968, 49. 
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Издајник

Драма Издајник се надовезује на плодну традицију писања исто-
ријских драма о Косовском боју, од 18. века до данас.63 И, пре свега, 
на Шеварлићеву драмску трилогију о Косову, на коју упућују и 
поједини ликови, и одређени мотиви (љубавна прича о Оливери и 
Витомиру, хероју отпора Турцима са Дубравнице, који се дрзнуо да 
се супротстави Кнежевој ауторитарној власти, због чега је скончао у 
крушевачким казаматима у драми Косово).

У драми Издајник издајство постаје национални мото, нечасност 
јунаштво, вероломност религија, скаредност чедност, неугледно лепо, 
наказност се претвара у врлину и др. Лажи постају истине, настале за 
потребе стварања прагматичне историје. То више није „измишљање 
традиције“. То је „измишљање историје“. Идеалан тип владара је под-
лац и вероломник, који разуме императив тренутка, захтеве времена 
и апсолутно је податан за драмску обраду. Пластично су описане при-
лике у Србији после Косовског боја, „кад су живи завидели мртвима“:

ПАТРИЈАРХ: (Крсти се) Господи помилуј!
ГЛАСНИК: Немоћне, наге људе, везане за коњске репове, растрзали су, а неке 

сабљама исекоше, тако да не беше места где мртва телеса не лежаху! 
Татарима је омиљена игра да у шали бацају дете увис, па да га, онда, 
брзо сабљом исеку на комаде. Млађе и прикладније жене везивали су за 
земљу и заједнички силовали док не умру од болова. Незреле девојчице 
и дечаке поубијали би, па онда разбацали по улицама…

У тражењу жртвеног јарца и кривца за пораз ради кохезије 
српске државне политике, за издајство се оптужује највећи јунак у 
Боју, прекаљени ратник, Вук Бранковић. Тако се, у сагласју са тради-
цијом, „измишља историја“. Нема милости, ни покајања. Одлуком 
архиепископа Данила, кнегиње Милице и малолетног Стефана у 
Моравској Србији шири се култ кнеза Лазара; митом о издајнику 
чува се круна и елиминише опасност по династичке интересе; тако 

63 Борислав Михајловић Михиз, Бановић Страхиња, ЈДП (1963); Драгољуб Обућина, 
Деспот Стеван Лазаревић, поз. Т. Ужице (1966); Звонимир Костић, Кнез Лазар, 
поз Крушевац (1972); Звонимир Костић, Јефимијина тајна, поз. Пирот; Миладин 
Шеварлић, Косово, Београдско драмско позориште (1988); Петар Зец, Бој на Косову 
(адаптација епске поезије), поз. Двориште (1989); Вида Огњеновић, Је ли било 
Кнежеве вечере, Народно позориште Београд (1990); Љубомир Симовић, Бој на 
Косову, штампано у Театрону (2003).
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се суштински креира национална митологија. Није споља, најездом 
Турака, сугерише аутор, нарушен интегритет српске националне 
заједнице. Интегритет заједнице је нарушен изнутра, промовисањем 
лажи за највише истине.

Драматуршким детаљима, духовитим сценским триковима раз-
бија се монументалност историјских збивања и патетичност реплика. 
То су ефектни поступци, попут увођења сцене о Марку који џогира са 
Учитељем мачевања, или о радницима у комбинезонима који уносе 
и износе реквизите у драми Балкански гамбит. Користи се свака 
прилика да се подсетимо да је реч о театру, о сцени, о позоришној 
техници представљања стварности, о драмским илузијама.

Суптилна психолошка анализа из ауторске перспективе тумачи, 
али не оправдава морални пад јунака. Приказани су најсуровији и 
најбескрупулознији поступци политичке елите, системска наказност 
друштва, похлепа светине, извитопереност црквених великодостој-
ника. Врхунац цинизма је у објашњењу световних власти да је мит о 
Вуковом издајству у ствари прворазредни национални пројекат који 
се спроводи за добробит целокупне српске заједнице, па и самога Вука, 
чије ће име на тај начин бити сачувано од заборава:

ПАТРИЈАРХ: Па, ево… Ствар је крајње једноставна, али је неминовна. Дакле, 
као што рекох, ти си сад, јарац.

ВУК: Треба вам жртва, јел?
ПАТРИЈАРХ: Видиш! Почињеш полако да схваташ.
ВУК: Оче! Ја ћу овде некога да убијем! Хоћу, кунем ти се!
ПАТРИЈАРХ: Не брзај! Не куни се улудо! Управо је обрнуто. Тебе ће убити, 

сине. Уколико…
ВУК: Али, зашто?! Зашто?
ПАТРИЈАРХ: Вуче, рекао сам ти, већ!
ВУК: Зато што сам јарац?!
ПАТРИЈАРХ: Тако је! Схватио си!
ВУК: Треба вам оправдање за косовску кланицу!
ПАТРИЈАРХ: Браво! То је то! Увек сам говорио да си ти паметан и поуздан 

велможа.
ВУК: Срам вас било! Мене сте нашли. Мене!!!
ПАТРИЈАРХ: Па, једини си од свих значајних српских велможа прежи-

вео косовску битку! Јел? Да оптужимо неког мање значајног, било би 
неуверљиво. Овако…

ВУК: Зликовци…
ПАТРИЈАРХ: Не, сине! Ми ти, напротив, услугу чинимо. Помажемо ти да 

постанеш стожер српске саборности! Српски народ ће се ујединити у 
мржњи према теби. То ће га ојачати; учинити конзистентнијим. А твоје 
ће име бити заувек сачувано од заборава.
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У Шеварлићевој драми, поред фигуре издајника, тематизује се још 
један карактеристичан тип јунака, који је својствен и другим њего-
вим, и не само историјским драмама. То је фигура ђавола. Јунак који 
протејски мења тела и обличја, било да је Учитељ мачевања који ће 
побеђивати законе физике и силу гравитације како би се, као резонер 
и злодух, нашао свуда где се кују интриге и спроводе у дело паклени 
науми и ђавољске намере; или да је то сугуби џелат књаза Милоша 
(Ћишка и Ћивко); можда страшни Димитрије Грк, карађозовски 
иследник у драми Косово; или пак криминогени демијург зла Мумин 
у Шеварлићевим грађанским драмама. Он је увек тамо где се кида 
и ломи. У њему су отеловљени бес, суровост, глад, освета. Опрљен 
ватром, горд и злолик, он криче, крешти, вајка се, пренемаже. Спреман 
је на свако злодело, полаже право на свачију душу.

Улази Учитељ мачевања. Одевен је исто као и до сада — има чизме, 
панталоне и кошуљу; једино што на глави сада има чалму. Приђе 
Бајазиту, учини проскинезу, пољуби га у папучу, па се дигне и шапне 
му нешто на уво. Стефан га гледа зачуђено, али не говори ништа.

Сазнање које нам пружа Шеварлићево виђење историје опоро 
је и страшно. У средњовековном/савременом српском друштву људ-
скост је изолована, као вирус; она је симбол непостојеће врлине. И 
још: подлост је у основи сваког јунаштва. А владаре је зло узело под 
своје, одавно.

Потресна је сцена у којој злосрећни Вук Бранковић у турској 
тамници у Једрену завршава свој тужни земаљски живот да би 
започео онај други, митски, живот по злу осведоченог издајника у 
колективном памћењу заједнице.

Историјска драма није прост одраз историје. Она показује коли-
ко је однос историје и стварности сложен, и колико зависи од емо-
тивне дистанце колектива:

Једрене; Тамница.
Вук Бранковић седи на поду, везаних руку.
Чује се црквено појање, као у II слици. То потраје извесно 

време.
Улази Учитељ мачевања. У једној руци носи комад хлеба, а 

у другој посуду с водом. Стоји и гледа Вука. Калуђерско појање се 
лагано губи.

УЧИТЕЉ МАЧЕВАЊА: Јеси ли огладнео, господине Бранковићу?

Вук не реагује. Учитељ мачевања баци хлеб на под, и пролије воду.

УЧИТЕЉ МАЧЕВАЊА: Падишах ти шаље хлеба и воде. Данас нисмо ништа 
кували.
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Пауза. Вук гледа Учитеља мачевања.

ВУК: Ко си ти, човече?

(Пауза)

УЧИТЕЉ МАЧЕВАЊА: Ко сам ја…? То је сложено питање.

(Пауза)
Једно од мојих имена је Екрем Краснићи. Да ли ти је то довољно, псето 
српско?!

Улази Марко. Учитељ мачевања се наклони, па изађе. Марко лагано 
приђе Вуку.

МАРКО: Како си, Вуче?

(Пауза)

ВУК: Зашто си дошао?

(Пауза)

Да сеириш?

МАРКО: Е, мој Бранковићу…
ВУК: Зашто си ме преварио? Зашто си ме довукао у овај пакао?
МАРКО: А шта си ти мислио? Да ми отмеш пола очевине, и да ти прође тек 

тако?! А?!

(Шутира га)

Мислио си да сам ти опростио, наивчино?!

(Шутира га)

Улази Бајазит, у пратњи Доглавника и Учитеља мачевања.

БАЈАЗИТ: Не! Немој тако, Марко! Није лепо… Јесмо ли рекли да ћемо се 
понашати пристојно?

МАРКО: (Падне ничице) Јесмо, јесмо, светли царе!
БАЈАЗИТ: Устани, верни мој Марко!
Поглади га по глави. Марко пољуби цару папучу, па устане. Бајазит приђе 

Вуку. Доглавник и Учитељ мачевања прискоче, хватају Вука за мишице 
и подижу га.

БАЈАЗИТ: Пропустио си прилику, Вуче Бранковићу… Шта да ти кажем? То 
ти је, што ти је. Ускоро ће ти, ионако, бити свеједно. И за прошлост и за 
будућност… Толико о томе. А сад, пређимо са речи на дела!

(Учитељу мачевања)
Хајде! Врши своју дужност!

Учитељ мачевања извади црвени, свилени гајтан и хитро га 
обавије Вуку око врата. Стеже, док Вук кркља и док, најзад, не 
клоне мртав на под.
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БАЈАЗИТ: (Посматра леш)
Велики је Алах! Слава њему и хвала!

(Пауза)

Ето, и то смо обавили… Идемо даље!
Бајазит крене ка излазу, остали за њим.
На излазу се заустави, окрене се, па се обрати публици.

БАЈАЗИТ: Не трпим издајнике!

Изађе. Изађу и остали.
Вуков леш остаје на поду. Док се светлост лагано гаси, чује се 
калуђерско појање.

МРАК

Смрт на излету

Драма Смрт на излету (Трагедија кнеза Михаила од Србије) 
Миладина Шеварлића прати судбину просвећеног српског кнеза и 
реформатора Михаила Обреновића. Владара који се, по „милости 
Божјој“ и „по вољи народној“, у два наврата нашао на челу српске 
државе. Историја бележи да се после Првог намесништва (1839–1840) 
кнез Михаило успео на власт да би је две године касније, у „Вучићевој 
буни“, изгубио. Изгнанство је млади кнез провео изображавајући се 
у просвећеној „Јевропи“. Искуства из револуционарне 1848. године 
пресудно су утицала на његова потоња просветитељска и реформска 
прегнућа.

Испреплетен са општим, националним планом, у драми се прати 
и Михаилов приватни живот, његов неуспео брак са мађарском плем-
кињом Јулијом Хуњади–Зичи, чија је судбина била трагична колико 
и Михаилова, као и кнежева неприлична веридба са сестричином 
Катарином, која га није волела и коју у Србији нису волели. Посебно 
се у драми издваја демонски лик Михаилове бескрупулозне сестре 
од стрица, Анке Константиновић, која не преза ни од чега, па ни од 
подвођења рођене ћерке како би се домогла власти и утицаја на двору.

Од историјских чињеница, у драми су присутни и главни актери 
три владе које је Михаило променио за време свог другог управљања 
Србијом (1860–1868). То су Никола Христић, Илија Гарашанин, Мили-
воје Петровић Блазнавац, министар војни и др. Дворску атмосферу, 
друштвене и културне прилике у обреновићевској Србији убедљи-
во дочаравају Анастас Јовановић, управитељ двора и први српски 
фотограф, као и др Карол Пацек, дворски лекар. Један ће стетоскопом 
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медицине, други пак сочивом фотоапарата убедљиво овековечити 
најдраматичније тренутке и смрт последњих Обреновића.

Дипломатски кор у Београду, сачињен од представника великих 
сила, Аустрије, Турске, Русије и Енглеске, по изразито (не)дипломат-
ским манирима и циничноме макијавелизму може се упоредити са 
актуелном праксом „слоновске дипломатије“ у Београду. Посебно се 
по политичком безобразлуку и дипломатском марифетлуку издваја 
аустријски конзул. У контексту политичких игара великих сила кнез 
Михаило ће остварити највећи политички и дипломатски успех, 
одлазак турских јединица из српских градова–тврђава у априлу 1867, 
али, у крајњој консеквенци, ове политичке смицалице и интриге ће и 
довести до кнежеве трагичне погибије у Кошутњаку.

Одлично је угођен у драматуршком смислу почетни замајац 
радње — тренутак Милошевог повратка у Србију, посебно у светлу 
савета које остарели владар даје свом наивном и југословенством 
задојеном сину о приликама у Србији:

МИЛОШ: Чувај се… Србија је ово!
МИХАИЛО: Кога да се чувам? Ја никоме у Србији нисам зло учинио.
МИЛОШ: Ти ниси. Али, ја јесам! (Пауза.) Слушај, магарче! Није ти ово твоја 

Јевропа. Не веруј никоме — мој ти је аманет. (Пауза.)
МИХАИЛО: Никоме?
МИЛОШ: (Гледа га дуго, право у очи.) Никоме. (Пауза.) Калпак!

Убедљивом представљању харизматичног, генијалног и зло-
чиначког Милошевог лика допринеле су снажне епизодне улоге, пре 
свега ликови његових телохранитеља и егзекутора. Ћишка и Ћивко, 
односно Мишка и Живко, како их на крају драме наратор изобличава, 
представљају отелотворење Милошеве наваде да се спрда са свим и 
свачим у своме, а пре свега у туђим животима. У њиховом лику као 
да су пресликани они страшни крволоци Милошеве епохе, који су 
кажњавали, мучили и убијали у Милошево име и за Милоша, али и 
за свој ћеф, од Марка Штитарца до Ђорђија Поповића Ћелеша, Грка, 
о коме је Вук оставио карактеристичну белешку: „Ћелеш је био прави 
гад на очи: мален, а дебео, дугачки уста, и прем да му је било око 40 
година, није имао ни браде ни бркова, ни обрва ни трепавица, нити и 
једне длаке косе на глави; а колико му је год тело било гадно, душа му је 
још гаднија била; лажа, варалица, опадник, подсмејач, кривоклетник, 
једном речи рећи, никакав човек.“

Горостасници, Ћишка и Ћивко су људи дела, а не речи. Као мит-
ски диоскури, они су у животу и у злочину браћа. Они су једно оруђе 
у рукама немилосрдне воље која је изнад њих. Једна мисао, једна идеја. 
Смрћу кнеза Милоша, и нестанком његових злочиначких аранжмана, 
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Ћишка и Ћивко неће нестати. Напротив, они ће се у савременом 
српском друштву само мултипликовати. Пандан Милошевим телох-
ранитељима биће српски завереници који ће у Кошутњаку убити 
кнеза Михаила, у трилер сцени која је представљена па репризирана 
успореном филмском техником.

Саму мотивацију атентата писац нам представља посве цинично. 
Када се има у виду беда и духовни простаклук атентатора, оличени у 
приземним мотивима за атентат, Михаилова се смрт показује једнако 
бесмисленом колико и његов живот, протраћен на заснивање идеје 
о великој државној заједници, у којој ће бити смештени сви Срби на 
овим просторима, о Југославији. И поред тога што говори о историјс-
ким догађајима у 19. веку, Шеварлићева драма се примарно обраћа 
савременом читаоцу. Она је актуелна, стално у дослуху са друштвеном 
и политичком климом који преовлађују у посткомунистичко–азијат-
ском систему Србије данас и овде. У тражењу узрока она ће сугерисати 
последице. У представљању жртве обележиће кривце. У светлу ства-
рања Југославије нотираће клице њеног потоњег бруталног распада.

Шеварлић као драмски писац воли овакве теме. Тако је у пред-
вечерје страшних ратова на подручју бивше Југославије, смишљено 
конциповао своју косовску трилогију, у којој је тематизовао трагичну 
судбину српског национа испитујући механизме и модусе стварања 
и пропадања српског царства/заједничке државе Југославије. У вре-
менима у којима се распад већ одиграо, Шеварлић пише о рађању 
пројекта који ће довести српски народ на ивицу биолошке егзистен-
ције. Ако се данас са разних друштвених позиција и из различитих 
разлога захтева наше болно суочавање српског народа са немилом 
прошлошћу, Шеварлић нам је тај сусрет у својим драмама уприличио 
у више наврата. Задовољство које нам је том приликом приуштио, 
међутим, изостало је. Прошлост са којом нас је писац суочио до те 
мере је мрачна, наше је суочавање са њом до те мере болно, да се поне-
кад намеће питање: са оваквом националном прошлошћу, заблудама 
и националном мегаломанијом, има ли српски народ историјско 
право на будућност? Боље речено, има ли будућност право да се нада 
бољитку српског народа? Или је свеопшта пропаст Царства српскога 
тако темељита да после ње неће остати ни камен на камену, да сведочи 
о нама, оваквима какви смо били, или какви смо могли да будемо.

Основне вредности Шеварлићеве трагедије о кнезу Михаилу, 
међутим, не почивају у сферама политике и идеологије, већ пре свега 
у драматуршким решењима, складној композицији драме, убедљи-
вости ликова, избрушености реплика. Већ сам поднаслов драме, 
„трагедија кнеза Михаила од Србије“, усмериће нас на класичну 
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античку драматургију и универзалну арену духа. Писац поднасловом 
успоставља ненаметљиву паралелу између значењског хоризонта 
драме која је пред нама и текста своје историјске драме Змај од Србије, 
која тематизује трагичну судбину другог великог српског реформа-
тора, деспота Стефана Лазаревића. Изоморфизам у равни трагич-
не судбине најзначајнијих српских просвећених владара као да не 
оставља простора за оптимизам. Тако, дакле, завршавају реформатори 
у Србији. Уосталом, није узалуд штампа у Француској вест о смрти 
кнеза Михаила дочекала насловом: „Умро је балкански Хамлет!“

Композициони оквир са убиством кнеза Михаила у Кошутњаку, 
који се понавља на почетку и на крају дела, ефектно означава драму 
као место где станује текст. Судбина кнеза Михаила се одвија као 
предсмртна рекапитулација, као поглед уназад, филм који се одвија 
у тренутку умирања, при чему и догађаји и ствари подлежу симбо-
личкој верификацији. То је истакнуто и у прецизним упутствима на 
почетку текста. С друге стране, гомилање позоришних реквизита, 
минималних елемената током декора, имаће ефектну позоришну и 
скривену симболичку функцију. Смисао Михаиловог живота и идеје 
се празни, ликови постају све огољенији у мери у којој се простор 
пуни сценским реквизитима. Или, како би то писац рекао:

„Будући да драма представља предсмртну рекапитулацију 
Михаилове судбине — нагомилане назнаке амбијената, у 
којима су се одвијале кључне ситуације, представљаће — на 
крају — симболичну целину његовог живота, обухваћену 
једним, синоптичким, погледом.“

Драмски писац је, у драмама Миладина Шеварлића, попут монод-
раме Мерлинкина исповест, такође нека врста трансвестита. Стална 
потреба да се буде неко други, различит, другачији, онеобичен, очуђен, 
реализује се у књижевним сижеима, драмским заплетима, карактери-
ма, ликовима, изненадним обртима, неочекиваним решењима. Али, 
шта ће се догодити када се сиже из литературе преточи у живот? Како 
ће писац поднети диктат историје коју живи? Може ли стваралац 
изнети бреме времена чији је тумач и хроничар? У ком тренутку 
ће истина у коју он верује постати вера која не подлеже истинитој 
дедукцији? Истина која постаје истинитија од стварности? Колико 
писац робује идеологији? Све су то, уважени читаоче, суштинска 
питања наше егзистенције и бивства којима се баве драме Миладина 
Шеварлића.



Врли нови свет или  
смех под вешалима

После књиге историјских и биографских драма Драме о велика-
нима (Београд: Албатрос Плус, 2014), у којој је дао драмско виђење 
седморицe „великана“ домаће и светске историје (Душан Силни, Лазар 
Хребељановић, Барух де Спиноза, Никола Коперник, Вук Стефано-
вић Караџић, Милош Обреновић, Мартин Хајдегер), у књизи Апи-
сова клетва и друге драме, један од „најпрофесионалнијих“ и етички 
најпровокативнијих савремених српских драмских писаца, великог 
театарског искуства и однегованог стила, интелектуалац и полиграф, 
који континуирано истрајава на пословима драмске публицистике, 
телевизијске и драмске продукције, радио драме и позоришне сцене 
више од пола века, даје пробрани избор од десет жанровски и тематски 
разнородних драмских текстова, који представљају нешто интимнији, 
грађански поглед у дубину колективне меморије и пресек трауматичног 
животног и драмског искуства на прелому векова.

Изабране драме Миодрага Илића, у одличној графичкој опреми 
издавача (Аписова клетва и друге драме, Београд: ZEPTER BOOK 
WORLD, 2020) и са предговором ненадмашног Радомира Путника, 
баве се грађанством српске историје колико и историјом српског 
грађанства. Истовремено, од Аписове клетве до Владе у сенци, на делу 
је инсајдерски поглед изнутра на историју позоришта (Нушић, Жанка, 
Предраг Ејдус). Као мало ко пре њега, Миодраг Илић осветљава место 
и улогу глумца на позоришним сценама српске и светске историје, 
страст и посвећеност онога који, као Протеј, на лицу носи (не)достојне 
маске трагичких ликова и комендијаната као флаг људскости који 
остаје да се лепрша и када се истроше све предоминантне лозинке 
епохе, на сметлишту идеала савременог света. Као драмски писац, 
Илић је представник књижевног веризма, али и стваралац фантаз-
магоријске фикције прожете елементима фине ироније и грађанског 
цинизма. Миодраг Илић вреднује позорницу као структурални оквир 
и театролошки храм свога драмског текста. Отуда је, како примећује 
Радомир Путник, драмско код њега испред литерарног.

Избор драмских текстова у књизи Аписова клетва и друге драме 
на линији је сучељавања драмских, естетичких и етичких критеријума, 
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питања односа историје и традиције, као и нужности моралног 
преиспитивања заједнице и појединца у трауматичним историјс-
ким околностима и искушењима пред које су постављени. Унутар 
корица ове књиге смештене су тематски и жанровски разноврсне, 
али по правилу субверзивне, храбре, провокативне драме које се баве 
актуелном проблематиком пре свега из аспекта грађанске свести и 
савести нашег времена.

У Илићевим историјским драмама, испод тамне куполе историје 
која меље државе, градове и судбине, посебно су светла рефлектора 
уперена на малог човека коме је додељена улога покусног кунића у 
друштвеним гибањима која не разуме, у великој политици, међу амби-
цијама и интересима који су му несхватљиви, туђи и далеки. Тај мали 
човек се конституише као нови врли човек савременог света, изврнутих 
историјских координата, моралне изопачености и трулежи пост–тран-
зиционог доба. Врли нови човек деструираног „врлог новог света“.

О свему овоме говори драма Аписова клетва, коју можемо 
упоредити и са актуелном серијом Здравка Шотре Александар од 
Југославије. Илићева драма је опора, горка, али није филмски жур-
нал, документарни памфлет, беживотни скелет историје. Историја 
се у драмском тексту пуни месом чулне, крваве, наказне збиље, али 
и крлежијански фине и суптилне гротеске, породичне драме и драме 
политичког театра. И Александар, и Баја, и министар лиферант, и 
Јаворка, посебно Јаворка, и Иван, све су то крвави и дубоко трагички 
ликови на пољу историје која се у кружном ковитлацу претвара у 
митско ткање промашених судбина људи, породица, идеја и вредности 
на Балкану. Историја се понавља. Ни као историја, ни као фарса. Ни 
као живот. Једино као театар. Политички театар на размеђи векова.

Текст Валцер поручника Нидригена представља драму апсурда, 
гротескно сучељавање човекове слободне воље и репресивног карак-
тера њему надређеног војничког, односно универзалног друштве-
ног система. По својој модерној структури, бекетовској концепцији 
апсурда, разиграној фарсичности и универзалности, реч је о једном 
од најуспешнијих и најцењенијих комада из богатог драмског опуса 
Миодрага Илића.

У драми Брак из рачуна на духовит, црнохуморни начин третира 
се тема истополних заједница у заосталој и задртој, патријархалној 
малограђанској средини. Људска природа се сагледава као ексцес, као 
кривично дело. Љубав између Матијаса, ситничавог старијег господина 
са увреженим навикама окорелог нежење и ветропирастог Томаса, оди-
грава се у водвиљској атмосфери, са пуно ефектних драмских преокрета, 
превара, интрига, забуна и неразумевања, на један ведар, безлобив начин.
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У фокусу драме Вукоманов повратак је тема разарања крајишке 
породице Олујић проузрокована трагедијом избеглишта из Хрватске 
услед етничког чишћења Срба у војној операцији „Олуја“, на шта сим-
болички упућује и њено презиме. Поред убедљивих драмских ликова 
и веродостојних ситуација, управо је у овој драми маестрално изве-
дена језичка диференцијација ликова, функционалном употребом 
дијалекатске фразеологије завичајног Книна и Дрниша, београдског 
уличног сленга и енглеских калкова.

Да је свет сурови зверињак у коме је човек човеку вук, спознаће 
врло брзо сви јунаци ове потресне драме. Раскорењени, изгнани 
из својих живота и своје постојбине, узнети на 11 „кат аветињске 
кућерине“, чланови крајишке породице Олујић се урушавају у новој 
средини, у немогућности да се уклопе у београдски живот, несхваћени 
и непотребни, на „страшној међи“ овог и оног света, старог и новог. 
Мутни криминални послови млађег сина, сивило живота које ће 
ћерку отерати у „бело робље“, немогућност остварења дечачке љубави 
са Хрватицом из завичаја и ратна траума старијег сина, све ће то имати 
погубне ментално–психолошке последице и довести до животног 
слома честитог крајишког домаћина Вукомана и његове жене Веселе. 
Подземни свет тајкуна, наркотрафиканата повезаних са државним 
структурама, полицијско–криминалних савеза, убистава, уцена, под-
вођења, злочина, све је то део амбијента савременог живота српске 
престонице који је, из аспекта времена у коме живимо, и афера које 
потресају наше друштво, застрашујуће реалистички приказан. Пораз, 
државни, идеолошки, друштвени, историјски, на тај начин постаће 
човеков лични пораз: интимна, неотуђива својина. Тешка, понорна 
драма са ефектном завршницом која указује на то да у човековом 
животу, који је избеглиштво и странствовање по себи, од тренутка 
када се отисне у свет, у коме нема ни пријатеља ни љубави ни утехе, 
никаквог повратка у стварни или метафизички завичај нема нити га 
може бити. Чак ни у сећањима.

Драма Жанка спада у биографске драме којима се посвећенички 
понире у биографију позоришта, којима је драмски писац Миодраг Илић 
склон и које, као врсни познавалац театра, суверено пише. Анализирајући 
последње дане прослављене српске глумице Жанке Стокић, оптужене и 
осуђене на губитак грађанске части због тога што је за време окупације 
играла у београдској Централи за хумор, Илић врши, у камерној сцени, 
упечатљиву анатомију људске природе, истичући у први план моралне 
дилеме човековог избора у ратном времену које, оружаном принудом, 
сваки избор унапред обесмишљава. Све то у трагичном расветљењу 
односа уметности и политике, уметности и идеологије, уметности и 
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живота. Илић нервом истанчаног драмског писца не пресуђује у личном 
сукобу револуционарног морала и уметничке професије, смеха који лечи 
и живота који убија, али се сваком репликом своје драме опредељује за 
једину истину света коме припада и који својим стваралаштвом оте-
лотворује: истину позоришта, глумца, сцене.

У трагикомедији Драги мој Фиреру на дијаболичан начин се 
врши демонтирање фашизма, његове баналности, тривијалности, 
на документарној грађи која дочарава застрашујућу опијеност масе 
харизматичним Вођом и беспоговорну оданост у њему оличеном 
митском, универзалном злу. Тиме се наставља дискурс филозофских 
тема започет у изванредном тексту Крик из црне шуме, о моралном 
посрнућу великог немачког филозофа Мартина Хајдегера за време 
нацистичког зла и тоталитарне идеологије коју је у одсудном часу 
подржао. Застрашујућа је драмска парабола масовног, тоталитар-
ног зла које, у свом деструктивном, манихејском, разорном лудилу 
опчињава масе, хипнотише, опија и доводи до љубавне екстазе жене 
Трећег рајха у писмима вољеном Фиреру. На то у уводу упозорава 
и сам писац дајући предострожно упутства редитељу и глумцима.

У комаду Српске метаморфозе: трагикомедија у 8 корака уна-
траг, убедљиво се, у инверзном поступку, нелинеарно, од краја ка 
почетку, у флеш–бековима приказује расап комунистичког револу-
ционарног поретка и социјалистичког самоуправног система бивше 
државе, у неколико убедљивих драмских сцена, пресудних за карак-
теризацију ликова–типова послератног доба, од представника пора-
женог грађанства, преко партизанских комесара гладних свих награда 
ослобођеног/освојеног света, до „шмуцинг“ директора и амбасадора 
нове државе који лавирају између пословних амбиција и љубави, 
губећи на крају и једно и друго. Уточиште смеха у овом комаду су 
сплетка, урота, субверзивност, иронија. Како примећује Радомир 
Путник, овај метод драмског „понирања у прошлост“ није нов, он 
је карактеристичан и за драме Џона Б. Пристлија (Време и породица 
Конвеј) односно Момчила Настасијевића (Код „Вечите славине“).

Арлекинска, урнебесна, бурлескна комедија Арлекинова последња 
авантура остварена је на анегдотској потки сусрета Бранислава 
Нушића и Светог Петра на небу. Написана као драма „дубоке ода-
ности“ највећем српском комедиографу, са складно укомпонованим 
ликовима Нушићевих комедија у овом својеврсном комедиографс-
ком поклоњењу великом Аги, Миодраг Илић ствара сценски ефектан, 
забаван и актуелан комад који упућује на убедљивост Нушићевог 
драмског универзума у сваком, па и нашем времену. Занатски беспре-
корно написана комедија.
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Од трагикомедије (Српске метаморфозе, Драги мој Фиреру) до 
ситуационе комике (Арлекинова последња авантура), од камерне драме 
(Брак из рачуна) до „драме идеја“ (Валцер поручника Нидригена), од 
историјске драме (Аписова клетва) до психолошког трилера (Рибе на 
дрвећу), од биографске (Жанка) до друштвено ангажоване савремене 
драме (Вукоманов повратак, Влада у сенци), креће се раскошни репер-
тоар Илићевог драмског опуса. И управо се у овом последњем тексту, 
попут Ванцага Милана Јелића, свет проказује као велики, маестрални 
отпад, а његови врли припадници као свиње које једу сопствени накот.

Дух Илићевих драма дугује много интелектуалној, црнохуморној 
комедији шоовског типа. Такође, Чеховљевој поетици малих детаља, 
али и духу дубровачких ренесансних комедија. Много је покладних 
детаља, бурлескног, извитопереног, јарког, пресног, преувеличаног, 
предимензионираног у овим драмама. У Илићевим текстовима, 
карневализација стварности разоткрива свеопшту банализацију 
савременог српског друштва у коме, на културолошком плану, доми-
нирају феномени тривијалног и опсценог, у својеврсној ријалити 
сценографији свеопште медијске простоте.

У драмском свету Миодрага Илића, а на то најбоље упућују 
текстови унутар корица ове књиге, глумац може бити све: клерик, 
нарко–трафикант, љубавник, убица, сплеткарош, наивчина, мистери-
озни мафиозо, опскурни корумпирани политичар, уметник, пустолов. 
Убедљивошћу игре, у њему препознајемо непоновљивог трагичара 
наших сопствених живота.

Писац, драмски писац поготово, сугеришу нам текстови Миод-
рага Илића, представља особени тип интелектуалног трансвестита. 
Он мора бити спреман у сваком тренутку да буде неко други. Инте-
лектуално конвертитство његових јунака дочарава нам морално 
посрнуће епохе, атмосферу тоталитарних система, расап грађанских 
и културних вредности, суноврат цивилизацијских достигнућа. С 
друге стране, морална узвишеност његових ликова узвишеност је 
најдубљих хуманистичких тековина човечанства.

Једна од идеја која се понавља и пресликава у овим комадима, 
у (траги)комедијама, грађанским и историјским драмама, јесте да 
између пакла и раја нема јасне дистинкције, да се у једну целину, у 
један микструм, или амалгам, уливају сви људски пороци и врлине, 
грађанске вредности и револуционарне утопије. На делу је суморна 
доктрина дистопијског доба у коме човек човеку није више ни вук, 
већ само случајни вирус. Вирус дефетизма, нихилизма, пораза?! Или 
можда само лековит смех под вешалима? На све то одговор може 
бити само један. Позориште.



Сећање на Албинонија
Милан Јелић је драмски писац, сценариста и редитељ на филму 

и телевизији. Његова прва драма Сећање на Албинонија изведена је у 
Академском позоришту у Београду, а драме Ванцаге и Хоћу да будем 
кромпир у позоришту „Сусрет“. Првонаграђена драма на конкурсу 
листа „Младост“ Јелисаветини љубавни јади због молера постављена 
је на репертоар Атељеа 212 (одиграна 100 пута).

Као режисер кратких и дугометражних филмова познат је по 
делима: Бубашинтер, Тигар, Рад на одређено време, Недељни ручак, 
Чудна ноћ. Сценариста је награђеног фима за сценарио у Врњачкој 
бањи Још овај пут и косценариста филма Љубавни живот Будимира 
Трајковића (в. Савремена српска драма, књ. 6, стр. 160).

Драмски опус Милана Јелића у знаку је његовог филмског ангаж-
мана. Италијански неореализам, Де Сика, рани Форман, Фелини, коме-
дије Аце Поповића, то је темељ и идејни подтекст овог занимљивог 
драматуршког подухвата. Као дипломирани драматург на Факултету 
драмских уметности и свршени студент Опште књижевности и тео-
рије књижевности, Јелић пише авангардне комаде у дубоком сагласју 
са поетичко–идејним замасима европског филма и драматургије 
седамдесетих година 20. века. Не заборавимо, Милош Форман снима 
Црног Петра 1964. године, а први драмски покушаји Милана Јелића 
датирају из 1969. године. Зачуђујуће, понекад и задивљујуће кореспон-
денције између поетике неореализма и југословенске стварности, са 
изванредним балансом између персифлаже и драмског текста, који се 
постиже његовим депоетизовањем, уношењем дидаскалија у реплике 
и реплика у дидаскалије, депатетизацијом драмских ликова, финим 
иронично–гротескним карикирањем друштва, од почетка означавају 
аутора који негује изразито модеран приступ театру. Јелић не мари 
за стилску дотераност и драматуршку прецизност, а драмске технике 
своди на фарсу и персифлажу, при чему се у једноставним дијало-
зима и заплетима промишљају несагледиве и неисказиве дубине 
људског бића. Јунаци се карактеришу у нискомиметском кључу, као 
обични, једноставни људи. Радња драма одиграва се у савамалском 
универзуму, у уџерицама у којима обитава неприлагођени и досељени 
(полу)свет, који живи својим малим, ситним, дворишним, нахереним 
животима, на периферији света, на маргини званичности, са печатом 
сирове веродостојности послератног живота. Почетак црног таласа 
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означава и промену културолошких и поетичких парадигми, те је 
социјалистички реализам замењен његовом апсурдном и гротескном 
карикатуром. Тај груби, неартикулисани, ситносопственички свет 
чудесно оживљава у овом драмском тексту без текста, режији без 
режије, у калеидоскопу јарких боја, лицидерских љубави, у трешу и 
кичу. Између реплика, у хипертрофираној паради вулгарних емо-
ција, пробија се, као коров, стари добри сентиментални лиризам, 
који клија, маскиран финим хумором, и на отпаду животних илузија 
Јелићевих јунака.

А ти јунаци су припрости, необразовани радници, од пакерки 
сувих шљива, преко молера, занатлија, медијских замлата и муфљуза 
који муљају у том социјалистичком уређењу, до клошара, ванцага који 
су решили да се ослободе свих стега друштвених норми и обзира, у 
изгнанству од цивилизације, показујући да је цивилизација тамо где 
станују људи, а да шминка и шмира не чине ни људе ни цивилизацију.

У разноврсним стилским оквирима авангардног драмског 
текста, који својом специфичном поетиком може представити чове-
ка у уџерицама и у дворцима, који може исказати личну драму у 
сукобу са перспективама неприкосновене глупости и ускогрудости 
патријархалног колектива, распростире се Јелићев уметнички руко-
пис. Процват црнохуморне и авангардне драме у српској књижев-
ности седамдесетих година одговара тренутку у коме се из најдубљих 
хуманистичких побуда карикира и проблематизује положај тзв. малог 
човека у суровом свету. На хумористички начин, Јелићев рукопис 
под јарку оптику сумње ставља цели друштвено етаблирани поредак. 
Епицентар драмског текста постаје антијунак који тражи нешто од 
себе и од света, а нису му јасни ни он сам нити тај свет.

Јунак Јелићевих драмских персифлажа је човек поражен, отуђен, 
измучен непрестаним сукобима личног и друштвеног, стварног и 
жељеног. Ти су сукоби и неспоразуми представљени у хумористич-
ком кључу, са великом дозом драматуршког умећа и сценске вештине. 
Једна од последица свих ових авангардних поступака јесте и стварање 
стила који почива на (само)порицању стила у драмском тексту:

„Свој стил писац и редитељ траже у самопорицању стила: 
поезија се одриче себе, своје духовне и интелектуалне зре-
лости како би се обновила у таласу невиности и наивности, 
језичке и логичке инфантилности и девичанства, да би 
поново освојила свежину, продорност, способност да кому-
ницира, макар и на нижој, елементарнијој разини“ (Муха-
рем Первић, „Како су се волели Милован и Јелисавета“, у 
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књизи Премијера: наша драма у нашем позоришту, Београд: 
НОЛИТ 1978, 306).

Већ је драмски првенац Милана Јелића Сећање на Албинонија 
узбуркао духове и најавио радикално модернистичког аутора, скло-
ног експериментисању и позоришним иновацијама. На сцени се 
појавио комад писан за једну глумицу, психоаналитичка вивисекција 
човекове нутрине, експериментално позориште, које је најавило 
писца осебујног рукописа и несвакидашњег лиризма. Драмски текст 
понире у најдубље кутове психе Ане, повређене, рањене жене. Јуна-
киња, која игра четири годишња доба свога живота, истовремено, 
својом тананом психом компонује музичку партитуру драмских 
дијалога и монолога.

„У академском позоришту ‘Бранко Крсмановић’ припре-
ма се занимљива драма ‘Сећање на Албинонија’, коју ово 
друштво намерава да пријави за такмичење малих сцена у 
Сарајеву и за Стеријино позорје.

Аутор драме је млади глумац Милан Јелић, који овом 
драмом дебитује и као писац. ‘Сећање на Албинонија’ 
писао је специјално за глумицу Миру М. Николић, која се 
последњих годину дана била посветила рециталима поезије. 
У овој драми, која је писана готово за једно лице, Мира 
Николић ће играти Ану, жену донекле поремећене психе, 
која доживљава четири периода своје личности. У ‘Сећању 
на Албинонија’ она ће се појавити као девојчица од 6, девојка 
од 16 и као жена од 26 и 46 година.

Премијера ове занимљиве драме одржаће се крајем 
фебруара. Редитељ је Мирослав Ујевић“ („Сећање на Алби-
нонија“, „Политика експрес“, 1. 2. 1969).

„Академско позориште ‘Бранко Крсмановић’ одржало је 
синоћ премијеру комада ‘Сећање на Албинонија’ Милана 
Јелића. По први пут у јавност је изашла театарска група ‘Ад 
хок’, група младих позоришних ентузијаста.

– Ово је авангардан савремен текст — рекао нам је 
редитељ Мирослав Ујевић — неуобичајен и потпуно ван 
типизираних шаблона устаљених драмских форми. Не при-
пада ниједном жанру. Текст стално хода по самој оштрици, 
тако да смо у великој зависности од извођача. У сукобима и 
слагањима исцепканих психа жене и мужа тече радња овог 
дела које ће, верујемо, донети нешто ново у овој поплави 
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авангардних представа“ („Синоћ у Београду“, „Политика“, 
26. V 1969).

Занимљиво је да су литерарне вредности овог позоришног 
комада, његову свежину, модерност, фројдовски психоаналитички 
приступ, стилски еклектицизам, у распону од класичне античке дра-
матургије до театра апсурда и неореалистичке поетике италијанског 
филма, увидели најпре страни критичари, док је домаћа критика 
углавном била затечена и збуњена:

„Недавно је театарска група ‘Adhoc’ из Београда извела, на 
сцени Академског позоришта, драму Милана Јелића ‘Сећање 
на Албинонија’. Представу је гледао италијански критичар 
Антонио Јерков, директор културне агенције ‘Relazioniarte’ 
и написао следећи приказ:

‘Морам одмах рећи да ме је литерарна вредност текста 
изненадила — каже он. — То је модерна комедија, ван 
баналности стандардизованих шема. Драма је фројдовска, а 
у исто време класична. Улога Ане–Марије у овом комаду је 
веома тежак задатак за једну глумицу. Мира М. Николић је 
имала осећај за све ситуације. Прелазила је из ‘нормалности’ 
у ‘сулудост’, из љубави у чулност, из романтике у трагику. 
Улогу Бориса одиграо је одлични Срђан Клечак, а режија 
Мирослава Ујевића открила је талентованог аутора.

Верујем да ће се о писцу дела, Милану Јелићу, чути и 
ван Југославије. Он је писац сутрашњице и верујем да ће 
оправдати очекивања. У смотри младих дело овог аутора 
имаће част да наступи на Фестивалу театра у Венецији.’

Тако странци пишу о нашим, а домаћи критичари — 
ћуте“ („Странци хвале, наши — ћуте“, „Свет“, број 665, 19. 
VII 1969).

Фројдовски психоаналитички приступ разоткрива психичке 
озледе личности, потакнуте историјским, друштвеним, социјалним 
околностима, односно етичким нормама патријархалне породице. 
Управо таква породица је, сугерише млади Јелић, деформисана, 
карикатурално упрошћена и банализована, гротескно недовршена. 
Генеалогија породичног стабла више не пружа поглед у дубину 
историјског, сигурност социолошког, баланс психолошког. Психичка 
неуравнотежност, вибрантност осетљиве душе, повређеност које вуче 
корене из детињства и тренутак одлучујућег пада, све се то налази иза 
магле животне реалности, испод реплика, у брзом темпу драмске игре. 
Сећање на Албинонија је проницљиви поглед на душевна улегнућа 
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психе једне осетљиве, хиперсензибилне природе. Истовремено, у 
Јелићевом првенцу имамо ретроспективу драмске класике и епоха, 
од Шекспира и Шилера, преко Гетеа и Хајнеа, до Брехта и Бекета:

АНА: „Прочитаћу вам неколико тачака забрањених дела која повлаче одређе-
не казне. Забрањује се берберима да плаше децу тиме што им, ако не 
буду мирна за време шишања, одсећи уши. Забрањује се ватрогасцима 
да се шетају улицама само у доњем рубљу. Ватрогасна екипа је обавезна 
да пре него што приступи гашењу пожара тренира најмање петнаест 
минута. Забрањује се пљување насупрот ветру. Забрањује се излазак из 
авиона који лети ако путник нема прибор тј. падобран. Забрањује се…“

Сећање на Албинонија је сећање на историју смртне казне у 
Америци, као и на безбројне модалитете репресије и насиља у људ-
ској историји… И у људској природи. Сећање на Други светски рат 
и одвођење мајки, нечијих мајки, у име нечијих идеологија:

АНА: Врата су остала отворена и видела сам неке звезде на укоченом небу. 
Стрини се од плача тресла рамена. Питала сам зашто су одвели Терезу? 
Питала сам зашто су одвели Терезу. Борисе зашто су одвели Терезу?

БОРИС: Коме се обраћате?
АНА: Теби Борисе. Доста ми је овог измотавања и овог суђења. Чему то 

уопште води? Боље да расправимо неке ствари које нас тиште, дођавола 
са мачкама и пацовима. Нека о њима воде бригу разна друштва, а ја сада 
питам у име које правде су ти људи одвели мајку те снежне ноћи. Од 
тада је нисам видела. Имала сам шест година а сада шеснаест, двадесет 
шест или четрдесет шест. Нико ми до сада није објаснио. На свако моје 
питање одговарали би ми: „па био је рат“. Одвели су је што је имала 
слику човека са брадом, у име човека који је имао бркове.

Епоха италијанског неореализма и прашког структурализма 
подразумева актуелизовање питања модерног самоосвешћења поје-
динца унутар патријархалног етоса. Ликови се карактеришу метафо-
ризацијом простора. Осећања се испољавају гестом, игром, мимиком, 
дидаскалијама интегрисаним у драмске реплике. Свет је виђен инфан-
тилним очима девојчице и уморним погледом зреле жене. Мотив 
убиства мачке симболички означава растројство Аниног духа.

У драми је једно од најважнијих експлицитно (не)постављених 
питања питање идентитета. Ана Марија има своја четири животна 
доба, са 6, 16, 26 и 46 година. Она је заљубљена у Бориса, алиас Томаза. 
Њена мајка је Добрила и Тереза. Она је истовремено жива и мртва. 
И слично.

Комад започиње тактовима „Адађа“ Томаса Албинонија, а завр-
шава се валцером Бориса и Ане на плесном подијуму. У средишту је 
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фарсична сцена суђења која сугерише вечиту расцепљеност људске 
психе на кривце и на окривљене.

Мотив лутке, који ће се појавити и у другим Јелићевим комади-
ма, овде је део поетике хорора. Њиме су симболички представљени 
заточена невиност, порцеланска психа, застрашујућа непомичност 
ума, ускогрудост друштвеног живота, уштогљеност духа, залеђеност 
мисли, заробљеност речи, немогућност да се изађе из прописаног и 
друштвено прихватљивог модела понашања и размишљања.

У драмском првенцу Милана Јелића много је више Хичкока 
него Фелинија, хорора него ироније, лирских минијатура него црног 
хумора. У трауматичним сећањима из детињства, из јунакињине 
подсвести пружају пипке репресивни чиниоци система. Садашњост 
варира између санаторијума за душевне болеснике, Албинонијевог 
„Адађа“ и плесног подијума. Будућност не постоји. Само наслут егз-
истенцијалне стрепње, угрожености, недовршености света и човека.

Јелић већ драмским првенцем оглашава елементе авангардне 
поетике уважавајући обрасце модерне драматургије, у европским и 
светским размерама. Друштвена реалност је репресивни чинилац, 
тест за јунаке који у њој опстају као усамљеници, трагично интони-
рани или просто одрођени од заједнице, којој не припадају ни про-
шлошћу, ни садашњошћу, ни будућношћу. Отуда и санаторијумска 
залеђеност живота у стилу поезије једног, рецимо, Симе Пандуровића.

У комедији Јелисаветини љубавни јади због молера, коју сам 
Јелић сматра врхунцем своје драмске уметности, сценографија се 
мења. Савамалски екстеријер и ентеријер представљају оквир за нове 
јунаке, и нову поетику:

„ДЕКОР: Собичак неке бараке. Кревет прекривен шареницом, лавор 
и бокал, шпорет на дрва, машина за шивење и две шамлице. Икона, 
кандило. На малом прозорчету завеса од цица на туфне.“

Смештањем радње у периферијски миље савамалских уџерица 
и поверавањем драмских улога маргиналцима из слојева досељеног 
радништва и сељаштва, имплицитно је трасиран и примитиван однос 
који влада међу мушкарцима и женама. Периферни миље изискује 
и периферне људе, ови људи пак однеговаће периферни језички и 
говорни идиом, при чему ће се раднички социолекти и косовско–
ресавски говори помешати са градским аргоом. Реч је о живописној, 
урнебесној представи о једноставним, простим, а опет душевним и 
дубоким људима и њиховим доследно промашеним животима. И, 
ево нам овде, у језику, Александра Поповића, а у слици, у монтажи, 
у кадровима, Фелинија и Формана, прашке школе и италијанског 
неореализма. Ослањајући се на поетику кича, на бесмртну виталност 
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клишеа, која увек пали, јер је неуништива, попут људске глупости, 
Јелић ствара ефектну, свежу, гротескну, црнохуморну комедију, која 
почива на глумцу, на његовом умећу да у том баналном свету кича 
и треша открије универзални свет љубави, топлине, чежње, жеље, 
слободе избора. Ако и има политичких инсинуација, оне су ублажене 
шармантним хумором:

ЈЕЛИСАВЕТА: Јелисавета болно уздахне и сруши се на столицу. Ви и не знате 
шта је љубав! Јелисавета је са Даром на „ви“ јер је млађа од ње, а уз то 
Опајдара је и политичка личност. Разноси позиве за конференције.

Скрајнути јунаци једног скрајнутог света тако постају универз-
ум људскости, дубоке, топле, свепрожимајуће потребе човекове да 
се оствари, такав какав јесте, у дехуманизованом свету. И овде су 
дидаскалије интегрисане у реплике јунака, што је белодано авангар-
дан поступак:

ЈЕЛИСАВЕТА: Јелисавети је сад криво. Рођендан јој је, а од јутра се грубијан-
ски понела. Поподне ће да иде и пакује суве шљиве — Вратиће се са 
посла сама. Устајаће сама… Ипак имам поштење — закључи Јелисавета 
и затвори врата свог собичка. Чудно, ни име му није сазнала. Тужно 
гледа кроз прозор, па мисли на молера. Канте за ђубре су још увек на 
свом месту, само су нешто пуније него синоћ. Ђубретари их померају за 
корак, два. Из Јелисаветине душе проби се песма: „Суве шљиве и ораси, 
ми смо, душо, сиромаси… суве шљиве и ораси, ми смо, душо, сиромаси.“

Приказ тескобне садашњице није увод у ретроспективно припо-
ведање о блиставој прошлости кроз ефекат контраста, нити је пледо-
аје за револуционарно мењање система у будућности. Не, трагична 
садашњост положаја јунака је комично персифлирана, на моменте 
карикатурална и гротескна, она је таква јер је, као и позориште, као 
и живот сам, вечна и непромењива у сваком систему, у свакој епохи, 
у сваком времену. Такви су и епизодни ликови у драми:

ДАРА: Улази Даринка коју скраћено зову Дара, а надимак јој је „Опајдара.“
ЈЕЛИСАВЕТА: Здраво, Даро Опајдаро. Скоро се Јелисавета насмеши.
ДАРА: Дара Опајдара не воли да је тако зову али шта може када је свет пок-

варен из дна душе. Чак и од пријатеља доживљава свакодневно душевне 
болове. Она одговара Јелисавети Бог ти помогао, дете моје.

ЈЕЛИСАВЕТА: Дара у почетку сваког разговора има свечан тон да би већ 
после извесног времена почела да се простачки понаша. Надимак пот-
пуно одговара њеној спољашњости. Проста, избечена, танког струка и 
дебелих ногу… Њено лице крије читаво богатство брадавица и младе-
жа, а ту је и понеки брчић. Није баш тако брката као комшиница која 
простире веш али је зато интересантнија.

ДАРА: Дакле, сви осим молера, је ли другарице, који вам је па тај сад?
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ЈЕЛИСАВЕТА: То вам је Даро једна протува која се мува око моје куће и хоће 
да ми оскрнави огњиште.

ДАРА: Данашња младеж је ударена мокром чарапом. Просто више не знаш ко 
је шта. Мушко се пудерише, женско не носи брусхалтере. Докле ће све 
ово дотерати питам сада ја вас. У моје време се није овако понашало. А 
што воле да псују, а ти њихови изрази… поменуло се не повратило се.

Јелићеви ликови су, у уводу, делимично социјално мотивисани, 
али током развоја комада нарастају до нивоа гротеске, која обе-
смишљава било какву социјалну и идеолошку мотивацију, као када 
Јелисавета страсно жуди за молером Милованом, али га у старту 
одбија, или пак када лутку Нила Пици (лутка као лајтмотив Јелићевог 
стваралаштва) комшилук прогласи за сурогат жељеног и недолазећег 
потомства:

ЗОРА: Гле, лутка.
ЈЕЛИСАВЕТА: Јесте, из Италије. Нила Пици.
ВЕЛИНКА: Што је лепа. Трепавице морске пијавице.
ЈЕЛИСАВЕТА: Има и гаћице. Кад се упишки мењамо их.
ЗОРА: Божанствена је. Је л’ то уместо деце?
ЈЕЛИСАВЕТА: Шта?
ВЕЛИНКА: Ништа, Зора се шалила.
ЈЕЛИСАВЕТА: Шта је рекла?
ВЕЛИНКА: Допада јој се. Има красну хаљиницу и све у свему је дивна као 

написана.
ЈЕЛИСАВЕТА: Зоро, шта си рекла?

Кич је константа Јелићевих јунака. Кич је њихов свет, њихов 
универзитет, њихов систем вредности, њихов укус, њихова доколица, 
њихов универзум. Тај кич је, као и сваки кич, шљаштећи и наказни 
сурогат ничега, неподношљиво баналан, а опет из њега не проис-
тиче ни зло ни трагедија нити пораз људскости. Све је то некаква 
персифлажа, некаква безазлена игра заснована на гегу, пантомими, 
аргоу. Нема ту ни психолошког краха, ни социјалног просперитета. 
Друштвене и социјалне околности су неизмењиве и вечне, културо-
лошки миље срозан на дно лествице. А опет, Јелићев текст воли своје 
јунаке, он их обавија једном дубљом људскошћу, која не захтева нити 
образовање нити интелектуални педигре. Што су више део треш 
естетике, то су Јелићеви јунаци емотивнији, смешнији, безазленији и 
топлији. И тај водвиљски, мелодрамски карактер овог комада запажен 
је већ на његовој премијери у „Атељеу 212“ давне 1971. године:

„Јелисавета ‘воле’ Милована. Молер Милован ‘воле’ Јели-
савету. Дара, звана Опајдара, ‘уштимава’ ствар и Јелисавета 
и Милован, через обостраних љубавних јада, по хитном 
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поступку, склопише свету брачну везу. Али не лези враже! 
Јелисавета и Милован немају деце, што њима мање смета 
него Миловановој мајци, која лутку звану Нила Пици не 
прихвата као ‘пуноправну’ замену за наследника од крви и 
меса. Милован и Јелисавета се растају. Мало љубави, више 
јада, ето то је прича о Јелисавети и молеру Миловану“ 
(Мухарем Первић, „Како су се волели Милован и Јелисаве-
та“, у књизи Премијера: наша драма у нашем позоришту, 
Београд: НОЛИТ 1978, 306).

Представа је одлично примљена код публике, имала је преко 100 
извођења, али је била веома запажена и у позоришној критици. Посеб-
но је истицана режија младог Дејана Миладиновића, те маестрална 
глума Јелисавете Секе Саблић и Микија Манојловића:

„Задатак редитеља Миладиновића био је у томе да у пред-
стави избегне, мање–више, све што се од представе обично 
очекује, што значи да је намера глумаца била да чине све што 
је супротно гледаочевим претпоставкама и очекивањима. 
У дефинисању овог антистила, представа остаје у почет-
ку у оквиру оног за шта обично кажемо — симпатично, 
допадљиво, али што нема ни тежине ни начина да устраје“ 
(Первић 1978: 307).

Критика је уочила да авангардни стил Милана Јелића преферира 
„поезију тривијалног“ и „хумор ординарног“. Јелићева поетика јесте 
наизглед поетика булеварског, тривијалног, али је и нешто друго. Реч 
је о истинском авангардном позоришном експерименту, којом се заго-
вара, чак и када се карикира, право обичног човека на своју обичност, 
на своју људску димензију, на своју истанчану недовршеност:

„Ову поезију тривијалног, покадшто и саму тривијалну, овај 
хумор ординарног, са разумевањем патријархалног мента-
литета, са развијеним осећањем за игру и персифлажу, са 
истанчаним укусом за противуречно и парадоксално, речју 
за хумор, креирала је блиставо Јелисавета Саблић. Сведе-
није, са мање фантазије и разиграности, али шармантно и 
са мером, тумачио је молера Милована Мики Манојловић“ 
(Первић 1978: 307).

Ипак, и поред свих афирмативних тонова и похвала, некако су 
критике остале на булеварском ниову, зауставиле су се на популар-
ности и допадљивости представе, на изванредној игри глумаца, на 
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режији, а мање на авангардним поетичким искорацима у драмском 
тексту: „Симпатична и шармантна представица, са изванредном 
Јелисаветом Саблић“ (Первић 1978: 308).

Приказ комада Милана Јелића Јелисаветини љубавни јади због 
молера Театра у подруму позоришног критичара Владимира Стамен-
ковића („Политика експрес“, понедељак, 10. јануар 1972, 45–46), уз 
опаске о плодотворним утицајима Нушића и Александра Поповића, 
посебно инсистира на томе да је Јелић „у комедију ‘Јелисаветини 
љубавни јади због молера’ унео и један специфичнији београдски 
хумор“. Овде се већ запажају поетички помаци и нова стилска 
решења:

„Још важније је што нам се он представио и као прави 
мајстор персифлаже: он је дошао на идеју, уосталом већ 
експлоатисану у друге сврхе и у драмској литератури и у 
позоришним режијама, да својим лицима дозволи да изго-
варају на сцени оно што се обично уноси у дидаскалије; 
да их стави у ситуацију у којој ће прво детаљно описати 
своје душевно стање и физичке акције, а потом и директно 
суделовати у радњи и сусретима с другим учесницима у 
драмском збивању. Јелић је тиме назначио један широк 
простор за глуму која почива на персифлирању: за глуму 
која полазећи од стварне животне чињенице долази до фине 
врсте ироније у којој је садржано и зрно сентименталног 
патоса“ (Стаменковић 1972: 46).

Критичар хвали глумце, Олгу Ивановић и Мићу Татића, као и 
младог редитеља Дејана Миладиновића. Ипак, с разлогом издваја 
глуму Јелисавете Секе Саблић:

„У тај простор глумци су ушли од срца осећајући да им он 
пружа нове могућности за безбројне варијације у оквиру 
ироничног начина играња коме су они толико склони, у 
чијем су духу заправо сви и одшколовани. У њему се најбоље 
сналазила Јелисавета Саблић, једна непоновљива комичарка 
од расе и неисцрпног смисла баш за такву врсту глуме; једна 
глумица која у генеалошком стаблу женских великана наше 
сцене које се протеже од Жанке Стокић преко Љубинке 
Бобић све до Ружице Сокић заузима већ данас изузетно, 
почасно место“ (Стаменковић 1972: 46).

Дирљиво је сећање Јелисавете Секе Саблић на Јелићеву Јели-
савету, у коме се огледа пуна свест о значају овог комада за њену 
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импресивну уметничку каријеру. Вреди се, уједно, подсетити колико 
је Јелићева комедија била авангардна у своме, а несумњиво је то и у 
нашем времену:

„Велика шанса која ми се у животу указала била је мени 
врло важна улога у представи Јелисаветини љубавни јади 
због молера. Текст је написао Милан Јелић, а режирао га је 
Дејан Миладиновић као дипломску представу.

Молера је играо Мики Манојловић, а поред нас су 
глумиле још и Мира Пеић, Цица Ковић и Олга Ивановић, 
која је неодољиво играла Дару Опајдару. Био је то пун 
погодак за Атеље, јер је представа била бескрајно духовита, 
храбра и у потпуности је разбијала стереотипе. Нудила је 
управо све оно чему је Атеље 212 у том периоду тежио — а то 
је било да иде преко свих дозвољених (и недозвољених) гра-
ница и осваја нове странице театарских простора, поготово 
на пољу глуме“ (Јелисавета Сека Саблић, УДУС, 2012, 67)

Да је Јелићев комад Јелисаветини љубавни јади због молера и данас 
свеж, ефектан, са универзалном црнохуморном матрицом, да одлично 
комуницира са публиком, посведочено је његовим постављањем на 
сцену Народног позоришта из Кикинде, у режији Драгана Остојића, 
у изузетно прецизном редитељском поступку:

„Драмски текст Милана Јелића ‘Јелисаветини љубавни јади 
због молера’ игран је давне 1971. године у Атељеу 212 у заис-
та репрезентативној подели. Његов повратак на сцену, овог 
пута кикиндског позоришта, показује да ова опора комедија 
универзалне љубавне тематике, са гротескним дотицањем 
менталитета маргиналаца и дошљака у велики град, и данас 
одлично функционише на сцени, те да је неоправдано зао-
билажена пуних 27 година (последњи пут је играна у заје-
чарском позоришту Тимочке крајине, 1972. године). Наиме, 
са ове временске дистанце индикативно делује чињеница да 
се, без обзира на околности, мало тога изменило у нашем 
ситносопственичком и егоистичком менталитету, иако су 
историјски процеси били монументални. У тој чињеници, 
вероватно и лежи одговор на нашу болну неприлагођеност 
тим процесима“ (Жељко Хубач, Непретенциозно и ефектно. 
„Јелисаветини љубавни јади због молера“ Милана Јелића, 
у режији Драгана Остојића, на сцени Народног позоришта 
из Кикинде. Народно позориште Кикинда, септембар 1999).
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Сам текст Јелићеве комедије одштампан је у едицији Савреме-
на српска драма Удружења драмских писаца Србије (Милан Јелић, 
Јелисаветини љубавни јади због молера: комедија у два чина, Едиција 
Савремена српска драма, књ. 6, Београд: Музеј позоришне уметности 
Србије, Удружење драмских писаца Србије, Завод за проучавање 
културног развитка, 1999, стр. 159–201; поговор Вл. Ђурић Ђура).

У поговору Владимира Ђурића Ђуре инсистира се на булевар-
ском карактеру драмског текста. Добар део поговора посвећен је 
паралелама са поетиком филма, пре свега италијанског неореализма:

„Весела драмска сторија Љубавни јади због молера Милана 
Јелића, одиграна је својевремено у Атељеу 212, преко сто-
тинак пута. То довољно говори о томе да је реч о типичном 
булеварском тексту, писаном са намером да забави најширу 
публику. Милан Јелић вешто барата формама паражанрова 
љубића и кич литературе, његова главна јунакиња нека је 
врста домаће верзије славније ‘Штефице Цвек’. Јелисавета 
је обична српска домаћица, мало припроста, која верује у 
велику љубав и којој најобичнији молер може да помути 
мозак толико да због њега жели да се убије. Молер Милован 
на почетку драме покуша да на груб начин искамчи секс 
од наивне домаћице Јелисавете. Она га одбије, али чим он 
оде из куће, погоди је Амор стрелац. Љубавне муке се само 
појачавају ка крају комада, све док се коначно Милован и 
Јелисавета не споје и не венчају. Случајни Продавац књига 
Милија, готово на идентичан начин негде на средини драме 
успе да добије Јелисаветину наклоност. Тада се открива да 
је Јелисавета само једна несрећна девојка којој треба мало 
више љубави, па Јелић намерно прави персифлажу первер-
тирајући њен примитивни менталитет“ (Ђурић 1999: 263).

Милан Јелић данас није познат нити популаран колико заслужује. 
Није једини. Делимичан је разлог томе његова скромност. То се види и 
по начину на који је у биографији издвојио оно што сматра важним у 
својој уметничкој каријери. С друге стране, чини се да је у савременој 
драматургији преовладао став о булеварској природи његових комада, 
што је само једна њихова димензија:

„Спрдање са најнижим облицима паланачког менталите-
та, нискомиметски је ход којим се служе разни писци од 
Шекспира до Сем Шепарда. Поступак персифлирања је 
наравно легитиман ауторов уметнички стил, невоље настају 
на општем плану када паланачки менталитет превагне, па 
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изгледа као да се ради о документарцу који слика мане нашег 
народа. […] Део народа кога Јелић пародира делимично је 
и крив за његову незаслужену уметничку анонимност. Као 
својеврсног мајстора домаћег треша и кича, време ће га 
вероватно рехабилитовати као што је то учинило са једним 
Џоном Вотерсом“ (Ђурић 1999: 263–264).

Желећи да понови успех свог најзначајнијег комада, Јелић пише 
и наставак Јелисавете, Ла Бедница, у истом тону. Текст је такође 
објављен у Едицији Савремена српска драма (М. Јелић, Ла Бедница: 
комедија у два чина, Едиција Савремена српска драма, књ. 16, Београд: 
Удружење драмских писаца Србије, Позориште „Модерна гаража“, 
Културно–просветна заједница Београда, 2003, стр. 73–119; поговор 
Рашко В. Јовановић):

„Године 1971, како смо већ навели, у београдском „Атељеу 
212“, у режији Дејана Миладиновића, са успехом је приказа-
на комедија Милана Јелића Јелисаветини љубавни јади због 
молера. Ванредно повољни пријем код гледалаца, наравно, 
навео је писца да настави започето и напише још једну коме-
дију. Тако је настала нова Јелићева комедија Ла Бедница, 
писана у истом духу и тону, као и претходна“ (Јовановић 
2003: 288).

У комаду Ла Бедница приказан је наставак Јелисаветине судбине:

„Под утицајем филма, нарочито неореализма, што ће рећи 
Де Сике и, особито, Фелинија, Јелић гради одређене ситу-
ације, али и ликове, за које се инспирише посматрајући 
слике и прилике у сусрету староседелаца и дошљака у 
београдској Савамали, негде у Сарајевској улици. У веома 
једноставној форми, на начин познат нам из чешких фил-
мова Црни Петар или Строго контролисани возови, гради 
своју специфичну комичку визију Јелић, не изостављајући 
ни мелодрамске призвуке засноване на интонацији сличној 
оној коју имамо у прози познате и популарне Мир Јам. Али, 
Јелићев приступ прате елементи хуморне персифлаже, који 
понекад иду до фарсичних обрта. У том смислу он се на 
један оригинални начин надовезује на оне стазе којима се, 
својевремено, у нашем позоришту, неких шест–седам година 
пре њега запутио Александар Поповић својим комадом 
Љубинко и Десанка“ (Јовановић 2003: 288).
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Мелодрамски тонови, изврсно осмишљени комички дијалози, 
благонаклон однос према својим јунацима, хумор који почива на 
њиховој наивности и инфантилности, на необичним ситуацијама и 
посебној атмосфери, све то плени позоришну публику и представља 
велики изазов за будуће редитеље комада Ла Бедница. Надајмо се да 
ће их бити:

Зора излази из радње.

ПРОДАВАЦ: Тако је досадна. Да ви нисте наишле, масирала би ме до зоре. Да 
није купила шампон, остао бих кратких рукава. Знате како је на послу. 
Време је новац.

ЈЕЛИСАВЕТА: Да, ви сте у праву.
СОДА: Али стварно сте то добро извели. Ми бисмо отишле да је остала.
ПРОДАВАЦ: Шта ви желите, драге моје?
Јелисавета погледа Соду.
СОДА: Кажи сама.
ЈЕЛИСАВЕТА: Хоћемо бароку.
ПРОДАВАЦ: Молим? Не разумем.
СОДА: Ма не каже се барока. То су некад наше бабе звале.
ПРОДАВАЦ: Шта је да је то не држимо. Каква бабарога?
ЈЕЛИСАВЕТА: Барока.
ПРОДАВАЦ: Погледајте у продавници намештаја.
ЈЕЛИСАВЕТА: Перикле.
ПРОДАВАЦ: Историја?!
ЈЕЛИСАВЕТА: Вештачка коса.
ПРОДАВАЦ: Како?!
ЈЕЛИСАВЕТА: Лажна коса.
СОДА: Ма, хоће перику.
ПРОДАВАЦ: Тако кажите.
ЈЕЛИСАВЕТА: Имате ли?
ПРОДАВАЦ: Како да не. Имамо разних перика. Баш сам јутрос чешљао једну. 

Да ми није било ње, не знам шта бих радио цео дан.
СОДА: Дајте једну за моју другарицу.
ПРОДАВАЦ: Имамо разних боја и облика.
ЈЕЛИСАВЕТА: Покажите нам па да одаберемо.
ПРОДАВАЦ: Хајдете онда са мном у магацин. Много боја, разне мустре…
СОДА: Хајдемо.
ПРОДАВАЦ: Не. Ви останите овде, да ме одмените ако наиђе случајно нека 

муштерија.
СОДА: Добро. Само водите рачуна да будете поштени. Немојте случајно да 

ми пипкате другарицу.
ПРОДАВАЦ: Шта вам пада на памет.

Ванцаге су комад који је давно игран у Омладинском позоришту 
„Сусрет“. Текст је објављен у едицији Савремена српска драма (М. 
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Јелић, Ванцаге: драмска игра, Едиција Савремена српска драма, књ. 
53, Београд: Удружење драмских писаца Србије, Музеј позоришне 
уметности Србије, Позориште „Модерна гаража“, 2015, стр. 7–35; 
Поговор Бошко Сувајџић и Снежана Кутрички).

Клошарење је у овој Јелићевој драмској минијатури интелекту-
ална трошарина речи, суптилно странчарење душа. У облику љупког 
дијалога између Лепосаве, Братислава и Србислава дат је бекетовски 
образац драмске игре уз живу динамику смењивања нонсенсних 
сцена, апсурдних колико и (само)разумљивих:

ЛЕПА: Помоћ! Манијаци ме даве. Осећам да губим дах. Дајте ми парче хар-
тије за тестамент.

БАТА: Шта имате да оставите наследницима?
ЛЕПА: Две олињале мачке, збирку лептира и дресиране буве које певају у хору.
СРБА: Штета што немате акваријум.
БАТА: Да имате крила од крокодила, пријавио бих се за вашег јединог 

наследника.
Посебан квалитет тексту даје присуство елемената црног хумора:
ЛЕПА: Јесте, благо њему. Он бар нешто доживљава. Пада, грчи се, пена му 

избија на уста. Код мене је све монотоно.
СРБА: Претпостављам да вам је жао због овог случаја.
ЛЕПА: Мислите за овај напад епилепсије приликом церемоније венчања?
СРБА: Да, баш то.
ЛЕПА: Било је забавно. Али како да га освестимо?
СРБА: Забијањем ексера у нокте ногу.
ЛЕПА: То ће га убити.
СРБА: Док Братислав доле у грчу лежи, морам вам саопштити истину.
ЛЕПА: Горим од нестрпљења да чујем.
СРБА: Братислав ми је пријатељ, али не могу лагати свет, зар не?
ЛЕПА: Свакако. Наставите.
СРБА: Братислав се претвара у жену.

Комедија „Хоћу да будем кромпир“ представља, драматуршки 
гледано, можда и најуспешније Јелићево остварење. Ненадмашно 
горка, безнадежно трагична, у шљаштећи врцавој и искричавој игри 
балета, сонгова, музике и плеса, игри која се игра људима, судбинама, 
животима, будућностима, „Хоћу да будем кромпир“ је бекетовски 
апсурдна, и фелинијевски раскошна. Власта и Тугомир, Миле Пацов, 
Дебела, Кепец, Авдо, Исидор, Зора, Велинка, Пелагија („мушкарац са 
женским манирима“) — сви ти циркуски ликови обитавају у нашим 
световима и данас. Само их другачије зовемо. Инспиративни и функ-
ционални сонгови, почев од програмског изласка на сцену слепог 
хармоникаша, као достојног аеда ове тривијално–античке приче, 
отварају и затварају поглавља и сцене драме. Комад је функционално 
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повезан са целином Јелићевог стваралаштва како посредством поје-
диних ликова (Зора, Велинка), тако и лајтмотивом лутке „Нила 
Пици“. Радња се дешава на симболичким просторима–сценама из 
којих нема излаза: уџерице, сутерени, поправни дом, циркус, затвор, 
железничка станица, доказано потрошени и слепи животни колосеци. 
Изванредно провокативан и безнадежно очајан текст који поражава 
страшним смехом, смехом под вешалима. Цело једно столеће испред 
свога времена. Најупечатљивији Јелићев лик, изгледа, није Јелисавета 
него Луда Власта, лутка, копиле, курва, несрећна девојчица, заљубљена 
шипарица, аутсајдер у животу и у драмском тексту.

Јелић је као драмски писац по вокацији комедиограф. Пишући 
комедију Јелић ствара у фелинијевском кључу, у коме је јунак у 
непрестаној колизији са светом и самим собом. Последице тих неспо-
разума нису трагичне. Јелићеви јунаци нису страдалници, нити пат-
ници. Уосталом, у свету апсурдне логике у коме се крећу његови 
јунаци, свака жртва је унапред обесмишљена. У гротескном свету у 
коме су симболичке представе моћи једнако застрашујуће колико и 
заглупљујуће, доброта Милана Јелића делује скоро као ексцес.

Милан Јелић је превасходно човек филмске естетике. Репрезен-
тативан избор његових комедиографских текстова који су играни у 
позоришту, показује раскошни таленат овог аутора и као драмског 
писца. Комади који су обједињени у корице ове књиге показују рас-
ног комедиографа. Сви су играни у позоришту, са великим успехом. 
Ванцаге, као један од Јелићевих „раних“ радова, у Омладинском позо-
ришту „Сусрет“, уз Хоћу да будем кромпир; Сећање на Албинонија у 
Академском позоришту; док су Јелисаветини љубавни јади извођени 
у Атељеу 212, у репрезентативној глумачкој подели. Сви ови комади 
су и данас актуелни, свежи, изазовни за режију. То што се не налазе 
на репертоару престоничких позоришта више говори о нама него о 
Милану Јелићу.



Раскршћа српске драме
Драмски писац Драган Томић први је добитник награде „Бранис-

лав Нушић“ Удружења драмских писаца Србије за драму Раскршће 
(1980). У драмску литературу ушао је силовито. Раскршће је имало 
изванредно успешан позоришни живот. Почетком осамдесетих годи-
на истовремено је играно у Љубљани (Местно гледалишче љубљан-
ско), Београду (Југословенско драмско позориште), Крагујевцу, Шапцу, 
Мостару, Зајечару, Нишу и Приштини. И драма Рукавице са успехом 
је играна у више српских позоришта, као и у Паризу. За драму Псећа 
кућица добио је награду „Бранислав Нушић“ за 1990. годину. Напи-
сао је још двадесетак драма које су већим делом објављене и игране.

Четири драме које су сабране међу корицама ове књиге у оквиру 
едиције Савремена српска драма Удружења драмских писаца Србије 
тек делимично исправљају неправду која је једном од најбољих срп-
ских послератних драмских писаца у 20. веку начињена тиме што још 
увек немамо критичког издања његових Сабраних драма.

Све четири Томићеве драме тематизују неподношљиву устаја-
лост живота у српском послератном друштву у 20. веку, инертност 
комунистичког друштвеног система и корумпираност власти. У 
драмским текстовима чија се поетика поклапа са продором „ствар-
носне прозе“ у српску књижевност 20. века, као и са појавом тзв. 
„црног таласа“ у српској кинематографији, у огољеном, реалистичком 
стилском проседеу смењују се осећања друштвеног песимизма и наде, 
питања животне безизлазности и могућности изласка тзв. „малог 
човека“ из вечног круга патње, страдања и понижења у савременој 
Србији.

Представљање животне реалности у Томићевим драмама у 
непосредној је вези са натуралистичким елементима обликовања 
књижевног дела. Оно је сирово и жестоко, набијено до границе 
прскања, брутално. Друштво је описано у гротескној стилизацији, 
са грубим натуралистичким елементима, улично–крвавим исечцима 
стварности и раскомаданим фрагментима људскости. Драмски јунак 
је у жестоком сукобу са другим људима и са самим собом, унапред 
предодређен на губитак и пораз. Доживљај распада и расула пресли-
кава се са социјалног окружења на породични миље. Подстицај за 
трагички расплет најчешће долази споља, али се истинске демонске 
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и атавистичке снаге ослобађају изнутра, из најскривенијих простора 
људске душе.

Драган Томић је мајстор драмског дијалога. Из прецизних, живих 
и животних дијалога, психолошки продубљених, са колоквијалним 
речником јунака и експлозивним набојима емоција, проистиче неиз-
бежан конфликт његових јунака са светом и друштвеним поретком.

Један од највећих квалитета Томићеве драме јесте језик његових 
јунака. Савремен, актуелан, жив језик и уверљиво сучељени ставови 
и аргументи, страсти и амбиције јунака. У целини, Томићево писање 
одликује јасноћа, згуснутост казивања, те изузетна експресивност у 
приказивању сукоба и порива за те сукобе.

У Томићевим драмама поред вербалног упечатљив је и невер-
бални код. Невербално у обликовању Томићевих јунака упућује на на 
миље сеоских крчми и радничких предграђа, атмосферу сиротиње и 
беде. Одређени тип невербалног понашања, које легитимно укључује 
псовку, увреду, физичко насиље и склоност ка малтретирању саго-
ворника, пластично указује на социокултурни миље у коме се такво 
понашање легитимише као друштвено прихватљиво и пожељно.

У драмским текстовима Драгана Томића упадљиво се истиче 
бруталан и ниподаштавајући однос његових (анти)јунака према 
женама. Посебно ако се Жени, која поседује тајну рађања, и ства-
рања новог живота, у породичном окружењу припише бездетност. 
Јаловост је казна коју жена трпи много теже од свих облика насиља 
и понижавања у породици.

У патријархалној култури, у традицијској слици света женино 
место је у кући. Она представља окосницу породичног живота. Али 
чак ни она не може у драмама Драгана Томића да заустави процес 
распадања у том дезоријентисаном свету који се вртоглаво урушава, 
осипа и растаче.

Страст у Томићевим драмама поседује готово физичку снагу и 
чулну опипљивост. Жеља за влашћу, новцем и моћи слепо влада јуна-
ком, она га контролише и претвара у слабо, опасно и покварено биће, 
спремно на све како би задовољило своје себичне нагоне и прохтеве.

Свет који Томић приказује, у складу са социокултурним кон-
текстом, свет је губитника, маргиналаца. Истовремено, у том свету 
постоји неписана, јасна хијерархија, која се огледа у начину друштве-
ног опхођења и прописаним обрасцима понашања у социјално мар-
гинализованој заједници људи.

Томићева позорница је јавна, улична светковина вербалне жар-
гонске гозбе, са раскошним инвентаром невербалних радњи, гестова, 
физичких сукоба. Његов театар је стално поприште секса, насиља 
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и жестоких испољавања емоција, у коме су садржани сви кључни 
елементи Србије/ света у малом.

Посебно је у Томићевим драмама важна употреба тзв. деиктич-
ких гестова, који имају драматуршку функцију оживљавања радње. 
Јунаци се испољавају дијалозима и монолозима, али и одређеним 
гестовима и мимиком.

Значајна пажња је у драмама Драгана Томића посвећена друштве-
но–политичким и идеолошким околностима које обликују човекову 
судбину. Пре свега се мисли на комунистичку идеологију и соција-
листички друштвени систем.

Томићеве драме говоре о сировом, исконском животу, о снаж-
ним страстима и мржњама, о племенитим људима и аутентичним 
антијунацима. Људима са социјалне маргине, етички неизграђеним, 
равнодушним према судбинама других људи, а често и према соп-
ственој судбини.

Јунаци Томићевих драма, попут Миодрага Тадића, Вука Попо-
вића, Милке Рогић и Ненада Дрена суштински афирмишу живот. 
Жилави и снажни, они се селе из рата у рат, из несреће у несрећу, 
из погибије у погибију, при чему им је мир много пута гори него 
рат. Они не могу да се обнове и васпоставе из себе самих, да се 
осове у вертикалу сопствене традиције, предака, културног модела, 
језика. Искорењени и раскорењени, они су ипак, сугерише драмски 
писац, неуништиви и вечни. Као што је вечна и Србија. Понизна и, 
снисходљива, она је истовремено и драмски величанствена, и узвише-
но трагична, и величанствено слободоумна, и прометејски непокорна.

Раскршће

„Ужасно тврдоглаво обожавам слободну слободу.“

(А. Рембо. Из писма Жоржу Изамбару,  
Рембоовом гимназијском наставнику)

Раскршће је жестока, сурова прича о распаду патријархалне 
породице у српском селу после Другог светског рата. Политички 
подтекст, генерацијски сукоб између родитеља и деце, сељачке зађе-
вице око земље и међе, културолошки јаз између села и града, све су 
то тематски рукавци ове изузетно динамичне, страсне и емоцијама 
натопљене натуралистичке драме Драгана Томића.

Раскршће представља једно од изузетно важних симбола у мито-
лошко–магијском смислу. Митопоетски модел света референтан је за 
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драмски текст, будући да представља „јако место“ у сеоској патријар-
халној култури, простор у коме се одигравају све важне ствари за 
сеоску заједницу. Народна веровања о раскршћима као магијско–
култним местима, проистекла из митског наслеђа и потиснутих 
слојева народне културне баштине, транспонована су у текст драме 
као симболична тачка „спајања и раздвајања путева“, тачка растанка 
и удаљавања:

„Драма Раскршће већ својим симболичним насловом 
показује на могућности које сваком намернику пружа место 
одакле се гранају путеви у разним правцима. Драган Томић 
нам својом драмом доказује да се могућности одласка под-
разумевају, али да је далеко теже остати у месту, у породици 
која је изнутра разједена мржњом којој се не знају разлози, 
у савременој сеоској породици у којој је инат основни 
мотив покретач али и критеријум припадништва породици. 
(…) Мржња, инат и нека необична приврженост драмских 
јунака Тадића су константе Томићеве драме које одређују 
оквире, психолошке профиле ликова и домете саме драме.“ 
(Радомир Путник, Поговор, у: Савремена српска драма, књ. 
29, Београд, 2007, 341–342).

Драма почиње сукобом бивших бораца око места на надгробним 
споменицима. Драган је пример комунистичког функционера који 
својим бившим саборцима не оставља право ни на успомену, ни на 
ратне заслуге, па ни на гроб:

ДРАГАН: Јованово име ће бити избрисано са споменика палим борцима. Биће 
записано на споменику жртвама фашистичког терора.

ВЕРОЉУБ: Свака част теби и твојој споменици. Али не можеш тек тако да 
скинеш човека са споменика зато што његов син јебе твоју жену. Ниси 
се требао женити тако младом.

ДРАГАН: Миодраже — бићеш ми сведок.
МИОДРАГ: Ништа нисам чуо. И немој да нас вређаш.
ДРАГАН: Кога то — вас?
МИОДРАГ: Нас, борце са Сремског фронта. Ми смо отишли са осамнаест. 

Свака ти част и свему оном што си пропатио у Норвешкој, али не 
заборави да се од нас тек сваки други вратио са фронта. Јован и остала 
дванаесторица су се борили под Шапцем. А после им је наређено да се 
повуку према селу до даље команде. (152–153)

У селу у коме народне хероје после револуције скидају са спо-
меника, а вредне домаћине гуле као кулаке каматама и откупима, све 
је изврнуто на наличје. Љубав се претвара у страст, страст у мржњу, 
мржња у освету, освета у убиство.
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Раскршће је митско место. Сваки крак овог крстоликог сеоског 
средишта представља једну (не)остварену могућност, (не)реализова-
ни одлазак, (не)дочекани повратак.

Нема у овим заједницама, сугерише писац, покајања ни опроста. 
Све речено и учињено пресудно одређује и обавезује. Нема разуме-
вања за погрешке нити оправдања за заблуде. Отац ће, тако, отерати 
своју мезимицу ћерку, трудну, са кућног прага, због тога што се загле-
дала у момка са чијим оцем је у завади:

ЛЕЛА: Обоје желимо то дете.
МИЛЕНА: Шта кажеш?
ЛЕЛА: Обоје желимо то дете.
МИЛЕНА: Наумила си да се удаш за њега?
ЛЕЛА: Зато сам дошла кући. Морамо разговарати и са његовима.
МИЛЕНА: Отац ће те убити.
ЛЕЛА: Не желим да ризикујем здравље. Ако ви не пристанете, ми ћемо се 

венчати и без вашег знања.
МИЛЕНА: Ја против момка немам ништа. Али ти знаш колико твој отац 

мрзи његовог оца. И ја га мрзим. То је скот. Ниси била ни рођена кад је 
он таманио свет како је хтео.

ЛЕЛА: То ме не интересује.
МИЛЕНА: Нашла си највећу сиротињу. С ким да се опријатељим? Предратни 

надничари.
ЛЕЛА: Мама, то је давно прошло време. Ми живимо у једном новом свету.
МИЛЕНА: Овде је свет увек исти. И добра и зла дуго се памте.
ЛЕЛА: Шта ја ту могу. Ја ионако нећу живети овде.
МИЛЕНА: Али ми живимо…

Сукоби и неспоразуми у овој средини нису новост. Они су само 
наставак ко зна када и из којих разлога започетих гложења и нера-
зумевања, мржње и зависти, сплетки и опадања. Млади наслеђују 
старе спорове и започињу нове. Из тог зачараног круга нема излаза:

ЛЕЛА: Па и мама је побегла за тебе.
МИОДРАГ: То су била друга времена. Њен ме отац мрзео што сам скојевац. 

Дуго му је требало да схвати ко је ко. Трпао ме је у исту капу са Митром 
и осталима који су свакој власти лизали дупе. Ако по сваку цену желиш 
да се удаш за њега, једно од вас двоје мора да се одрекне свога оца.

Живот у коме је једини начин остварења личне и породичне 
среће то да се јунак одрекне својих предака представља неку врсту 
метафизичке казне. Ипак, јунаци су жилави и дуговечни:

МИОДРАГ: Серем се ја на тај инфаркт. Да није било робије и мој отац би 
живио деведесет година. Наша фамилија је дуговечна. Од нас нико није 
умро од срца, никад се нико није шлогирао. Нико нам у фамилији није 
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умро од јефтике. После рата је арала по нашем шору. У нашој фамилији 
се рано умире само од куршума. Где је она, што се не враћа? Зови је.

Једна од опсесивних тема у драмским текстовима Драгана Томића 
јесте питање (не)остварене мушкости. Јунаци се сексуално доказују 
како би прикрили немоћ да остваре истински квалитетан љубавни 
однос, да се реализују у браку или пак буду успешни родитељи:

ЦИЦА: Не желим да се удам за сељака.
МИЛИВОЈ: Ко да су они у граду бољи швалери од мене? Док сам имо „ладу“ 

ишо сам са неколико девојака из средње медицинске. Једва чекам да опет 
дођем до кола. За разлупану „ладу“ ћу добити четири и по милиона. За 
телесне повреде ћу добити најмање три. Купићу опет „ладу“.

Живот, прави, испуњени, сањани, аутентични живот, тражи се 
негде другде. Далеко од ситних душа и блатњавих путева, смрдљивих 
штала и вечитог рмбачења за стоком и сеоским пословима. Али га 
ни у граду нема. Нити га може бити:

РАДМИЛА: Ја нећу више да живим у овој кући.
РАДИВОЈ: Иди, ко ти брани.
РАДМИЛА: Три године ме вучеш за нос. Ја хоћу свој живот.
РАДИВОЈ: Зар да оставим оца на цедилу?
РАДМИЛА: Брига ме за твог оца. Нисам се удала за њега, већ за тебе.
РАДИВОЈ: А са чиме да кренемо у град?
РАДМИЛА: Како остали свет. Одели се од оца. Продај земљу. Продај коња.
РАДИВОЈ: Да продам коња! Родила си ми децу, па да имам кога да волим. 

Коњи су ми једина радост.
РАДМИЛА: Да си ми направио, родила бих.
РАДИВОЈ: Завежи!
РАДМИЛА: Видећемо ко је од нас двоје неспособан. И дабогда Кораб у недељу 

ногу сломио.
РАДИВОЈ: Језик прегризла, мајку ти кучкину.
РАДМИЛА: Сви ме нападате у овој кући да сам јаловица. Удала сам се за тебе 

здрава и невина. Шта ако си ти јаловац.

Томић воли своје јунаке. Такве какви су, загуљени и бандоглави. 
Лирски је потресно исказано свакодневно одлажење на раскршће 
Миодрага Тадића да тамо сатима чека на долазак своје деце коју је 
претходно сам истерао из куће. Љубав коју ови поносити и племе-
нити људи у бити поседују неће исказати вербално, већ у најдубљем, 
најтрагичнијем гесту античке дубине:

Раскршће.

ВЕРОЉУБ: Аутобус само што није стигао.
МИОДРАГ: Касниће ко и увек. Чекам Радивоја да се врати из Шапца.
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ВЕРОЉУБ: Нема вести о Миливоју?
МИОДРАГ: Не интересује ме.
ВЕРОЉУБ: Ратни, не би рек’о. Гледам те, свако вече стојиш на раскршћу. Сви 

се разиђу кућама, а ти седиш и чекаш. У селу се о томе прича.
МИОДРАГ: Нека село гледа своја посла.

Ипак, јунаци Томићевих драма никада неће никоме понудити 
опрост нити покајање. Реч је реч, и она се држи до краја, ма како 
погубне последице изазвала. Нема повратка, нема исправљања, човек 
је громада која живи само као целина:

ВЕРОЉУБ: Не зајебавај, ратни. Зар од мене кријеш?
МИОДРАГ: Шта да кријем…?
ВЕРОЉУБ: Па, твоја Лела и Митров Горан су се венчали. Јутрос је Митар 

добио телеграм. Само три речи: „Венчали смо се.“
МИОДРАГ: Боље да је врат сломила.
ВЕРОЉУБ: Није ред да деца испаштају због нас маторих.
МИОДРАГ: Шта ја могу?
ВЕРОЉУБ: Размисли. Дошло је време да се опрашта.
МИОДРАГ: Ако си ми због тога пришо, онда лаку ноћ.

Рукавице

„Човек чији су ђонови ветар“

(П. Верлен)

Инспирацију за своје драмско стваралаштво Драган Томић про-
налази у историји, литератури, филму, али пре свега у свакодневици. 
Томић је провокативан аутор. Он на различите начине проблема-
тизује друштвене вредности, књижевне ауторитете, драмску тради-
цију. У средишту интересовања драмског писца Драгана Томића је 
питање идентитета. Личног, националног, друштвеног. Ово се питање 
поставља независно од конкретног друштвеноисторијског, политич-
ког, идеолошког контекста. Или из њега проистиче:

„Драган Томић је писац који има изразит смисао за савре-
меност. Његов осећај да се определи за тему која се итека-
ко тиче данашњег гледаоца можемо одредити као ретку 
способност коју најчешће називамо даром. Иако се мно-
гима може учинити да одбир теме спада у лакше послове 
приликом писања драме, драматуршка читалачка пракса 
неумољиво нас уверава да није баш тако. То је разлог више 
да ценимо овај Томићев, слободно бисмо рекли — дар. У 
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обема драмама миграцијске проблеме проналазимо као 
средишне. Исконска човекова тескоба је та која га нагони да 
крене ‘трбухом за крухом’, да се сели из једне сиромашније, 
у другу богатију средину, из онога где је у оно где мисли 
да ће му бити боље. У Раскршћу пратимо кретање људи из 
села у град, у Рукавицама се сусрећемо са запитаношћу коју 
поставља пред нас сплет дилема економске емиграције.“ 
(Душан Ч. Јовановић, „У дослуху са савременошћу“, 157)

Несрећна животна искуства у беди и сиромаштву представљају 
мотивацију поступака свих јунака Томићеве драме Рукавице.

Проблеми неостварене љубави, жеља да се јунак измести са 
маргине и доспе у средиште друштвених токова умножавају се у 
низ вешто вођених драмских заплета. Сам простор у коме се одвија 
драмска радња симболично упућује на живот који представља сурогат 
живота. Нахерена кућица која се ослања на комшијско здање, па се 
фекалије симболично и дословно сливају на главе укућана.

„Догађа се у кући прилепљеној на кућерину, која је чеони, 
четврти зид. Види се високо цокло и прозорче клозета 
оковано гвозденим шипкама. Испод прозорчета је лавабо. 
Оскудан намештај, телефон.“

У драми Рукавице Томић користи елементе филмске технике, 
почев од резова и смењивања драмских призора, преко „зумирања“ 
појединих ситуација, физичких сукоба, обрачуна, све до елемената 
класичног трилера који се полако откривају током развоја радње. 
Милкин и Ратков отац, убијен у њиховој младости, мајка која је 
певањем и продајом тела одржала породицу, деца која су у мла-
дости тукла мајку и сл. Драма обилује сценама сировог, огољеног 
насиља и жестоких, филмских сцена. Истовремено, Милкин одлазак 
у иностранство, прича о Грофици, о криминалу, мафији, инсцени-
раној смрти Бубета Крље, прича је о горкој судбини гастарбајтера 
у суровом западном свету, у коме јунаци губе било какве илузије и 
идеале, пропадају и тону у криминал, постајући лак плен за разне 
перверзњаке и манијаке.

Беле, упадљиве рукавице које Милка носи симболизују духовно 
и физичко утамничење, али и окајавање греха, потребу за духовним 
прочишћењем. Оне су истовремено страшни реквизит мафијашких 
потраживања, биолошко оружје, средство утеривања дугова, симбол 
ропства. Окови које човек носи могу се скинути само ако здере и 
огули сопствену кожу, испод које се помаља безоблична крвава смеса, 
спржено месо и живци.
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У тематско–мотивском смислу, неколико кључних догађаја могу 
се издвојити у композицији самог дела. Повратак заблуделе ћерке 
(„разметнога сина“) Милке Рогић из иностранства, на прославу 
петогодишњице матуре, које у ствари представља покушај бекства из 
криминогене средине, сумњивих послова и опасних веза. Наравно, 
бекство није могуће. Јунакиња ће затећи исту онакву средину какву 
је оставила. Мајка Стана која, на ивици промискуитета, као кафанска 
певаљка обезбеђује средства за живот породице. Пријатељ Здравко, 
безнадежно заљубљен у Стану. Брат Ратко, студент медицине, неус-
пешни рок музичар и згубидан. Мирољуб Дикић Бубе, чувени бек 
Бубе Крља, Милкин муж и макро, који је после инсцениране смрти 
прогони како би изравнали рачуне. И посебно, Грофица Лидија Ива-
новна, старица од сто шеснаест година, која је познавала Толстоја, у 
ствари перверзни манијак од 30 година, син чувеног милијардера, 
хермафродит, који влада својим царством тако што својим потчиње-
нима ставља рукавице са специјалним лепком, биолошким, које могу 
да се скину једино ако се робље врати своме господару. То, са виру-
сима, и биолошким оружјем, такође је антиципација Драгана Томића 
пре свих прича о сиди и другим хемијским и биолошким агенсима. 
Грофица је мушкарац, тачније хермафродит, хомосексуалац, фашиста 
и манијак, обележен кукастим крстом као симболичким амблемом.

Београд у коме се радња збива није град светлости, већ предграђе 
блата и прљавштине, уџерица света. Нема у односима међу људима у 
овом паклу ни трунке илузије, доброте, или пак наде. Нема никакве 
забране нити табуа:

МИЛКА: Где ми је мајка?!
БУБЕ: Откуд ја знам где ти је мајка? Била је ту…
МИЛКА: Нападо си је?
БУБЕ: Дај ми ракију.
МИЛКА: Нападо си је! Мислиш да ћеш и њу подводити као што си и мене?
БУБЕ: Тебе ћу подводити и даље ако ме будеш зезала за новац. Већ се неки 

момци интересују. Шта ти фали што сам те подвео грофици? Имаш 
диван посао. За такву лову и ја би неком прао дупе. Мени није ни пола 
плаћала што сам је шевио, колико теби што јој одржаваш хигијену ари-
стократског чмара. (Смеје се.) Како ти то изгледа са ове раздаљине, а?

Везана белим рукавицама, унакажена, Милка једино што жели 
јесте да скине окове, да се ослободи ланаца и да докаже себи и други-
ма како су јој руке чисте. На крају јој, у потресној сцени, брат љушти 
ножем рукавице и дере кожу. Коначно је чиста. Да ли и слободна, на 
читаоцу је да наслути.
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Псећа кућица

Твоје се тужбалице ко успаванке чују 
На црне гласе на гавране је свико 
И петао на крову 
 
Јеси ли слепи соко кога и вране кљују 
Њиште издани коњи Зар их не позна нико 
Ни руку Дамјанову

(Рајко Петров Ного „Твоје се тужбалице ко успаванке чују“)

Политички подтекст знатно је наглашенији у драмама Псећа 
кућица и Слава. Псећа кућица из 1989. године тематизује „године 
заплета“ у бившој Југославији, односно почетак сепаратистичког 
дивљања и насиља над Србима на Косову и Метохији, које је предста-
вљало увод у трагичне догађаје у наредној деценији. О историчности 
догађаја који су послужили као основица драме Драган Томић у 
дидаскалијама пише следеће: „Догодило се у једном селу недалеко од 
Приштине. Личности су измишљене, а судбине стварне.“

Сам идеолошко–политички подтекст драме представљен је 
поново кроз призму породичних односа и личних драма. Посебно 
је истакнут процес кидања комшијских односа, рођачких веза и 
кумовских спона међу припадницима различитих националних зајед-
ница, под притиском објективних спољашњих нужности и датости. 
Најтрагичнија је судбина деце:

ВУК: Десило се нешто у школи?
ИВАНА: Све је у реду.
ВУК: С Тањом нешто није у реду?
ИВАНА: С Петровом ћерком није у реду.
ВУК: Којег Петра?
ИВАНА: Као да у селу има сто Петрова?
ВУК: Увек јој је школа ишла лоше.
ИВАНА: Силована је.
ВУК: Шта причаш?! Срео сам Петра кад сам се враћао кући. Ништа ми не 

каже.
ИВАНА: Мени се исповедио. Силовали су је неки Шиптари. После школе 

чекала је аутобус у Приштини да се врати у село. Покупили су је, одвели 
у неки стан, силовали и избацили на улицу. Није смела да се врати кући. 
Отишла је код другарице и поверила јој се. Та мала је трезвено дете. 
Дошла је у село и обавестила Петра. Моли ме да одем и разговарам са 
његовом ћерком, да покушам да је наговорим да се врати кући.
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Изузетно убедљив и непосредан драмски почетак упућује на 
страшну драму која ће задесити Србе на Косову и Метохији, и 
резултирати нечовечним тортурама и шиканирањем деце, стараца и 
одраслих. Основни разлог те тортуре је расна и национална припад-
ност. Крв, коју је Вук, ветеринар, симболички унео у кућу на почетку 
драме покуљаће са свих страна до краја драме, шикљаће из убистава 
и самоубистава силованих девојчица, осрамоћених очева, два пута 
убијених мајки, понижених кумова, изневерених идеала, порушених 
снова. Власт је, као и обично, оличена у поквареним и корумпираним 
политичарима, који само доприносе да страшна трагедија добије 
баналне, тривијалне оквире.

ИВАНА: Изгледа да су деца трезвенија од нас. Ја ћу јој помоћи што се тиче 
мог предмета. Разговараћу са њом мада овде заиста више ништа нема 
смисла, а поготово за девојке као што су наше ћерке.

ЈЕВРЕМ: Није баш тако. Изгураћемо. Има довољно политичке снаге.
ИВАНА: Има много пене на површини, а испод је сам муљ.
ЈЕВРЕМ: Ангажовани смо до краја. Београд дремуцка, али разбудиће се.
ВУК: Оставите се политике. Кад ћеш доћи на једну добру ловачку вечеру?
ЈЕВРЕМ: Радо, али стално сам на ногама. Знамо да Шиптари сепаратисти 

нешто спремају.
ВУК: Уживао си као шумарски инжењер. Шта ће теби политика?
ЈЕВРЕМ: Партијски задатак. Мора да се одржи паритет у власти са Шипта-

рима. Било би добро да се и ти мало ангажујеш јер те подједнако цене и 
Шиптари и наши. Прошло је време кабинетских политичара…

У Томићевој драми човек живи од сећања. Од сећања на бол. 
Од бола:

„Псећа кућица Драгана Томића јесте драма о болу. О његовој 
генези: рађању бола, детињству, раној младости, сазревању 
у старости. На жалост не о болу који умире, већ наставља 
да траје, ту негде живи у нама, као саставни део нашег бића, 
сећања и духа; као део сваке живе ћелије нашег организма…

Томићев свет који нестаје јесте свет српског народа 
на Косову и Метохији. Ова драма (а, заправо, жанровски 
најприближнија једној, такође нестајућој драмској форми 
— трагедији) доживљава судбину многих књижевних дела, 
или уметничких дела уопште, које антиципирају будућност. 
Написана пре дванаестак година, у време када је мало ко од 
нас наслућивао тако брз и крвав распад бивше Југославије, 
а, поготово, када је мало ко од нас веровао (или, није желео 
да поверује) у такво трагично исходиште вишевековног 
присуства српског народа на Косову и Метохији — за своје 
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доба, Псећа кућица дошла је прерано.“ (Александар Ђаја, 
Поговор, Савремена српска драма, 2001, 253)

Трагичну судбину драмског јунака Томићеве реалистичке визије 
живота посебно потресно тематизује судбина Вукове жене Иване, 
професорке математике. Два пута прогнана, избегла из Горанове Јаме, 
са Баније, из ужаса, да се досели у друге јаме, и друге ужасе. Два пута 
сироче. Један рат јој је одузео родитеље, други потомке. Без живота 
и без биографије. Онда када су је убили и обесили за крошњу дрвета, 
она је већ била мртва. Убијено је трупло, човек је нестао пре тога.

Ивана у ствари и не излази из псеће кућице где су је као малу 
сакрили како би јој сачували живот. Живот на Косову и Метохији, у 
псећој кућици, представља трагедију античких размера. Ово је једна 
од најбољих драма у нас написана о страшној судбини Срба на Косову, 
разапетих између светиње прадедовских огњишта и немогућности 
да се очувају достојанство, имање, сигурност, породица, па ни голи, 
биолошки опстанак. Ово је драма која не штеди никога. Ни Албанце, 
нити српске политичаре који драму користе како би убирали одређе-
не политичке поене, нити Београд који лагодно ћути.

У времену када је написана Томићева драма је антиципирала 
догађаје. Нико није могао наслутити да ће они бити тако сурови и 
да ће надмашити све могућности да се замисли ужас.

Као њен заштитник, у складу са патријархалном сликом света, 
муж ће Ивани саветовати да се одсели у Америку, како би избегла 
из ових балканских казамата. Али, она те казамате носи у себи и са 
собом, ма куда да пође. Отуда за њу нема спаса ни у „туђој Америци“ 
ни у „својој Србији“.

Убедљивост Томићеве драме, међутим, није у њеној идеолош-
ко–политичкој позадини нити у идејној равни. Томић, као искусан 
драмски писац, згуснутим, сведеним изразом, лишеним патетике и 
моралног просуђивања, вешто сплиће нити драмске радње у једно 
драматуршко језгро. Уз повремене фактографске натрухе (демонстра-
ције албанских студената и ученика у Приштини, удес Мартиновића, 
одлазак Срба у Београд и сл.), тек да се не изгуби аутентичност при-
поведања и историјска убедљивост дела, Томић изванредно психо-
лошки карактеризује и аналитички огољује своје ликове. До сржи, 
до суштине, до корена бола.

Вук Поповић, широк, отворен, радан и племенит човек, домаћин, 
од закона и адета, који је вођен основном идејом да очува прадедовско 
огњиште, и да не изгуби породицу. До краја драме изгубиће и једно и 
друго. Али ће људскост сачувати, без обзира на сва искушења. Бери-
ша, инспектор, Вуков пријатељ из младости, Шиптар који је „мешане 
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крви“, од оца Албанца и мајке Српкиње, и који је стога принуђен да 
се доказује и једнима и другима. Без успеха: увек ће бити издајник и 
једнима и другима. Прича о младости, о пријатељству које неће јер не 
може издржати проверу времена, о томе колико је човекова судбина 
на овоме свету препуна боли и искушења. Бериша неће одолети, али 
неће постати ни нечовек. Извршавајући неизвршиво, он ће ипак 
сачувати зрнце људскости у себи. Петар, једноставан и стамен, црн, 
као земља коју обделава. Нема ничега притајеног нити потуљеног у 
овом скромном, поштеном тежаку. Можда је зато његова судбина и 
најтежа. Јеврем, на крају. Лицемеран и префриган, ипак није до краја 
изведен као негативан лик:

ЈЕВРЕМ: Јадна Ивана. Била је дивна жена. Ко би рек’о пре четврт века кад 
смо били у Студентском граду да ће нам се ово дешавати. Као да је јуче 
било. Сећаш ли се њихове свадбе у „Кафе солитеру“ на Новом Београду?

БЕРИША: Био сам им кум.
ЈЕВРЕМ: Да, био си им кум…
БЕРИША: Реци?
ЈЕВРЕМ: Шта да кажем?
БЕРИША: Није ти јасно откуд ми оволика дрскост да му вечерас дођем у 

кућу. Није ти јасно да ли саучествујем или ликујем. Сам је крив што 
сам га тукао. Долазио сам пре него што су кренули и рекао Тањи да не 
креће, да ћу бити принуђен да поступим нечовечно. То је била одлука 
врха косовске власти којој и ти припадаш. Од мене је захтевано да тако 
поступим. Вук је тога свестан. Дужност ми је и као полицајцу и као 
пријатељу да га обавестим о смрти жене без обзира на његову реакцију. 
Може да ме избаци, може да ме бије у својој кући, може да ми ради шта 
хоће, нећу му замерити. Ви сте наредили да се бије народ. Ја сам тукао 
само њега. Ви сте одговорни народу, а ја само Вуку. Нас двојица ћемо 
то расправити. А како ћете се ви расправити са народом?

Томићева драма је жестока, и поштена. Она не мрзи, и не осуђује. 
Ни Јеврема, ни Беришу. Она опомиње, и прориче. Можда је један од 
најубедљивијих ликова у драми лик пророчице Мусете, сумасишавше 
старице неодређених и неодредивих година, потомка колико кнегиње 
Милице, толико и Есад–аге турскога, која наговештава, у есхатолош-
ком смислу, последње време. Време које већ увелико живимо:

ВУК: Стигла нам баба Мусета!
МУСЕТА: (Спушта цегер) Памтим ја и Турке.
ВУК: (Загледа се у цегер) Здрав је к’о дрен, баба Мусета.
МУСЕТА: Мој Радован, моје сунце које ме греје. Не знам шта би’ да ми није 

Радована. Фала, докторе. Само да ми Радован поживи. И оне је божје 
дете као што сам и ја. Узнемирио се. Мјауче. Гребе. Фркће. Погледам. 
Облак се наноси. Страшан облак. Све ће нас олуја смождити и град 
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побити. Не памтим да је овако било још од Есад аге Бог да му душу 
прости. Јесте да ми је био отац, али кад се он натмури, све прашти, сева, 
тутњи, тресе се. Народ у паници, бегу. А иначе је био умиљат, к’о мој 
Радован. Питам, Радоване, јеси ли ти мој покојни Есад ага, а он само 
ћути и преде. А јесте он, само се притајио у мачка. Велико се невреме 
спрема. Не знам куд сам оно пошла.

ВУК: Донела си Радована на преглед.
МУСЕТА: Три дана крстарим Косовом док те нисам нашла. Да л’ сад да бежим 

испред облака?
ВУК: Ведро је. Не треба никуд да бежиш.
МУСЕТА: Само ти се чини. Ништа ти не видиш и не чујеш. Сетила сам се. 

Кренула сам и код моје друге Невенке.
ВУК: Невенка је умрла пре десет година.
МУСЕТА: Нека. Пожелела сам да се испричам са њом. А морам јој дати и 

мало новаца.
ВУК: (Даје јој новац)

Ово јој је од мене.

Слава

Слава је можда најмрачнији Томићев комад, који задире дубоко 
и сече жестоко, не штедећи никога. Написан деведесетих година, у 
времену страшног грађанског рата у бившој Југославији, он храбро 
прича актуелну и познату причу о генералском сину, Команданту 
Српске гарде, Голубу Дрену, о његовом оцу, моћном и утицајном 
генералу Димитрију Дрену, који је на самрти, и синовцу Ненаду, који 
се налази до краја поред дединог узглавља. Генеалогија породице 
Дрен прати причу о распаду социјалистичке Југославије и о страшним 
последицама које је овај распад донео.

Од наговештавања југословенске драме у визионарској Псећој 
кућици, до урањања у најстрашнији вртлог ратних збивања и злочина, 
али и херојства и жртвовања у макабристичкој Слави, Драган Томић 
се храбро суочава са најтрауматичнијим догађајима нашег доба и 
најтежим питањима нашег националног опстанка. Но, и овде, не 
маше се тезама нити прокламацијама, не остаје се на општој слици 
нити на било каквој огољеној идеолошкој замисли. Прати се, готово 
крлежијански, генеалогија српске породице Дрен, откривају се тајне 
и трауме, исијавају страшни таласи негативне енергије и узајамних 
сукоба и оптужби. Радња драме одиграва се у току једне вечери, у којој 
се прати завршни чин умирања генерала Димитрија Дрена. Голуб 
Дрен, страшни командант Српске гарде, познати европски кримина-
лац, долази да сахрани свога оца под изговором да се враћа кући да 
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прослави славу. Слава тако постаје погреб и бдење поред покојника, 
а литургијско подсећање на заслужне претке прилика да се јунаци са 
њима разрачунају. Ненад, Голубов синовац, истовремено је и његов 
антипод. Атмосфера је препознатљива: хајка западних медија, диле-
ма: ратни хероји или зликовци, ратнохушкачки медији и атрактивне 
ТВ водитељке, људски живот који не вреди готово ништа, мржња 
и расуло. Докторка Весна, која се брине о генералу, истовремено је 
пример особе из мешовитог брака, која у њему не може да опстане 
под притиском спољашњих страшних збивања и раслојавања некада 
заједничке историје, државе, вредности.

НЕНАД: (Загрли је.) Фантастични сте! Упознаћу вас са мојим друштвом. 
Умемо да се проводимо лудо.

ВЕСНА: Неће вам бити непријатно да ме покажете?
НЕНАД: Зашто?
ВЕСНА: Не могу се обући како бих хтела. Сва гардероба ми је остала у 

Загребу. (Насмеје се.) И тамо сам скочила са другог спрата кад је муж 
потегао нож.

НЕНАД: Како неком падне па памет да убије жену која искључиво заслужује 
љубав?

ВЕСНА: Ланац неодољиве мржње међу ближњима… Престанете ли да се 
уклапате у обећани сан, онда сте издајник.

Драмски писац Драган Томић има храбрости да се суочи са нај-
неуралгичнијим темама наше стварности. Он се не опредељује. При-
казује живот какав памтимо. Живот пун ратне реторике и страшних 
суноврата људскости, медијских злоупотреба, ратних и антиратних 
профитера, хероја и злочинаца, убица и жртава. Посебно се прецизно 
сецира улога медија у ових догађајима:

ГОЛУБ: Гледао сам те неколико пута. Питања су ти безвезна. Смешкај се 
гледаоцима а ја ћу причати.

МАЈА: Није ти телевизија ратиште.
ГОЛУБ: Не би реко. И телевизија је убица. Непрекидно хушка народе на 

народе. Још се нико није досетио да јој суди као ратном злочинцу.

Драган Томић у својим драмама сведочи о једном времену. 
Време је, с друге стране, сведок чудесној виталности његових драма, 
које су још увек актуелне и свеже, и после дугог низа година од када 
су написане и извођене на престижним сценама српског позоришта.



Моје дете и друге драме

„Али шта је то што чини величину једне драме? Одмах 
ћемо рећи како је то бављење најосновнијим питањима која 
муче човека у једном времену, и како велика драма покреће 
основна питања човековог живота и његових вредности. 
Једноставно речено, без велике теме нема велике драме. 
Нема је ни без уметничког облика који са савршеном јас-
ноћом износи пред нас ту тему, без — да се послужим једним 
прилично дискредитованим паром појмова — савршене 
усклађености садржаја и форме.“ (Јован Христић, Проблем 
трагедије)

Срдићева драма Моје дете, у којој се приказује горка судбина 
ромских породица без права на живот и на рад, представља оштру 
критику друштва у коме интеграција мањинских група готово да није 
могућа. Најбоље то демонстрира дијалог између Боркана, сакупљача 
секундарних сировина, и полицијске шалтерске службенице, у коме 
се показује да Роми не могу да стекну нити докажу лични идентитет 
у друштву које их не препознаје као угрожену групу:

СЛУЖБЕНИЦА: (дрекне) Не може!!! (мирно) Лична карта је јавна испра-
ва којом грађани доказују идентитет.

БОРКАН: Госпођо, ја те разумем, ал разуми и ти мене мало. Ја немам то место 
прибављеног… овај…

СЛУЖБЕНИЦА: … пријављеног пребивалишта, односно боравишта.
БОРКАН: Е, то. Ту је цела та запетљанција, госпођо драга. Да би добио личну 

карту, морам да будем пријављен на неку атресу. А не могу да се пријавим 
зато што немамо личну карту. А личну карту немам јер немам пријаву 
атресе где живим, а пријаву атресе где живим, немам јер немам личну 
карту. Личне карте нема без атреса, а атреса без личне карте… Овако 
могу до сутра.

СЛУЖБЕНИЦА: Немојте. (Службеница је затечена, збуњена, можда и погође-
на, тешко је рећи.) Дођите сутра. Дођите прекосутра. Дођите са потреб-
ним документима. Од јутрос ништа нисам јела, нисам кафу попила. 
Морам на паузу.

Слике са депоније, из живота ромског насеља, упечатљиве су у 
својој реалистичности. Ликови су наизглед прости, али пуни ком-
плексних психолошких проживљавања и страшних тајни. Насилник, 
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педофил, теча Зуле, упечатљив је у свом моралном посрнућу, у сцени 
испољавања деформисаних сексуалних нагона. Зуле који је, злос-
тављајући малу Ранку, бесповратно изгубио своју људску суштину, 
у драми представља еманацију зла и најнижих људских порива. 
Концепт зликовца је такав да би то могао бити свако. Невини људи 
у овом тексту, у овом друштву, у овом свету не постоје. Како се и 
када обични људи, под теретом страшног живота, трансформишу у 
исконско демонско начело?

Мирка се бори за своју ћерку и за живот који је у њој оличен. И 
поред тога што на крају умире, она ће својом смрћу сачувати живот. 
И наду да свет може бити неко лепше место, а не кошмар за децу због 
сексуалног насиља и злостављања током одрастања. Место у коме ће 
одрастање бити могуће. У коме мањинске групе неће бити доведене 
на руб људске егзистенције.

Као доминантне теме у Срдићевим драмама се постављају питања 
друштвених аномалија и бруталног насиља, разрушених породица, 
психолошких ломова у човеку.

Жене су на почетку драме представљене као подређене, ломљиве, 
зависне од мушкараца, да би се до краја показало да управо оне у себи 
носе исконску животну искру и снагу. Као жртва породичног насиља, 
Ранка ће сазрети и очврснути. Упркос свом невином и љупком изгле-
ду, показаће се да је кадра да сачува живот. Свој и свог потомства. 
Мирка, прљава и мусава, у себи крије неку чудну светлост, моћ, којом 
смрт окреће у живот. Круте и наизглед неосетљиве, и Докторка, и 
Велика, и Вера, биће људски солидарне и племените у намери да 
подрже живот. По сваку цену.

Чврста драматуршка структура и прецизно вођење радње 
омеђују хаос и растрзаност приказаног (не)живота. Срдић се у комаду 
показује као зрео и промишљен аутор, који пише снажне друштвене 
и психолошке драме из савременог живота трагичне нам Србије.

Микулина женидба

У амбијенту породичног газдинства босанско–крајишких Срба 
дешава се несвакидашња драма. Женидба ментално заосталог Микуле 
изродиће се у трагедију античких размера. Догађај је натуралистички 
представљен, и није искључено да је сам заплет имао основа у реалис-
тичким догађајима. С друге стране, сам мотив замењеног младожење 
је интернационалног карактера и срећемо га и у домаћој традицији. 
Посебно је занимљиво обрађен у песми Женидба Максима Црноје-
вића, као и у драми Лазе Костића Максим Црнојевић.
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Микула, који „често гледа у висине и пружа руке ка сунцу… 
небесима“, који током целог комада свира у фрулу, „своју, само њену 
знану мелодију“, божје је створење које је утемељено у настасије-
вићевску „матерњу мелодију“, ментално заостао, биће интуиције, 
не разума, које ће се појављивати у свим стравичним сегментима 
ове породичне драме, све до страшног, немуштог погреба несрећне 
невесте Анице, када ће јој штиркати и дотеривати топљеничке хаљине 
као невестинску опрему. Низ је архетипских знакова у обликовању 
ликова ове драме: фрула, матерња мелодија, импулс очувања поро-
дичног имена и патријархалне традиције, однос између цркве и 
(комунистичке) идеологије, мајка крвница која, из разлога очувања 
породице затире сопствено огњиште, Ђура, који, посебно мотивом 
еротске обузетости снахом упућује на газда Марка из Нечисте крви 
Боре Станковића. Атавистички инстинкти, архетипски обрасци, 
зло које се притајило у колективно несвесном и добро које се опире 
здравом разуму, несрећна утопљеница која својом лепотом изазива 
судбину и провоцира сопствени злехуди удес, смрт као свадба, све 
су то архетипски обрасци који су смештени у одређени друштвени и 
културноисторијски контекст. Босанско–крајишка стварност после 
Другог светског рата, идеолошки остракизам између комунизма и 
Цркве, пропадање породице и традиционалних вредности.

Го до појаса, по зидинама, хода, скакуће, игра се (неопрезно јер не 
зна шта је опрез). Микула. Радостан често гледа у висине и пружа 
руке ка сунцу… небесима, онда, из њедара вади фрулицу. Свира 
у њу. Свира своју, само њему знану мелодију… Свира, весели се. 
Њему је лепо.

Поп Андрија, лик који „покушава да се снађе у новодошлом 
времену“, аминоваће нечувену превару, довођење невесте за лажног 
младожењу и њено богохулно, против њене воље и људске природе, 
венчавање са ментално заосталим Микулом, како би се испоштовала 
традиција и омогућио просперитет.

ЂУРАЂ: Мораш. Мораш Андрија. Крстио си га. И име си му дао… (Тихо.)
Сјети се ко те је увјек бранио и ко ти није окренуо леђа од када су ови 
на власти?

Потресне су сцене у којима родитељи покушавају да обезбеде 
женидбу ментално заосталог сина и тиме оправдају сопствена злодела 
према свету који долази споља:

Андрија је затечен. Непомичан је.
Стана клечи. Спржила би тканину коју држи, али се боји да 

не прасне.
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Ђурађ је наједном покуњен, ситан, не зна шта ће.

АНДРИЈА: То је светогрђе!
ЂУРАЂ: Андрија, ја Микулу могу да оженим само ако ту цуру на превару 

доведем и да их ти вјенчаш. Они у граду на то не би пристали… Знаш 
да црквени бракови у народу још важе.

АНДРИЈА: Ђурђу, кумим те Богом!
Стана склопи руке, као да моли.
СТАНА: (Свака реч је бол, јаук.)
 Андрија, само овако можемо…. Знаш и сам колико смо дјевојака тра-

жили, питали, молили… Ниједна није хтјела ни да чује, а камоли да се 
уда за њега. Смију нам се, а ја нећу да се мом Микули ико смије. `Оћу 
да им покажем да је он к`о и остали.

Међутим, породични и кућни бољитак и просперитет не може 
се обезбедити монструозним преварама и наказним механизмима 
предачког слепила. Они који сеју ветар пожњеће буру. Отац, Ђура, 
покретач је и носилац драмског заплета. Он покреће спољашње 
конце радње:

Једини који просведује против овако наказног наума је Ново, 
који је носилац прогресивног мишљења у кући:

НОВО: Шта то причате!? Мајко, то није ни по божијим, ни по људским 
законима.

ЂУРАЂ: У мојој кући моји закони важе!
МАРКАН: (Резигнирано.) А ја сањам о својим сватовима.
СТАНА: Досањаћеш их…
НОВО: Ваш наум је зло… Шта ће Микули жена? Шта он зна? Само ћемо 

упропастити и наш и њезин живот.

Маркан и Драгиња су други пар који ће бити уништен због 
ове злокобне, демонске преваре Ђурђеве и Станине. Маркан ће се 
заљубити у изузетну лепоту несрећне Анице, која ће, с друге стране, 
у несуђеном, лажном младожењи пронаћи једини ослонац у новој, 
наказној, деформисаној стварности.

Само гледање девојке и опис њене лепоте дати су потпуно у 
једном традиционалном расветљењу. Као што у одају улази сестра 
Леке Капетана, тако се и Аница приказује у једном соларном озрачју, у 
митском амбијенту, са израженим снебивањем и чуђењем присутних 
пред таквом, и толиком, неземаљском лепотом.

Крстан и гости–сватови су за столом. Ђурађ и синови су напети 
и усиљено весели. Често гледају ка вратима, која се овог момента 
отварају.

Улазе Даринка и Аница која носи везене убрусе, кошуље.
Кад је ушла као да је засијала светлост.
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Њих две су застале.
Даринка се блажено осмехује.
Аница је збуњена.
Гледа их све редом: Ђурђа, којем очи блеснуше чудним сјајем, 

Нову који одмах обори поглед, Вида који је махинално узео чашицу 
с пићем и наискапио је.

Напокон погледа Маркана. Он је ваљда све очекивао, али не 
овакву нежну лепоту. Задивљен је.

Гледање као да је трајало бесконачно, а било је само трен.
Аница им прилази.
Не скида поглед са Маркана. Не може да сакрије узбуђење и 

осмех.
Аница прво приђе Ђурђу, пољуби га у руку и дарова га.

Аничина тужбалица за неоствареном судбином срећно удате 
жене и мајке, потресна је у својој искрености. Може се, по својој 
трагици, упоредити са судбином Антигоне. Чин скакања са стене не 
чини Аничин лик слабијим. Суочена са ништавилом смрти и непо-
стојања, Аница не одустаје. Њена одлука је тим трагичнија што у 
драми сазнајемо до које мере она поштује животне вредности којих 
се, свесном одлуком, неповратно одрекла.

Мржња и слепило руководе поступцима Срдићевих јунака. 
Аница овом окамењеном свету супротставља љубав, као највиши 
животни принцип. Попут Антигоне. Не мржњу него љубав иште 
живот мој! ускликује Антигона. Но могу ли се мржња и зло омеђити 
љубављу и спутати чином несебичног праштања?

АНИЦА: Знаш, ја њега ништа не кривим!

(Шапатом.)

Он и ја се можемо вољети, а да нико не сазна.

(Опет поче да милује Микулу по образима. Чини то тако као као 
да милује неког другог.)

А ти се нећеш љутити? А?

(Пауза. Микула је пресретан. Нежно је узе за руке. Пољуби јој прсте 
и принесе их свом лицу.)

Само да другу не доведе…
Аница се стресе. Зајеца.
Микула је очајан, али уместо да плаче, он се смеши…
Аница не може да гледа у њега.

Монументална је, шекспировска по замаху и снази, сцена у којој 
Стана, образлажући то вишим разлозима, не само што допушта него и 
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наређује своме мужу да обљуби своју несрећну снаху, како би њеном 
гравидношћу зачепили уста сеоским трачевима. Страшни нагони, 
љубомора, мрачна страст и осветољубива природа. Ускогрудо схва-
тање слободе условило је извршење мрачног злочина снохачества, у 
сабласној атмосфери језовите ноћне тишине.

Тајац је.
Стана устаде са троношца. Не гледа у синове као да не 

постоје. Прилази икони. Скиде је и пољуби. Прекрсти се. Потом 
врати икону.

Последице Ђурђевих поступака су страшне. Аница се убија; 
његов вољени син Микула, ментално заостао, остаје без невесте. 
Маркан ће, гоњен грижом савести, пореметити умом. Ђурђе и Стана 
остају живи, али само као празне љуштуре осуђене да трпе последице 
својих безумних поступака. Трагедија је потпуна.

Ђурађ није ни стигао до врата, кад Стана уђе. Уђе као да је изашла 
по воду. Ни титраја на њеном лицу.

За Станом улази Микула. Мучи се: придржава, вуче, носи, 
тегли мртву Аницу, са које се цеди вода. И Микула је сав мокар.

Сви су паралисани.
Микула довуче мртво тело до средине собе, до Стане. Ту је 

нежно положи.
Драгиња мукло врисну. Маркан се прену. Стеван то примети 

седе уз њега.
Микула гледа у нему и окамењену мајку. Потом оца, браћу 

Вида и Недељка, онда Стевана, Драгињу и Маркана. Сваком од 
њих, редом показује мртву Аницу. Показује је својим мумлањем, 
крицима, јауцима…

Маркана повуче за руку. Маркан не реагује. Тада Микула 
заплака, а потом поче да намешта комадиће подеране одеће, 
покривајући Аничине ране и наготу.

Кад је био готов, седе и узе Аничину главу у крило и поче да је 
љуља, расплићући јој мокру и слепљену косу. Милује Аницу баш као 
што Драгиња милује Маркана. Опонаша је у свему. Плаче као и она.

Покушава да јој пева, али не успева. Тада узе свиралу. Засвира 
своју мелодију. Као да очекује да се Аница пробуди.

Свирка његова траје дуго.
А онда као да је схватио да га Аница не чује, баци свиралу.
Из џепа извади перорез. Отвори га. Насмеши се уз грлене крике 

и поче да се реже по длановима.
Стана клекну поред њега. Ухвати га и стеже. Микули испаде 

ножић Плаче, плаче… плаче… јауче.
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Гето

Јунаци Срдићеве драме Гето су бекетовски јунаци, „богу подоб-
ни“ и никоме потребни, самовољни отпадници од уобичајеног порет-
ка и удобности тзв. грађанског живота. Један другога прекоревају због 
смрада и недостојног живота, заборављајући да су се добровољно 
одметнули из света оних који живе тзв. обични грађански живот. 
Свако има своје разлоге за одметање у измећаре, које другима не 
казује, али до којих ћемо, свеједно, допрети до краја драме. Бестидни, 
лукави и грабљиви, они су истовремено и тужни и несрећни. Живе 
мимо света, поред контејнера, у својој бесмртној беди.

У дијалозима Баће, Мацоле и Дајке, као и у Ораторовим моно-
лозима, све пршти од завидљивости, пакости и злобе. И од несреће, 
од које нема лека. Као ни од живота. Драматуршка техника Стојана 
Срдића чини ове јунаке пластичним и уверљивим.

Цео комад је метафора. Сакупљачи секундарних сировина смо 
сви ми, сугерише Оратор, који ходамо под капом небеском. У Срдиће-
вој драми, то су они који су се одрекли дехуманизованог живота који 
живе тзв. нормални људи. Међу бескућницима су се обрели не само 
поражени и понижени, већ и кротки, истинољубиви, правдољупци, 
миротворци, људи чиста срца, прогнани правде ради. И они други, 
поганци, измећари, бескућници, џукеле, изопаченици. Сви они, међу-
тим, у том свету имају одређене етичке принципе у које спада пре 
свега слободна воља сваког човека да сам одлучује о својој судбини.

Оратор је резонер, који изнутра повезује ликове, приче и суд-
бине, склапа нити драмске радње, оличавајући истовремено посред-
ништво између ликова и спољњег света. И тај тзв. спољашњи свет је 
фикција, саткана од низа драмских текстова, ТВ серија, филмова и 
позоришних комада.

ОРАТОР: Ово је само контејнер са пет звездица којег су направили профе-
сионалци, а описао их је један хроничар који све то посматра кочијаш 
који пије шећерну водицу јурећи анђела с веранде који тражи сабирни 
центар и пита ко то тамо пева у великој драми на зечијем насипу кад 
Георгије убива аждаху.

У Ораторовим монолозима истичу се филозофске максиме, које 
нису ништа ведрије од оних које се срећу у Шеварлићевим драмама.

ОРАТОР: Овде је сваки хлеб крвав! Овде је све крваво осим смрти која је у 
бело обучена, а црнилом означена. Ноћ је лепа, а дан није.

Генерал и Пријатељ су људи из истог, ратног, војничког миљеа. 
Дајка, Баћа и Мацола из другог. Дајка и Оратор се знају од раније. У 
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ствари, сви ликови су повезани одређеним догађајима из прошлости 
и линијама вешто вођене драмске радње. Демијург, креатор и под-
ражавалац свих догађаја, неподопштина и зала у овом комаду који 
испод свих наслага ђубрета и људског смрада проговара о исконском 
Злу и вечној Доброти, Оратор је само преплашени мали дечак који је 
у младости присуствовао породичној трагедији и који се сада свети. 
Пре свега себи. Метафизичку подлогу драме можемо да препознамо 
већ у уводним репликама. Звучним средствима дочарана је борба 
између човека и животиње, између кује која љубоморно чува своје 
младе, и човека који више не чува ништа. Војник по професији, гене-
рал високог ранга и значаја, покојник је прошао пакао ратних збивања 
на тлу бивше Југославије да би умро надомак његовог величанства 
Контејнера, у царству смрада и друштвеног талога, под зубима људо-
морне ериније Кује.

Драма Стојана Срдића штедро изображава друштвене аномалије. 
Јунаци Срдићеве драме су клошари и луталице, бескућници и беспри-
зорници. Пропали, промашени људи. Они оличавају неиспуњене 
судбине и изневерена очекивања којима свакодневно сведочимо. 
Изгубљени у турбуленцијама друштвених превирања и вртложења 
у Србији на крају двадесетог века. Бешчасници који су поражени од 
бржих, бестиднијих, безобразнијих бешчасника. Испред те најезде 
налицканих, модерних јапија са актен–ташнама, бескрупулозних 
продаваца магле и друге дефицитарне робе, а пре свега метафизичке 
празнине, Срдићеви јунаци су аутентични маргиналци, крвави испод 
коже. Избеглице које су пронашле себе као једини егзил који им нико 
не може одузети, бранећи се од уштогљеног и уштирканог живота 
смрадом и животом недостојним човека. Да би остали људи, принуђе-
ни су да живе као нељуди. Без перспективе, наде и воље. Без имена. 
Занимљиво је да добар део њих чине интелектуалци, што је одраз 
друштвене и социјалне беде у којој живимо. Процењује се, наиме, 
статистички, да се међу бескућницима Србије данас налази преко 
двадесет процената оних са факултетском дипломом. Изгубљених у 
транзицији. Али се статистика не може самерити са животом, нити 
се живот може измерити статистиком.

Баћа је бивши учитељ, неостварени педофил по вокацији, који 
своје наказне страсти и богохулне жудње каштигује уличним живо-
том и смрадом. Мацола простодушна, наивна добричина. Надимак 
је добио тако што је у сакупљање отпада кретао са мацолом од пет 
килограма. Свако од њих има своју, избрисану биографију, која само 
понекад, попут палимсеста, севне у колоплету драмских дешавања. 
Дајка је некадашња директорка СДК, створена за љубав, а не за смрад 
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уличног живота. Ево како она објашњава свој надимак и своју суд-
бину:

ДАЈКА: Шта се чудите?… Није ми то име већ надимак од оног радо–дајка… 
Али, нисам то. Не дам сваком. Само оном коме хоћу… Хе… Много сам 
ја далеко од госпође… Ја сам некад била само добра другарица; бивша 
директорица ес–де–ка… Ес–де–ка више не постоји, па ни ја. Напустила 
сам све и као што видиш постала сам скитница, измећарка, лујка, пијан-
дура, уличарка. Као џукела сам… Ето ко сам ја, звана Дајка.



Драмско копиле или историјска драма64

Наход Симеон у епској песми и драми

Постоје три основна књижевноисторијска исходишта драме о 
Находу. Мит, хагиографија и епика. Сва три извора су међусобно 
повезана и условљена епском фабулом.

„Мит о јунаку“ је једна од најстаријих повести човечанства. 
Прича о детету које, због греха неприличног рођења, бива стављено 
у кошарицу и положено у воду са инсигнијама свог високог (владарс-
ког) положаја и достојанства. Ову причу, са запањујућом сличношћу, 
варирају сви значајнији културни народи света, Вавилонци, Египћани, 
Израелци, Индијци, Иранци, Персијанци, Грци, Римљани, Германи и 
други (Rank 1909: 7). Таква је библијска прича о рођењу Мојсијевом,65 
као и сага из староиндијског епа Махабхарата о рођењу јунака 
Карне.66 У античкој митологији издваја се прича о Едипу, за кога се 
посебно везује мотив родоскврног греха.

Други извор су црквени списи. У средњовековној књижев-
ности нема драме, али има драматског приказивања света и живота. 
Строгог, озбиљног промишљања великих тема и значајних догађаја. 
Слављења побожности и врлине.67 У хагиографској средњовековној 
књижевности у вези са „митом о јунаку“ посебно се наглашава мотив 

64 Милена Марковић, Наход Симеон, драма, Савремена српска драма, књ. 32, Бео-
град: Удружење драмских писаца Србије, 2007, 7-47.

65   „А неко од племена Левијева отиде и ожени се кћерју Левијевом. И она затрудње 
и роди сина; и видећи га лијепа, кријаше га три мјесеца. А када га више на могаше 
крити, узе ковчежић од сите, обли га смолом и паклином, и метну дијете у њ, и 
однесе га у трску крај ријеке.“ (Друга књига Мојсијева, Излазак, гл. 2; 21)

66 „Тада ја и моја дојиља направисмо од прућа једну велику кошару и стависмо на 
њу поклопац и прелисмо је воском. У кошару положисмо дечака и однесмо га доле 
до реке Акваин.“ (Rank 1909: 24)

67 „Али, с друге стране гледано, цела агонистичка филозофија средњовековне 
књижевности јесте драматично поимање живота. То је веома озбиљна и строга 
књижевност, која се бави искључиво најважнијим, а уједно и најдраматачнијим 
питањима човекове егзистенције, питањима живота и смрти, човека и бога, 
пролазног и вечног, земље и неба, али и питањима смисла човековог постојања 
на земљи, човека и човека, човека у људском друштву, могућности да се буде 
човек...“ (Маринковић 1982: 149) 
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о родоскврном греху.68 У Житију светог Павла Кесаријског родосквр-
нуће је почињено између брата и сестре. У складу са митом о јунаку, 
дете–плод греха „вргоше“ у море:

„И начинише мали ковчег и положише у њега дете и написа-
ше писаније и ставише га у ковчег са дететом. И би написано 
у књизи тој да се ово дете роди од брата и сестре, и ако га 
неко нађе, тако да зна. И утврдише ковчег тврдо смолом и 
вргоше га у море.“ (Јовановић Т. 2000: 273)
Хришћанска легенда о Григорију на камену сроднија је античком 

миту о Едипу:
„Као пример компликованијег типа те форме саге може да 
послужи Легенда о светом Грегору на стени Хартмана фон 
Ауеа. Грегора, плод родоскврне везе између два кнежев-
ска детета, његова мајка оставља у ковчежићу на морској 
пучини, где га проналазе рибари и потом подижу, да би 
затим постао монах у једном манастиру. Али се онда ипак 
одлучи за ритерски живот, побеђује у многим борбама и 
двобојима и као награду добија руку своје мајке, кнегиње. 
После открића инцеста Грегор проводи 17 година на једној 
пустој стени у мору и на крају на заповест Бога постаје 
папа.“ (Rank 1909: 28–29)
Трећи извор је народна песма. Стојан Новаковић сматра да песме 

о родоскврнућу потичу из средњовековне хагиографије о Павлу Кеса-
ријском,69 док Натко Нодило заступа тезу да је реч о мотиву фолклор-

68 „Мотив о родоскврном греху, везан у античкој традицији за Едипа, налази се у 
нешто проширеном облику и у Житију светог Павла Кесаријског. Павле је живео 
у III веку и умро 308. године. Ово кратко дело приписује се Јовану Златоустом. 
Спис познају и словенске књижевности у нешто каснијим преписима. Слично је 
и са српским рукописним наслеђем, у коме се овај састав среће у два облика, 
дужем и краћем. Шира редакција има три основна дела. Опширан реторски увод и 
завршни део замишљени су као непосредно обраћање Јована Златоустог слушао-
цима у виду проповеди са поукама о покајању. У средишњи део улази наративно 
казивање о Павловом животу и његовом покајању.“ (Јовановић Т. 2000: 272-273) 

69 „Када се пажљиво упореде ове песме са хагиографијом и црквеним легендама 
које поседујемо на нашем језику и нашем терену, несумњиво је да су песме 
најближе легенди о Павлу Кесаријском. Ипак, не би се могло рећи, попут Стојана 
Новаковића да су оне и њен препев. У песмама има елемената који су у односу на 
легенду друкчији не само због различитих захтева саме врсте (детињство, под-
стек за одлазак у свет, надметање и женидба, кажњавање грешника), него и због 
преузимања садржине са различитих извора. (...) Преузевши грађу из религиозне 
легенде, епска песма ју је прерадила веома лако,, јер су већ и у легенди постојали 
сви најважнији елементи потребни епској песми. Радило се о јунаку необичног 
рођења и чудесне судбине који доживљава занимљиве догађаје, и самим тим је 
био задовољен епски шаблон.“ (Милошевић-Ђорђевић 1971: 222)
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ног порекла. Неисторијске епске народне песме о инцесту показују низ 
сродности са средњовековном легендом и хагиографском црквеном 
литературом, што не остављају сумњу у њихово књижевно порекло. 
Али је начин обраде легендарне грађе епски, јер је епско већ пребивало 
у самој тој грађи.70

Обе варијанте песме о Находу Симеуну из Вукове збирке (Вук, 
СНП II, бр. 14, 15) припадају кругу неисторијских песама са инцестом 
као основним мотивом, а настале су посредством писане религиозне 
књижевности. Фабула „Находа Симеуна“ Тешана Подруговића срод-
на је у свим важним сегментима хагиографији о Павлу Кесаријском, 
изузев мотива родоскврног греха између брата и сестре.

Епско се у песми реализује у мотивима јунаковог одласка из 
манастира, лутања по свету, доласка под Будим и обљубљивања 
будимске краљице. Епска сижејност изискује сукоб са манастирским 
дечацима, које надмашује снагом и врлинама, чиме се мотивише 
Симеунов одлазак у свет. Сцена са краљицом која, привучена нао-
читошћу присталог момка, одвлачи јунака у постељу, претходно га 
омамивши вином, и тиме лишавајући унапред сваке кривице, такође 
је епска. Епски је форматизован и опис „тавнице проклете“ у којој по 
води до колена гамижу „гује и јакрепи“, као мизансцен Симеоновог 
искупљења у режији оца игумана.

У складу са својом природом, епски јунак дела. Подстакнут је 
спољашњом, објективном нужношћу. Казна му је епска. И искупљење. 
Кривица умањена незнањем, и делатношћу других јунака.71 И у антич-
кој трагедији јунак је осуђен на делање. Све чини како би предупредио 

70 „У односу на тип легенде о св. Григорију, хагиографија о Павлу Кесаријском је 
сажетија и не поседује неке појединости. Обе говоре о детету које је као одба-
чени плод родоскврне љубави брата и сестре нашао игуман (монах) манастира 
са записом који објашњава порекло детета, али док у верзијама о св. Григорију, 
игуман даје дете на чување рибару, у легенди о Павлу Кесаријском га монах Јер-
мола отхрани сам (самим тим нема ни сукоба са рибаревим сином као повода за 
находов одлазак у свет). Према фабули легенде о св. Григорију, младић у свом 
лутању за родитељима добија краљичину — мајчину руку као награду за ратничке 
врлине, у хагиографији иницијатива за брак потиче од саме мајке. Пошто краљица 
препознавши у рукама свога мужа сопствени запис открива да се удала за сина, он 
одлази да окаје грехове као усамљеник, закован ланцима чији су кључеви бачени 
на дно мора. У верзијама о св. Григорију буде по небеској наредби награђен за 
искрено кајање титулом папе, у хагиографији га се једноставно сети Јован Злато-
усти пошто у риби нађе бачене кључеве.“ (Милошевић-Ђорђевић 1971: 214-215) 

71 „У народној песми не тера Симеун сам себе, неким унутарњим подстицајем 
несвесно у грех, већ је жртва околности. Епика доводи свога јунака до родосквр-
нућа спољашњим развитком догађаја, који у устима Тешана Подруговића добија 
једну готово шаљиву ноту. Краљица мати напросто не може да одоли физичкој 
лепоти тог пролазника, ратника и делије...“ (Милошевић-Ђорђевић 1971: 217)
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сопствено чињење: „Трагика се појачава и тиме да за Едипа више није 
могуће стоичко држање. Док Лај бежи пред својим убицом, Едип бежи 
да не би сам постао убица. За разлику од свог оца, он је присиљен да 
дела, јер мора да спречи сопствено делање.“ (Сонди 2008: 237)

Епско се у Софокловој трагедији згушњава у драмско, које пре-
раста у трагедију на основу развоја трагичке свести о ходу Судбине 
која се не може ничим задржати нити предупредити, лишити смисла 
или пак осујетити. Што више чини да је порекне, јунак ће бити све 
ближе њеном испуњењу. Бежећи од себе он се приближава себи. И 
сопственој пропасти.72

На основу ове древне приче у домаћој драмској књижевности 
издвојила су се три занимљива драмска остварења, уклопљена у 
разноврсна језичка и стилска уобручења, књижевне епохе и правце, 
дијаметрално супротних индивидуалних поетика и неуједначених 
уметничких домета. У тумачењу питања интержанровских односа 
народне песме и драме у контексту учитавања интернационалног 
мотива родоскврнућа из античке трагедије (Цар Едип) и народне 
традиције („Наход Симеун“) у историјске (мело)драме Јована Стерије 
Поповића (Наод Симеон), Бранислава Нушића (Наход) и Милене 
Марковић (Наход Симеон), посебну пажњу привлаче жанровска 
изјаловљења у контексту (не)испуњења поетичких образаца које 
изискују народна легенда у стиху, трагедија, мелодрама или пак 
историјска драма. Овим се још изразитије проблематизује питање 
индивидуалног приступа колективном начелу (Тешан Подруговић), 
односно архетипског наслеђа (мит, легенда) у индивидуалној поетици 
драмског писца.

Нушићев Наход инспирисан је народном песмом о Находу 
Момиру, са мотивом неправедно оклеветаних љубавника, који стра-
дањем потврђују (ис)трајност своје љубави. Спада у историјску драму 
колико и у мелодраму или пак драму интриге. Интригант и узрочник 
трагичних последица је превртљиви Грк, Никифор Тарентин, изасла-
ник византијског цара Кантакузина. Мотив избегнутог родоскврнућа 
допуњен је мотивом самоубиства брата и сестре који нису могли да 

72 „Епско распредање предисторије згушњава се у трагедији у драмско испити-
вање. Краља не сустиже несрећа као каквог странца крај пута, него на циљу 
његовог сопственог сазнања. Сходно томе, пророчанства везана за три судбине, 
које уистину чине једну судбину, означавају особено трагично потенцирање, у 
оквиру којег супротстављени моменти бивају све више везивани једни за друге, 
а двојство све неумољивије иде у правцу јединства: Лај бежи од свога убице путем 
који оног управо води према њему — млади Едип бежи од најављеног убиства, а 
починиће га управо у том бекству — краљ Едип тражи убице Лаја, плашећи се да 
би могли да буду његове убице, и налази самог себе.“ (Сонди 2008: 239)
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истргну забрањену љубав из срца. Нема окајања греха, нема мука, 
нема посвећења, на стени или пак у јуначкој тамници.

Проучаваоци Стеријине драме слажу се у томе да је дело Наод 
Симеон или несрећно супружество настало у етапи која је названа 
ђачким периодом Стеријиног рада на драми, пре него што је, са 
комадом Лажа и паралажа (1830), „изишао на правац“, како је то 
истакао у оном чувеном писму Вуку Стефановићу Караџићу из 1832. 
године (Несторовић 2011: 76–77). Овде се поставља више занимљивих 
питања. Најпре, зашто се Стерија, којега је иначе одликовао извесни 
ексклузивитет по питању избора књижевног предлошка73, одлучио 
баш за легендарну песму „Наход Симеун“ из Вукове збирке? Друго, 
какав је Стеријин однос према старогрчкој трагедији и хагиограф-
ској литератури са мотивом инцеста у основи? Треће, због чега је 
у Стеријином делу радња пренета на султанов двор, у оријентални 
амбијент и причу о сусрету и преплету две вере, две цивилизације, 
две културе? И четврто, колико је у овој књижевној обради естетске 
доречености и драматуршког умећа?

Слободан Јовановић посебно истиче мелодрамску нит и водвиљс-
ку ситуацију у коју се код Стерије претворила страшна и удесна грчка 
трагичка структура:

„Стерија није умео да подражава лепој уздржљивости Соф-
окловој: читава три чина он употребљује на то да у пуну 
светлост стави љубав Симеона и Зулме, и да нам објасни 
како је та љубав силна… И наравно, што се Симеон и Зулма 
већма воле, то и њихов грешни брак све више изгледа њихо-
во властито дело, и, следствено, она несрећа која их због тог 
брака сналази – све мање трагична, све мање вредна нашег 
жаљења. У Стеријиној трагедији, родооскрвнење остаје без 
извине, иако је случајно. Симеон и Зулма толико су се волели 
пре брака, да нам се чини да би они били кадри узети се, и 
да су знали за свој прави однос…“ (Јовановић С. 1991: 905)

Шта је од Софокла остало код Стерије? Ништа. Величанствена 
античка трагедија о цару Едипу, чија се судбина остварује јер се мора 
остварити, јер другачије не може бити, оставила је Стерију равнодуш-
ним. То што се месо трагичког у античкој драми испољава у вољи 

73 „Извесна доза ексклузивности која је пратила Стеријине изборе тема и мотива 
из народне традиције, није била својствена само почецима његовог рада на 
драми. Она је обележила и претпоследњи, трећи период његовог стваралаштва, 
који је у периодизацији песниковог развоја назван београдским раздобљем.“ 
(Несторовић 2011: 79-80)
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Фатума, у човековој непоправљивој и страшној Судбини која му се 
неумољиво, ужасно неумољиво примиче, упркос свим његовим напо-
рима и предузећима да је избегне, и можда управо благодарећи тим 
његовим напорима и предузећима да је избегне, није било довољно 
привлачно за младог Стерију, који је превасходно овим „позорјем“ 
мислио своје савременике подучити исправности и врлини.74

Акценат у Софокловој трагедији није на љубавном односу 
између Едипа и Јокасте, већ на страшном, поступном и неминовном 
обелодањивању греха и његових починилаца. Другим речима, на 
обелодањивању трагичког. Највећи несрећник и убожјак под капом 
небеском трага за починиоцем тешког греха који је навалио кугу на 
Тебу, не знајући да ће, трагајући за грехом, доспети до своје и до мај-
чине постеље, и да ће, разголићујући грешнике и виновнике божије 
казне, разголитити сопствени грех. Да ће, бежећи од себе, у јаловом 
супротстављању делфском пророштву, доспети до себе. До најдубљих 
понора сопства. Трагичко се испољава у човековој опчињености 
Грехом, у заумном и ужасавајућем ходу Судбине, у сублимираном 
ужасу, у катарзичком исходу: „И док та истрага траје, сенка његове 
црне судбине примиче се све ближе, и бива све већа, све тамнија и 
ужаснија и ми њено лагано и ћутљиво помицање пратимо у онаком 
истом узбуђењу као и оно приближавање смрти у Метерлинковој 
‘Незваној Гошћи…’“ (Јовановић С. 1991: 904–905)

Стерија је поднасловом „жалосног позорја“ недвосмислено 
одредио свој однос према античким и усменим изворима.75 Какве 
су, међутим, његове везе са хагиографском литературом, које је 
несумњиво могао посредно остваривати преко народне књижевности 
(Маринковић 1982: 147)?

74 „Ипак зато, Софокло је успео да на основи родооскрвнења направи једну од 
највећих трагедија за које знамо. Едипов случај он је умотао у једну религиозно 
тајанствену атмосферу, у којој он престаје бити гнусан да би постао страшан.“ 
(Јовановић С. 1991: 904)

75 „Наглашавајући да је реч о ‚трагедији у пет дејствија по народној песми‘, Стерија 
је остварио занимљив укрштај поетичких претпоставки најстарије драмске врсте 
и народне песме. За разлику од раније објављене драме о косовском подвижнику 
Милошу Обилићу коју је у поднаслову одредио као ‚јуначко позориште у пет дејст-
вија‘, Стерија је драмску обраду мотива инцеста двоструко приближио трагичкој 
теми тако што ју је најпре назвао трагедијом, а затим навео и извор од којег је 
пошао у обликовању дела. Легендарна народна песма Наход Симеун израста на 
теми инцеста и захваљујући томе блиска је свим драматизацијама едиповске 
ситуације. Иза оваквих и сличних остварења стоји дело великог старогрчког 
трагеда Софокла као параметар интернационализације овог мотива у драмским 
врстама.“ (Несторовић 2011: 77) 
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У међусобној успоредби, постоје велике разлике између хаги-
ографске и Стеријине обраде теме о инцесту између мајке и сина.76 
Постоје велике разлике и између Стеријине „трагедије у пет дејствија“ 
и усмене варијанте Тешана Подруговића. Постоје, међутим, изразите 
сличности између Стеријине обраде теме и друге варијанте ове песме 
из Вукове збирке („Опет Наход Симеун“, Вук, СНП II, бр. 15), коју је 
Урош Волић добио „од неког слепог певача“.

Стерија се, у суштини, није ослонио на Тешанову варијанту. 
Он се угледао на народну песму „Опет Наход Симеун“ и то у низу 
фабуларних детаља и (мело)драмских решења. Почев од места 
збивања радње (Јања), преко мотивације мита о јунаку, родосквр-
не везе између поочима и поћерке у песми („хранитељ је како и 
родитељ“), односно оца и ћерке у драми77, све до заплета, у коме је 
Зулма предмет пажње низа обожавалаца и просаца (Асан, Синан, 
Симеон), односно просидбе формулативног мноштва лала и везира 

76 „Постоје веома важне разлике између житија и Стеријине обраде ове теме. Ту 
најпре мислимо на другачије позиционирање ликова унутар родбинских веза 
па тако док је у житију Павле Кесаријски дете зачето у родоскврном браку брата 
и сестре, у Стеријиној драми наход Симеон потиче из односа оца са ћерком. 
Док је први брак изнуђен и склопљен на основу обостране сагласности брата 
и сестре не би ли се тако спасло царство, дотле је у мелодрамском обрту отац 
обљубио ћерку (...) Увођењем мотива двоструког родоскврнућа, Стерија је 
додатно оптеретио мелодрамску матрицу и учинио да главни лик буде царица 
Зулма, а не наход Симеон. И у житију и у мелодрами усуд се појављује као 
посредник између мајке и одбаченог јој сина. Али, док у житију мајка сама 
позива сина да јој буде муж, не знајући да га је родила, Стерија у сагласности 
са жанром мелодраме уводи мотив љубави па се мајка и син у његовом делу 
заљубљују једно у друго.“ (Несторовић 2011: 78)

77 „У овом граду царовао је неки Ас-Биух Исмаил, суров и свирепи владатељ; 
он је имао једину од незаконог брака кћер, лепу као што је Даница лепа, и  
ова га лепота гнусним жаром распали, да је за жену определи. Сирота девојка,  
и не знајући да је сродством са свирепим краљем скопчана, одрицала је  
крвавим сузама ову прејестествену прозбу; но шта је преко силе тирана 
учинити могла? Муфтија иј благослови, и он се с‘ њом као туђинком венча.“ 
(Стерија 2005: 41)

Рани царе у Јању девојку 
Од малена до десног колена, 
Не рани је, да је другом даје, 
Већ је рани, да је за се узме; 
Царе оће, а девојка не ће; 
Њу ми просе лале и везири, 
Лале просе, ал‘ је царе не да, 
Већ он узе под силу девојку. 
   („Опет Наход Симеун“, Вук, СНП II, бр. 15) 
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у песми.78 То се види и у потреби за умањивањем кривице Находа 
и његове мајке.79

Ипак, и поред експлицитног указивања на спољашње сличности, 
шта је од поетике народне песме остало у Стеријином „жалосном 
позорју“? Још једно велико ништа. „Зулма је царица, а Симеон само 
један симпатичан пробисвет. Она је мухамеданка, а он хришћанин, 
– и врх свега још, она је најмање седамнаест година старија од њега. 
И сада сиромах Стерија петља и удешава кроз целу своју трагедију 
да се они ипак узму! Одиста је чудновато, да он није осетио да нас 
њихова љубавна историја не може ни часа интересовати, па ма како 
била романтично представљена.“ (Јовановић С. 1991: 905)

Стеријино драмско дело показује низ почетничких слабости и 
пропуста, како у вођењу драмске радње, тако и у поступцима карак-
теризације јунака:

„Препознавши у народној песми Наход Симеун аутентичан 
облик трагичког усуда, сродан Софокловом Цару Едипу, 
млади песник је покушао да антички доживљај положаја 
човека у свету веже за јунаке познате ширем читалачком 
кругу и тиме тему која ипак представља исклизнуће из 
патријархалног морала, приближи нашем поднебљу. Пода-
так да ова рана Стеријина драма готово и није извођена, 
више него речито сведочи о односу хоризоната дела и пуб-
лике којој је оно намењено.“ (Несторовић 2011: 81)

У Стеријиној трагедији одступање од извора мотивисано је цен-
тралним мотивом љубави између Симеона и Зулме, царице града Јање, 
за коју ће се на крају, у коначном препознавању, испоставити да му је 
мајка. Овај мотив који је драмски обликован, као и одсуство мотива 
о јунаковом трагању за истином о сопственом пореклу, условио је и 
приближавање ове „трагедије“ жанру мелодраме.

И поред тога што се Судбина експлицитно наводи као регула-
тор који мери човеков однос према божанском и усмерава његову 

78 У Јању се царе преставио, 
Преставио, и саранили га, 
Оста сама царица госпођа, 
Оста сама у бијелу двору, 
Њу ми просе лале и везири, 
Лале просе, а царица не ће...  
   („Опет Наход Симеун“, Вук, СНП II, бр. 15)

79 У варијанти „Опет Наход Симеун“ венчање са мајком обликовано је епском схе-
мом женидбе са препрекама, те се и на тај начин минимизира јунакова кривица 
(Милошевић-Ђорђевић 1971: 218).
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животну путању („Бадава, Никола, ја сам у рукама судбине, никак-
ва ме сила човечија избавити не може.“), античка мера судбинске 
предодређености која одређује човекову трагику у свету није више 
супстанцијална у Стеријиној драми.

У драми је истакнута коб лепоте („Лепото, једино нешчастије 
моје…“), уз низ наизглед трагичних дешавања и сукоба (Асан убија 
цара тиранина, Симеон убија Асана у двобоју, Синан се бори са Симе-
оном), али све то у равни мелодрамских обрта који нису мотивисани 
ни неутољивим страстима ни неумољивим боговима. Емоције у овом 
комаду су тим неубедљивије што се на њима више инсистира, очајање 
је бледо, колико и љубав, мржња безлобива, колико и страст.

По мелодрамским тоновима и заплету Стеријиној драми прибли-
жава се Нушићева „трагедија у пет дејствија“ Наход. У овој се драми 
реализује низ поетичких претпоставки мелодраме као жанра, почев 
од откривања и разглашавања заборављених тајни, проналажења и 
губљења идентитета, сплеткарења у корист државних разлога или 
против њих, злехуде судбине, забрањених страсти,80 све до описа 
љубави, толико силне и искрене, да се не може истргнути из срца 
чак ни сазнањем да би њено испуњење било родоскврни братско–
сестрински грех81.

Драма Наход Симеон Милене Марковић изведена је 2006. у 
режији Томија Јанежића, у Српском народном позоришту да би већ 
2007. године добила Стеријину награду за најбољи текст. Текст је 
настао у јубиларне сврхе, по наруџбини, као омаж Стерији, на једну 
од Стеријиних тема. Како је у литератури већ наведено, драма је 
својом вредношћу далеко надмашила оригинал, повод и слављеничку 
пригоду.

У литератури је истакнуто да је Милена Марковић у писању своје 
драме првенствено била инспирисана Стеријом, а онда посредно 

80 „МОМИР: Разумеш ли ме, оче, сад; видиш ли како је зао удес сплео густе мреже по 
мојим стазама; видиш ли понор дубоки, пред којим ме је судбина довела? Тешиш 
ме родитељском љубављу. Ох, кад бих је имао! Јер, реци, може ли ми понудити 
љубав мајка која ме не сме гласно сином назвати; може ли отац, којега не смем 
гласно оцем назвати? Жедан сам увек био те љубави, али у тренутку кад сам суве 
усне принео њеном извору да је се насрчем — извор је усахнуо; у тренутку кад 
сам ту љубав познао, ја сам је изгубио, а ти ме тешиш њом!“ (Нушић: 281)

81 „МОМИР: Ту... ту је грех... љубав је још ту!... Не умем да је источим, немам снаге да 
је ишчупам. Борим се као звер, и планину бих затресао снагом коју сам заложио 
себе да савладам. Ох, каква је слаботиња човек у борби са собом! Звао сам у 
помоћ мудрост, а она ми се церекала у очи; звао сам врлину, а она ми се порочно 
смејала. Смрт, једино смрт, нежно ми приступа и зове ме себи са топлим осмехом 
на уснама... (Дужа пауза). ... Разумеш ли ме, оче, сад? Ја је волим још!...“ (Нушић: 281)
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народном песмом, односно митом о цару Едипу. И код Милене Мар-
ковић и код Стерије наш Едип — Наход Симеон — „бежи од онога 
што воли да би нашао оно од чега стрепи“ (Николић 2006). Такође 
је истакнуто како даровита песникиња стварност око себе слика 
„модерним песничким нервом“ (Пејовић 2006).

Ми пак сматрамо да Милена Марковић — и поред тога што драма 
настаје као омаж Стерији — не полази од Стерије већ од Тешана Под-
руговића и „будимске“ варијанте епске народне песме. И да у конач-
ном исходу враћа „Находа Симеона“ Софоклу. Колико и Тешану.

Постапокалиптичка у интенцији, драма Милене Марковић пола-
зи од слике некадашњег библијског склада и обиља („Врт љубави“), 
како би показала распарчане цивилизацијске остатке, избледеле 
таписерије Света, и подастрла мрвице људскости античкој причи о 
Судбини која се мора остварити, и библијској легенди о Апокалипси 
која се већ остварила. Веровање у Судбину која управља људским 
животима преплиће се са веровањем у Зло као есенцију човекове 
природе. Зло које није никаква предестинација у теолошком или 
антрополошком смислу, већ метафизичка константа људске при-
роде.82 Ако не друго, фасцинацију Злом у свету и човеку Милена 
Марковић дели са Стеријом.83

У поимању Судбине Милена Марковић је на трагу античке коли-
ко и словенске традиције. Управо је за ово поднебље карактеристично 
прожимање и стапање вере у судбину и вере у Бога: „Човеком управља 
судбина коју одређује Бог. Не може се избећи, а одређено је колико 
ће живети, како умрети.“ (Радуловић Н. 2009а: 46–47)

Судбина је чинилац који ће усврсисходити трагичку сврху пута 
јунака драме Краљ Едип: „Три пута проговара Пророчиште током 

82 „Моје драме су тешке за стомак, али оне имају у себи једно романтичарско 
виђење света, а са друге стране поседују једну врсту фасцинације злом“, каже 
ауторка (Муњин 2009).

83 „Негативни јунак Стеријиних трагедија не служи се злодјелом или ниским поступ-
цима ради грубог личног интереса (као нпр. јунаци Родољубаца), већ га уклапа 
у стратегијске калкулације и етичко-филозофске погледе на појединца, човјека 
уопште, народ и државу. Став о злу као дијелу људске природе неутрализује 
одбојност према конкретном носиоцу зла. Стерија је у такву, несумњиво крајње 
скептичну представу о човјеку уклапао и старије категорије фатума и случаја 
варирајући архаичне мотиве (као што је мотив Еврипидове трагедије Цар Едип) 
на грађи народне пјесме (трагедија Наод Симеон). Неуспјелост тога покушаја не 
долази само од једне тешке теме, невјешто транспоноване у балканске ислам-
ско-хришћанске колоплете, већ од противурјечних настојања да се генеза кобне 
еротске везе између мајке и сина етички неутралише на драмски цјелисходан 
начин.“ (Иванић 2007: 49-50)
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драме о Едипу: први пут оно говори Лају, затим његовом сину и на 
крају Креонту, који му по Едиповом налогу поставља питање. Три 
пута Пророчиште саопштава божанско знање човеку, три пута оно 
тиме усмерава делање и пушта људе да изврше оно што им је досуђе-
но. На та три места згушњава се, као у каквим чворовима, и заплиће 
збивање, које се једино из њих може разрешити.“ (Сонди 2008: 235)

У свој постдрамски текст, у коме слика постапокалиптичну 
стварност и поставља питање трагичке кривице људи који су прис-
тали на такву стварност, ауторка уводи епску фабуларност (Одисеја 
— трагање за пореклом), лирску поетску интонацију, мелодрамске 
акценте и исповедни тон, једнако као и хладне брехтовске пасаже, 
иронично–сатирични приступ стварности, уз аутентично песничко 
очуђење језика и света који је са језиком (у)једно, будући да постоји 
само у језику. Драма је архетипска колико и егзистенцијалистичка. 
У њој преовлађује песимистично осећање проистекло из драме чове-
кове егзистенције.

Наход Симеон Милене Марковић је „у својој основи игра којом 
човек (јунак) испитује границе властите судбине (у односу према 
божанском)“ (Milić 2007: 19–20), каквом се и античка трагедија, све до 
Сократа, играла. Попут античких, и комад Милене Марковић настаје, 
наизглед, изван морала и времена, пропитујући основна питања 
морала, и времена. Свог. И других.

Драма Милене Марковић тешка је и опора. Она не поучава, али 
поставља питања. Ако се врлина може научити, можемо ли постати 
бољи људи? Може ли свест о трагичкој кривици донети искупљење?

И поред модернистичког иронично–сатиричног отклона, на 
линији брехтовског „отуђења“, драма Милене Марковић враћа антич-
кој трагедији оно што су савремени теоретичари драме античкој 
трагедији одузели. Игру. И Судбину.

Милени Марковић се не може приписати захтев који је Корнеј, 
на основу његовог учења о катарзи, приписивао Аристотелу, а по коме 
трагедија односно озбиљна драма мора садржавати нешто „на основу 
чега смо кадри да себе поправимо“ (Fric 1981: 362). Али јој се може 
приписати начело да озбиљна драма мора, поред игре, садржавати и 
нешто на основу чега смо кадри да видимо у себе. Или још боље, да 
видимо себе.

У складу са предлошком старогрчког трагеда и природом усме-
них узора, Милена Марковић је задржала антички хор („Хор калуђе-
ра“, „Хор удовичиних пратиља“) и колективне ликове (радници 
са бензинске пумпе, Цигани), као моралне резонере драме, који не 
допуштају потпуно емоционално поистовећивање са догађајима 
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приказаним у радњи. Структура комада, међутим, не обезбеђује хору 
повлашћено место, са којега би се просуђивало о моралним побу-
дама деловања чинилаца радње и последицама њиховог деловања. 
Драма Милене Марковић не дозвољава ни оно „отуђење“ у брехтов-
ском смислу, засновано на дистанци и промишљању радње, које је 
карактеристично за савремени постдрамски текст. Емоционално 
прочишћење, уживљавање у радњу и судбине ликова, учествовање 
у страшним и великим догађајима који порађају страшне и велике 
патње и страхове, ударање емоцијом директно у стомак, постиже 
ауторка превасходно сировим и аутентичним песничким језиком. 
Речима, које нису служинчад идеја, теоријских стратегија, планова, 
замисли, мотивацијских комплекса, процена. Речима, које враћају 
драму трагедији, а причу миту. И једно и друго поезији.

Јунаци ове драме су губитници, људи са руба, маргиналци. Сон-
гове певају као израз сопствене неприлагођености и самоће. Први 
сонг је „Успаванка“, а пева га млада жена која ставља корпу са дететом 
у реку, у номенклатури ликова означена као „курва што је оставила 
дете“. Она има још једно име, „удовица која је била у великом свету“. 
Тако пева сонг „Удовичина песма“:

„Идем у моју кућу у мој затвор 
Идем у моју кућу у мој гроб 
Идем у мој кревет у моје миле ланце 
Идем у моју башту у моје трње 
Идем у моју шталу у моје блато 
Идем да бројим шушке и гризем злато 
Идем да ставим груди на јастук 
Гледај ме гледај са слике 
Чувај ме са оног света 
Умрла би слатко“

У Тешановој песми неприлична пожуда будимске краљице, иза-
звана лепотом и присталошћу момка, дата је неувијено и са намером 
да се оправда епски јунак, којега је вино „преварило“, те је обљубио 
своју мајку у незнању:

Сједи Симо, пије рујно вино, 
Ал’ не може госпођа краљица, 
Већ све гледа Наход–Симеуна. 
Кад је ноћца била омркнула, 
Тад’ краљица рече Симеуну: 
„Скидај рухо, незнана катано! 
Ваља тебе ноћити с краљицом 
И обљубит’ Будимску краљицу.“
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И у драми Милене Марковић удовица ће се безнадежно и тра-
гично, као и код Стерије, загледати у Симеона, што ће довести до 
њене трагичне смрти:

„Вир је моја кућа сине 
У виру ме нађи“

Милена Марковић се игра. Показаћемо то једним примером. У 
складу са древним митом о јунаку, у уводним сценама драме акценат 
је на Симином одрастању у манастиру, прати се његово стасавање и 
сазревање, удевање у опну мушке лепоте и потентне полности. Овде 
се у ствари варира опште место „мита о јунаку“, којим се упућује на 
дечакову изузетност тиме што он од малих ногу напредује брже него 
вршњаци и одликује се врлинама међу њима. У предању о рођењу 
Сибињанин Јанка из Вуковог Рјечника, Чајкановић је посебно указао 
на мотив истицања у игри међу вршњацима („гдје се скаче, он одскаче, 
гдје се рве, он обара, гдје се камена меће, он одмеће, гдје се трчи он 
утјече“), због чега му другови, злобни и завидљиви, пребацују да је 
копиле. То је уједно и мотивација његовог поласка у свет да тражи 
оца. И у миту о Едипу мотивација за одлазак у свет, у потрагу за 
оцем, истоветна је: „Postquam Oedipus … ad puberam aetatem pervenit, 
fortissimus praeter ceteroe erat, eique per individiam aequales obiciebant 
eum subtitum esse Polybo…“ (вид. Ређеп 1992: 17)

Ево како гласи то место у „Находу Симеуну“ Тешана Подруго-
вића:

Кад је била чеду годиница, 
Колик’ друго од три годинице; 
Кад је било од три годинице, 
Колик’ друго од седам година; 
А кад било од седам година, 
Колик’ друго од дванаест љета; 
Кад је било од дванаест љета, 
Колик’ друго од двадест година. 
--------------------------------------- 
Изишли су ђаци манастирски, 
Те с’ играју игре свакојаке, 
Скачу скока, мећу се камена, 
Прескаче им Наход Симеуне, 
Прескаче им, каменом одмеће; 
Мани бјеху ђаци манастирски, 
Па говоре Наход Симеуну: 
„Симеуне, један находниче, 
Ти не имаш рода ни племена, 
Ти се не знаш од рода каква си…“
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А ево како је то место иронијски тривијализовала Милена Мар-
ковић и при томе је није лишила поезије. Хор калуђера даје овој сцени 
античку снагу, а профана садржина модернистичку супстанцијалност:

И са непуних годину пола тепсије 
Гибанице 
И са непуне две десет сарми 
(Један излази испред осталих) 
Једанаесту му нисам дао 
Да поједе 
(Сви) 
Сима Симеон 
И после се попне на крушку 
И све крушке са врха поједе 
Ове доле донесе нама 
Да правимо ракију 
И све шљиве поједе са врха 
Оне зелене 
И не поквари стомак 
И грожђе легне па га једе устима 
Непрскано грожђе устима га једе 
И пије из потока 
Сима Симеон 
И плива ко риба 
Сима Симеон 
И пева ко птиче Сима Симеон 
Не да да му сечемо косу 
Сима Симеон 
Не да косу 
А браде нема Сима Симеон 
Не 
Леп је ко девојка Сима Симеон 
Јој

Избацивање из манастира еквивалентно је изласку из мајчине 
утробе те је Симина потрага за мајком у великом свету истовремено 
и иницијастички напор да се човек из профаног врати у сакрално 
време, у предмладићку невиност и чистоту. Епизоде на том великом 
путу уверавају га да је свет место где се крију страшне, огавне звери 
које се зову људи. Девојчица Тако, која ће му постати женом, већ 
својим именом упућује на страшну деперсонализованост, и нељудску 
дехуманизованост света на који је осуђен. Као из неког бекетовског 
комада Тако чека живот да јој се деси, безнадежно снатрећи о великом 
граду у који никада неће отићи:
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Одлазим ја у град 
Чујем га чујем град 
Како пуца град 
Чујем га чујем град 
Како цвили град

Спознавајући свет и себе, Сима Симеон среће нишче и убоге, 
богаље–патрљке Судбине. Среће осујећену Мушкост (боксера у коли-
цима) и Женство које вапи за телом како би се оваплотило у духу. Не 
одустаје. Иде даље: „Симеону ради један црв који га једе изнутра и 
тера га да иде даље и даље, да пита и да тражи, и да гледа и да доживи, 
и да уништи на том путу. И он постаје светац на крају, након што се 
сјединио са мајком и провео у покори много година, као и у народној 
песми…“ (Интервју са Миленом Марковић, Ludus — pozorišne novine, 
СДУС, Београд, 2004–2006).

Поредак у Манастиру је поредак Света. Оцо, милостиви, али 
праведни калуђер, представља ауторитет, сређеност, закон и морал. 
Калуђери су разне сорте. Јован, изгубио породицу, жали за њима. 
Милутин, „калуђер који се бори са демонима“, Удовичин отац и 
Находов деда, воли дечаке. Циганка, дојиља, заузима место античког 
пророчишта, с правом, архетипским (дарује млеко, живот, црна је, има 
пророчке способности); клетвом у сонгу „Плакаће му мајка“ прорећи 
ће трагедију. Она помера границе морала и врлине:

[…] 
„Да те буде срамота 
Ти да ми кажеш да сам крала 
А имаш толико ствари  
Које ти не требају 
Шта ће ти то све 
Мени требају“ 
[…]

Трбуља, у критичарству поистовећена са Брехтовом Мајком 
Храброст која уместо колица вуче своју судбину — непокретног мужа 
у колицима. Она означава плотско и опсцено, трбух као место где 
пребивају чула, те ће с њоме Симеон и стећи неопходна знања о томе 
„како се жена воли“. Муж у колицима, некадашњи боксер, симбол за 
покрет и снагу, сада симболизује осујећену мушкост. Боље речено, 
немогућност да се буде Мушко. Девојчица Тако, „девојчица која хоће 
у велики свет“, већ поступком именовања деперсонализована, као 
пресликана из неког бекетовског комада.

Свет се у овом (пост)драмском тексту осипа и руши из темеља. 
Симеонов брак је само потврда дубоке друштвене и моралне кризе, 
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епохалне разградње света. Из тог брака дете ће бити напуштено и 
остављено једнако као и Симеон, или Тако, или њен „брат“.

Наход Симеон трага за мајком, за сопством, за идентитетом. 
Његова потрага је модернистичка у мери у којој је архетипска: „Хоћу 
мајку да нађем, да знам ко сам и шта сам, хоћу да знам, не други да 
ми кажу, ја да знам.“

Два света, Манастир и Свет, не препознају један другога као 
свет: „Није он за манастир, није он како треба и неће бити како треба, 
грехови родитељски се у њему виде.“

Када је реч о драматуршкој структури комада, од библијског 
пролошко–епилошког оквира, текст се дели на 20 слика, тематски 
означених насловима: „Пуштен низ воду“, „Света кућа“, „Јован и Оца“, 
„Буђење ђавола“, „Свет“, „Рођендан“, „Живот такав је“, „Нема га“.

На самом почетку драме кроз песму „Врт љубави“ Виљема Блејка, 
види се и библијски призор свега онога што је некад био „врт љуба-
ви“, а сада је претворено у руину, пустош, нигдину. Од Апокалипсе 
до Потопа. Речи су парцелисане као гробље, у себи носе измрцварене 
остатке живота. Сам крај варира опште место античког мита, али и 
наговештава библијски потоп (сви одлазе у воду).

Поезија, посебно у сонговима, прати било митског пулсирања 
драме Милене Марковић. Порив за магијским подражавањем путем 
речи (слично узрокује слично; слично подражава слично), митотво-
рачки је поетички поступак. Понављањем фонема, речи, синтагми, 
мелодијске матрице, подражава се првотна мелодија мита. Трагички 
нимбус драме постиже се пре света митотворством језика и стиха.

Понављање је један од основних облика организовања речи и 
мисли: „Присутно у разним видовима магијских формула, понављање 
је најстарији начин уметничког мишљења, пут ка типологизацији,али 
и основно средство за изградњу уметничког остварења као целине.“ 
(Н. Милошевић–Ђорђевић) Реч је о поетичком поступку на коме 
Марковићева посебно инсистира јер приближава текст заборавље-
ном митском обрасцу првоговора:

„Лети лети као птица 
Пливај пливај као риба 
Гризи гризи као кер 
Кољи кољи као вук…“ („Успаванка“)

У драми Милене Марковић песнички језик не бави се номенкла-
туром идеја. Он је регистратор конкретних ствари, људи, предмета. 
Као језик народне поезије он опредмећује апстрактно, делећи — попут 
причљиве понављалице–мита — недељиво у игривој разбројивости 
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стихова. Жесток је то поетски језик, сиров и ругалачки, проницљиви 
хулитељ и опсенар. Језик који засеца дубоко, до сржи ствари, како 
би себе отворио ка свету и тиме свет суштински задобио за себе. Тај 
језик је забринута нежност мајке и опсцена псовка уличара. У њему 
пребивају метафоричност, зачудност, жаргон и псовка, као израз 
идеолошког отклона и отпора према малограђанштини.

Друштвена критика у комаду Милене Марковић није на првом 
месту, али посредно постоји, пре свега у репликама Трбуљиног 
Мужа.84 То бисмо могли да схватимо у духу брехтовске критике 
античке трагедије у погледу њене моралне индиферентности (Fric 
1981: 364), али и као аутентичну друштвено–критичку ангажованост 
писца овог комада.

Марковићева барата архетиповима. Један од њих је човекова 
опседнутост демоном. Звер на точковима коју је јахала „курва што 
је оставила дете“, врела и моћна, еквивалентна је мотиву о „буђењу 
ђавола“ у Симеоновом одрастању. Или сценама у којима се Милун, 
„калуђер који се бори са демонима“, суочава са Симеоновом лепотом. 
Опседнутост ђаволом поистовећује се са музиком, весељем, смехом.85

Док у народној песми отац игуман отвара врата од тамнице где се 
легу „гује и јакрепи“, Симеон у драми Милене Марковић сам одлучује 
да се затвори у тамницу. Он дакле сам, посве слободно, у складу са 
поетиком нововековне индивидуалности, бира облике и смисао свога 
каштиговања. Овај детаљ показује моћ слободне воље у савременом 
друштву, и могућност да човек своје грехе окаје због тога што тако 
хоће, а не због тога што тако мора.

Кад то чуо отац игумане, 
Узе Сима за бијелу руку, 
Па отвори тавницу проклету, 
Ђено лежи вода до кољена, 
И по води гује и јакрепи, 
Симеуна баци у тавницу, 

84 „МУЖ: Та домовина то је једна ужегла курва што се јебе у дупе, јер у руци држи 
бомбу да ти разнесе главу кад хоћеш да је омиришеш, брда и долине...“ (...) „Нико 
нема појма ништа. Све сама пичка и дупелисци и пијачи млека и овце за шишање и 
телад за клање, све будала до будале, видим ја одавде све, видим на другу страну 
света, видим како иду по улицама, криви што су живи, сви ће да цркну дупеглавци.“ 

85 „Нећу да ти кажем. Кад кажем како се зове тај инструмент почне душа да ми плаче. 
За ђаволом ми плаче душа. Ђаво је унутра у том инструменту. Стално ме је звао 
да дођем код њега више пута сам био. Бацио сам је и спалио. Свирао сам добро, 
долазиле су код мене па коју ја хоћу узмем коју нећу дам једном што ме пратио. 
Неке су плакале кажу хоћу тебе нећу тог што иде са тобом али ја кажем курво кад 
си дошла да добијеш то по што си дошла...“
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Па затвора тавницу проклету 
Кључе баци у тихо Дунаво, 
Па је старац тихо говорио: 
„Кад изишли кључи из Дунава, 
Симеун се грија опростио!“

Симеоново окајање греха наговештава сонг „Хоћу да ме нема“:

Дошао сам да останем  
Дошао сам да останем доле испод земље где су кости 
Дошао сад да останем ту и да не гледам сунце 
Дошао сам да останем ту и да не слушам птице 
Дошао сам јер сам нашао своју мајку 
Дошао сам јер сам био у мајци својој 
Дошао сам јер сам јој био у утроби 
Дошао сам јер ми је било лепо са мајком мојом 
Дошао сам јер сам јој ја ставио нож у утробу 
Дошао сам јер нећу више да постојим 
Дошао сам јер хоћу да се молим за њу 
Дошао сам јер сам гори од сваког ко хода по земљи 
Дошао сам да молим за оца свог 
Дошао сам јер сам гори него он 
Он није волео мајку моју 
Онако као што сам је ја волео 
Целу ноћ и један дан 
Волео сам мајку своју 
Читав живот сам је тражио 
Читав живот ћу да молим за њу 
Нисам јој рекао да има унуче 
И оно нека иде где му је воља

Док се Стеријин дијалог са традицијом врши преко друге 
варијанте народне песме, драма Милене Марковић ослања се на 
Тешанову „будимску“ верзију. Комад прати логику епске песме и 
када је напушта, он се повинује књижевноисторијским изворима и 
када их крши, боље речено, повинује се управо да би их кршио. Тако 
се у Тешановој варијанти о Находу Симеуну експлицира да игуман 
не даје дете дојиљама („Не шће дават’ чедо на дојиље,/ већ га рани 
у свом намастиру“), док у комаду Милене Марковић дете остаје у 
манастиру, али се проналази срећно решење, у лику младе Циган-
ке–дојиље која отхрани дете. Циганка је вишеструко функционалан 
лик. Она представља људе са маргине, друштвени талог и несрећу уз 
посредну критику преовлађујућег друштвеног уређења и морала. С 
друге стране, у архетипском смислу, Циганка–дојиља заузима место 
делфског Пророчишта, за шта јој легитимитет дају њени атрибути 
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(црна, симболизује плодност, мајка) и порекло (Цигани, номадски 
народ, склон враџбинама и гатању).

Оцо је, као и народној песми, добар, праведан и милостив калуђер, 
коме је Симеон истински прирастао за срце:

Жао бјеше старцу игуману, 
Пази Сима, како свога сина; 
Пореза му св’јетло одијело, 
Даде њему хиљаду дуката 
И ђогата свога из подрума…

Легенда о бацању кључева у море, као и у проналажењу тих кљу-
чева после одређеног низа година, у драми Милене Марковић пси-
холошки је рационализована у складу са реалистичком мотивацијом 
текста, али су задржане одређене симболичке и поетске референце. 
Тако, отварање рупе у поду врши се тачно на дан који је Оцо одредио 
(на дан његове смрти), после много година, на шта указује чињеница 
да су Милун и Јован већ старци. Симеон је представљен у складу са 
легендом, али и народном песмом:

„Отварају отвор на поду.
Велика светлост из отвора.
Њих двојица падају на колена.
Излази Симеон сав у злату.
Љубе му ноге.“

Искушење и искупљење је слично представљено и у легенди о 
Павлу Кесаријском:

„Ја се зачудих смелости овога човека. И знађах за једно мало 
острво негде на мору. И на том острву беше једна кула. И 
одвезох га тамо морем и уведох га унутра и привезах му 
руке и ноге. И затворих кулу железним затварачем. А Павле 
повика ка мени и рече ми:

‘О владико, када ћеш доћи опет до мене?’
А ја вргох кључеве у море и рекох му:
‘Када ови кључеви изиђу из мора, тада ћу и ја доћи к 

теби.’
И пођох у своју ћелију. Када прође дванаест година, 

једнога дана, на Благовести Пресвете Богородице, донеше 
ми рибе из мора. И у једној риби нађох оне кључеве. И када 
их угледах, зачудих се веома одакле кључеви у риби, јер их 
не познах после толико година. И те ноћи, док лежах у својој 
постељи, паде ми на памет Павле како га закључах. И ујутру 
испричах братији о томе. А они се насмејаше, говорећи:
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‘Шта говориш, о владико? До сада од њега тамо није 
ни кост остала.’

А ја рекох:
‘Жив Господ Бог мој и жива душа моја, не остављам 

га тек тако!’
И уђох у корабљу и дођох тамо. Како отворих кулу, 

одмах угледах Павла украшеног и обасјаног светлошћу. И 
сијаше као сунце. А миомирисно миро излажаше из њего-
вих мишица. И угледавши ме, Павле повика из свег гласа 
ка мени:

‘Радуј се, мој добри учитељу и наставниче спасења 
мог!’“ (Јовановић Т. 2000: 275)

Чудо је хришћанско. У Симеоновим речима упућеним Оци 
виде се реминисценције на уловљену рибу са златним кључевима и 
хришћански мит („Дедице, на пецање ми идемо у вир да ухватимо 
рибу и да је вратимо у воду, у вир дедице.“) Одлазак у воду је завршни 
део есхатолошког библијског оквира драме, наговештен већ про-
лошком песмом Виљема Блејка „Врт љубави“. Уместо потопа који 
долази по људе због сагрешења њихових, овде људи долазе под воду, 
и затварају се у њену ауру. Подземни свет, који им једино припада. 
То што је тај свет обасјан светитељским сјајем, слаба је утеха.

Не постоји трагедија у којој је трагичко до те мере заступљено 
као што је то радња Софокловог Краља Едипа:

„На било који део судбине јунака да се усмери поглед, 
увек ће му се указати оно особено јединство од спасења и 
уништења, које чини једну од основних црта трагичног. Јер 
није уништење као такво трагично, него је трагично то да 
спасење доноси уништење; трагика се не остварује у пропас-
ти јунака него у томе да човек страда на путу којим је кренуо 
да би избегао пропаст. То основно искуство јунака, које се 
потврђује са сваким његовим кораком, у сваком случају 
тек касније уступа место једном другом искуству: да је то 
пут у пропаст, на чијем крају стоје спасење и ослобођење.“ 
(Сонди 2008: 234)

Општи, цивилизацијски оквири радње, архетипска дубина 
реплика, трагичка игра и иронијска персифлажа, између хришћанског 
и античког мита, воде Находа Симеона Милене Марковић од прет-
хришћанских до постапокалиптиних времена данашњице и питања 
трагичке кривице нових покољења: „Иза ове постмодернистичке 
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поетске драме крије се прецизна слика наше стварности.“ (Јовановић 
Љ. 2011)

Модерно доба не успорава и не ништи разорно дејство Фатума. 
Напротив. Грчка трагедија се у драми Милене Марковић враћа својој 
суштини, као дете матери. С друге стране, хагиографски елементи 
на крају драме библијски су оснажени сценом у коме се цео свет, 
манастир, калуђери, људи и богови сурвавају на дно реке. Раскапија 
се одједном капија воде, расцвета локвањ природе, раздреши чвор 
греха, позлати било легенде, посуврати трбух мита у модернизму 
у коме је трагизам индивидуе институционализован у медијском 
манипулативном простору Судбине.
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Fric 1981: Kurt fon Fric, „Antička i moderna tragedija“, u: Moderna teorija drame, 
priredila Mirjana Miočinović, Književnost i civilizacija, Beograd: Nolit, str. 
360-379.



III. Препознавање комике и смеха  
у Антологији Радомира Путника

Антологија савремене српске комедије коју је приредио Радомир 
Путник, а објавио Zepter Book World 2018. године представља један 
од театролошких догађаја сезоне.

Преко пет деценија Радомир Путник потврђује се као витални, 
поуздани и непристрасни пратилац, сведок и тумач српске драме и 
позоришта. По вокацији драматург, дипломирао на одсеку драма-
тургије Академије за позориште, филм, радио и телевизију, Путник 
је историчар драме и позоришта, драмски писац и телевизијски 
сценариста, истраживач, али и критичар актуелне продукције, о чему 
убедљиво сведоче две до сада објављене књиге сабраних критика 
Драматуршка аналекта 1 и 2. Радомир Путник немали део своје 
аналитичке пажње усмерава на комплексније и захтевније читање 
српске позоришне традиције и драмске књижевности, у распону 
од театролошких огледа, до прегледних и важних синтеза. Једна од 
најамбициознијих и најзначајнијих је књига која је пред нама.

Антологија савремене српске комедије је несумњиво издавачки 
подухват. Прва жанровска антологија ове врсте у нас, она даје нео-
пходну основу за тумачење драмских покрета и праваца од Другог 
светског рата до данас. Истовремено, ова антологија показује пуну 
научну и аналитичку зрелост приређивача, уз проф. Рашка Јовано-
вића, једног од најзначајнијих проучавалаца драмског стваралаштва 
код нас.

Путник је превасходно човек позоришта. Антологија савремене 
српске комедије даје репрезентативан избор комедиографских тексто-
ва који су играни у позоришту, у распону од Александра Поповића 
до Небојше Ромчевића.

Петнаест драмских текстова у овом избору дају увид у богат-
ство комедиографске продукције у Србији у распону од Другог 
светског рата до данас, са различитим жанровским обележјима и 
поджанровским проседеима, али и особеним поетикама појединих 
стваралаца. Општи је утисак: од Стерије и Нушића, савремена срп-
ска драма се креће у правцу развоја друштвене драме у ужем смислу, 
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трагикомедије, водвиља, историјске драме, црнохуморне комедије, 
интелектуалне драме, политичких комада, ироније и сатире.

Пре него што пређемо на основне принципе уређивања једне 
овакве антологије, морамо се ипак осврнути на однос приређивача, 
али и аутора комада према појмовима хумора, комике и смеха. У књи-
жевнотеоријском смислу жанр комедије представља врло хетерогену 
појмовну област у оквиру које егзистира комично као естетска катего-
рија у различитим поетичким, али и повесним еманацијама: од смеха 
заснованог на комици ситуације, карактера и нарави, преко парадо-
кса, апсурда, гротескног, ироније и сатире, друштвене и социјалне 
критике, али и индивидуално–психолошке карактеризације ликова 
и њихових односа.

У овом репрезентативном прегледу савремене српске комеди-
ографске продукције, од завршетка Другог светског рата до данас, 
хумор као естетска категорија, као начин рецепције света, заснован 
на смеху који садржи и терапеутски, катарзички карактер подређен 
је хумору који „има не само своју физиологију и психологију, него и 
своју карактерологију, своју етику и социологију“ (Владимир Двор-
никовић). Одвише, виталистички карактер смеха као да је условљен 
друштвеним променама и искушењима српског (и југословенског) 
друштва у његовом полувековном развоју. И то је апсолутно нови 
критеријум који је подложан различитим тумачењима. Да ли, дакле, 
попис репрезентативних стваралаца једног драмског жанра, у једном 
историјском и друштвеном периоду, који је подељен на одређене 
епохе, може бити у таквој мери (п)одређен друштвеним дешавањима, 
драмом историјске и друштвене стварности? С друге стране, у којој 
мери поетика појединих аутора може бити условљена европским 
и светским театролошким гибањима, а у којој пак афинитетима и 
склоностима самих тих аутора?

Без обзира на могућност проблематизовања овог кључног Пут-
никовог критеријума за периодизацију савремене српске комедије, 
он је послужио као поуздан ослонац за историјско–хронолошко 
представљање не само једног драмског жанра у српском друштву, већ 
и самог тог друштва које својим кризама и потресима одређује или 
бар утиче на тематски регистар позоришног репертоара у историјској 
перспективи.

Антологија српске комедије коју је приредио Радомир Пут-
ник истрајава, превасходно, на етичкој димензији, на ономе што Н. 
Хартман именује као „етос смеха“, на оштрици друштвене крити-
ке и нужности моралног преиспитивања заједнице и појединца у 
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трауматичним историјским околностима и искушењима пред које 
су постављени.

С друге стране, српска комедиографска традиција, можда најиз-
разитије у комадима Александра Поповића, почива на својеврсној 
синтези фарсичног и трагичног, на театру апсурда Ежена Јонеска, на 
сталним и упорним настојањима да савремени човек смехом покуша 
да се избори за слободу и егзистенцију достојну човека, јер “samo je 
komično u stanju da nam dade snage da podnesemo tragediju življenja“ 
(R. Grlić).

У својој Антологији Путник задржава основне смернице Селе-
нићеве периодизације развоја српске драме на три периода (Анто-
логија савремене српске драме, 1977), при чему трећу фазу помера до 
1993. године и уводи четврти период, од 1993. године до данас. Путник 
поставља разложно питање:

„Поставља се реторичко питање: како је било могућно да српска 
драма коју је током XIX и XX века обележила појава двојице изузет-
них комедиографа, Јована Стерије Поповића и Бранислава Нушића, 
између којих је комедији пружио значајан допринос и Коста Трифко-
вић, чак тридесетак година — од Нушићеве смрти до појаве Алек-
сандра Поповића — није оформила новог аутора?“ (Предговор, 12)

Приређивач Антологију савремене српске комедије почиње упра-
во комадом Развојни пут Боре шнајдера Александра Поповића са 
ваљаном аргументацијом: „Појава Александра Поповића, а недуго 
за њим још неколико значајних комедиографа, говори нам да су се у 
друштву створили услови за интензиван развој комедије као драмског 
жанра“ (Исто, 13).

Доводећи у тесну везу развој савремене српске комедије у нас 
са друштвеним процесима у послератном комунистичком друштву, 
Путник у својој периодизацији трећи комедиографски период датује 
од проглашења Устава 1974. године, који је наговестио крах зајед-
ничке државе, до 1993. године, када је тај крах у крви и ужасу ратних 
разарања и потврђен. Тај трећи период у развоју српске комеди-
ографије био је веома плодан, трајао је непуне три деценије, и донео 
је низ значајних остварења и значајних аутора. Ови драмски писци 
не огледају у се само у комeдијама, већ и у различитим драмским 
жанровима: „Драме и комедије Александра Поповића, Борислава 
Пекића, Слободана Селенића, Слободана Стојановића, Миодрага 
Илића, Гордана Михића, а нешто доцније и Виде Огњеновић, Мила-
дина Шеварлића, Радослава Златана Дорића, Милована Витезовића, 
Небојше Ромчевића и Братислава Петковића изводе се на бројним 
позорницама широм Србије, комади Милоша Николића приказују 
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се чешће на сценама изван наше земље него у Србији, док комади 
Русомира Богдановског, који пише на српском и македонском језику, 
сценске поставке имају у Македонији и неким европским земљама, 
као што се и дела Душана Ковачевића и Љубомира Симовића изводе 
широм Европе“ (Исто, 14).

У историјском развоју театрологије код нас Путник посебно 
акцентује значај оснивања Катедре за драматургију на Академији за 
позориште, филм, радио и телевизију и, у вези са тим, улогу драмског 
писца и педагога проф. Јосипа Кулунџића.

Наводећи како у антологији Авангардна драма Слободана Селе-
нића (1964), у којој нас Селенић упознаје са делима Јонеска, Виткије-
вича, Женеа, Ружевича, Пинтера, Симпсона и Олбија, као и њиховим 
претходницима Жаријем и Аполинером, нема Мрожека, као ни Беке-
та, који није одобрио да његова драма Чекајући Годоа буде уврштена 
у антологију, приређивач наше антологије са жаљењем саопштава 
читаоцима да Душан Ковачевић није био у прилици да одобри да се 
његова комедија Балкански шпијун објави у овом избору. Изузетна 
је штета што Антологија савремене српске комедије не садржи комад 
њеног најаутентичнијег представника данас, аутора „који позива на 
уочавање архетипских ситуација у нашој данашњици“.

Писци савремене српске комедије настављају се на домаћу тради-
цију, на Стерију и Нушића, посебно када је реч о критици друштвених 
аномалија. Од данас већ класичних комада Александра Поповића Раз-
војни пут Боре шнајдера, Борислава Пекића Генерали или сродство 
по оружју и Слободана Селенића Косанчићев венац 7, Путник прелази 
са трећег на четврти период развоја српске комедије.

У драми Миодрага Илића Казанова против Дон Жуана огледа 
се још једна тежња савремене комедиографске продукције — а то је 
бављење односима између мита, стварности и литературе. Духовито, 
инспиративно, са дубоким литерарним реминисценцијама, али и 
искуствима историјско–документарне драме. Нешто слично ћемо 
открити у водвиљу Слободана Стојановића Осмејак Светог Спи-
ридона, остварењу које Путник посебно издваја „по демонстрацији 
врхунског драматуршког мајсторства“, и о коме је већ раније писао. 
Чини се да је овај комад Путник с разлогом поставио у средиште своје 
антологије, да му је дао повлашћено место и положај управо на основу 
сложености Стојановићевог списатељског и драматуршког поступка.

Литератури о позоришту и књижевности инспирацију дугује и 
комад Милована Витезовића Краљ и његов комедиограф, који на суве-
рен начин поставља вечно питање односа власти и уметности, без-
умне бахатости слепе политике силе и трагичног положаја уметника 
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који, да би потврдио свој морални став, мора бити приправан на 
најтежа могућа животна искушења. О Нушићу и краљу Милану, али 
и о једном (сваком?) добу. Игриво, трагично, дубоко.

Вербална комика — херменеутика говора има изузетну улогу 
у драмама Александра Поповића и Љубомира Симовића. У комаду 
Чудо у Шаргану, како запажа Радомир Путник, најизразитије је пред-
стављена трагикомедија у савременој српској продукцији. Љубомир 
Симовић у својим драмама онеобичава говор свакодневице, укршта, 
комбинује говор поезије и свакодневни говор. На тај начин Симовић 
ствара карактеристичан „позоришни говор“ (М. Јевтић) служећи се 
низом реторских питања, иронијом, сарказмом, парадоксом. Гротеска 
се код Симовића разликује од гротеске код Раблеа, његова гротеска је 
супротна од карневалског схватања. У његовим делима човек постаје 
оличење „демонске незајажљивости“, као неман или пошаст која носи 
све пред собом (С. Самарџија).

Погубне односе историје, политике и мита тематизује драма 
Миладина Шеварлића Змај од Србије. Иако оживљава једну од 
најпознатијих легенди из наше традиције ова Шеварлићева драма 
није историјска, она полазећи од традиције и историјских чињени-
ца симболички представља садашње време. Ни Симовићево Чудо у 
Шаргану, ни Шеварлићева драма нису приче о неком давном времену 
и о далеким историјским личностима, већ о данашњем времену и о 
нама самима. Обе драме имају веома густу мрежу значења и захтевају 
„отвореног“ читаоца и гледаоца.

У Путниковој Антологији издвајају се култни Сироти мали 
хрчки Гордана Михића — изванредан позоришни трактат о природи 
власти који тематизује бесмртан испразан живот ситних бирократа; 
данас би то био „државни посао“ на државним телевизијама. Ту је 
још и запажена политичка комедија Радослава Златана Дорића, опсед-
нутог Стеријиним Родољупцима. Изврстан комад Виде Огњеновић 
Је ли било кнежеве вечере у којој се драматуршки фокус премешта 
од мита ка историји, од историје ка животу, од живота ка дубљем 
поимању мита. Каскадер Братислава Петковића који тематизује 
друштвену позицију маргиналаца. Духовите Две леве и две десне ноге 
Милоша Николића. Ништа без Трифолија Русомира Богдановског, 
по узорима античке драматургије. На крају, сјајна Гробљанска улица 
Небојше Ромчевића којом се затвара круг враћајући нас поново ка 
промашеним јунацима комада Александра Поповића.

Ако се развој савремене српске комедије доведе у везу, и чак тесно 
услови друштвеним процесима и потресима у српском друштву у 
последњим деценијама века, није чудно што ће се наметнути закључак 
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о раздобљу које не погодује комедији у највећој мери: „Драматич-
ни догађаји кроз које је прошла Србија нису били погодно тле за 
комедиографе. Трагичне судбине избеглица, стварање нове еко-
номске емиграције, неспремност ауторитарног режима да препозна 
наступајуће промене и благовремено на њих реагује, искључивост и 
самозадовољство власти потпомогнуто распириваном националном 
митоманијом, као још и низ других узрока, довели су до слома Србије. 
(…) Ипак, неколики комедијски текстови настали током последње 
две деценије, најављују да се овај жанр унеколико изменио, да је 
политика уступила место питањима интимније природе, да се коме-
дија окренула истраживању животних феномена који не постављају 
велика филозофска питања, али да се с једнаком ревношћу као и у 
политичкој комедији открива трагикомичност човековог постојања 
(у комадима С. Стојановића, М. Илића, М. Николића, Б. Петковића 
и Н. Ромчевића)“ (Исто, 22).

На крају, ако погледамо црнохуморну, трагикомичну, сатирично–
ироничну, друштвено–психолошку и апсурдно–гротескну природу 
савремене српске комедије, логично се поставља питање камо се у 21. 
веку дело Нушићево уверење у лековиту, исцелитељску моћу хумора, 
који вида и ублажава тегобе и нелагодности живота:

„Ја не знам да у литератури постоје два хумора: тежак и 
лак — ја знам само за један хумор, један једини, онај који 
изазивајући смех на уснама ублажава суровости живота… 
Хумору није циљ васпитање народа, а да он ипак томе вас-
питању чини једну неоцењиву услугу износећи у смешном 
облику људске слабости… Па ипак, тај мој смех није горак, 
није жучан, није отрован. Ја волим људе и волим их баш са 
свим њиховим слабостима, и то ме ето спречава да будем 
немилостив. Ко чита какву моју причу, где се смејем чијој 
слабости, осетиће једновремено да ја симпатишем онога 
коме се смејем и дотичем се нежно његове ране, бојећи се да 
му не изазовем бол.“ (Бранислав Нушић, у: Радован Попо-
вић, Ковертирана књижевност, Лепа писма српских писаца)

Ипак, чак и ако смех у комадима савремених српских комеди-
ографа наноси бол, он истовремено разорно утиче на друштвено 
ткиво које тај бол изазива, лечећи његове узроке, блажећи његове 
последице. Смех, заступљен у Антологији савремене српске комедије, 
истовремено, сведочи о неуништивој човековој способности да хумо-
ром потврди своју људскост. На устук свакој друштвеној неправди.



О „Токовима Савремене српске драме“ 
Бошка Сувајџића

Књига Бошка Сувајџића „Токови Савремене српске драме“ сас-
тоји се од три обимом неједнака поглавља; прво је најдуже и садржи 
написе, у ствари, поговоре које је аутор током последње деценије 
писао за едицију Савремена српска драма; у другом се налазе огледи 
о стваралаштву појединих драмских писаца, док се у трећем налази 
приказ са елементима теоријске расправе на тему савремене српске 
комедије.

Део свог књижевног — употребићу старинску реч — предузећа, 
Бошко Сувајџић посветио је анализи савременог драмског ствара-
лаштва српских писаца. Сада, сложени у књигу по хронолошком 
реду настанка, огледи посвећени савременој српској драми читао-
цу пружају рељефну слику драмских поетика, жанрова, праваца и 
домета остварених на почетку ХХI столећа. Истовремено, анали-
зирајући педесетак драма објављених у едицији Савремена српска 
драма издавача Удружења драмских писаца Србије и Позоришта 
Модерна гаража, Бошко Сувајџић говори о позоришту које постоји 
у едицији, у свескама које близу три деценије настоје да приближе 
драмске текстове културној јавности, не само у нашој земљи већ и 
у региону. Ово позориште, премда се налази у књигама, живо је и 
интензивно одговара на изазове свог времена и поставља етичка 
питања која проистичу из начина живота у коме смо се обрели, често 
немоћни да се одупремо искушењима, страховима, болу и осећању 
поражености. Тај театар који постоји у свескама едиције Савремена 
српска драма, није у видном пољу помодних позоришних покрета, 
медијских спекулација и одређених интересних група, али је једнако 
отпоран и стоички подноси игнорантски однос једног дела јавности, 
а драмски текстови ипак доспевају на позорнице, у радиодрамске и 
телевизијске програме.

О тих педесетак драма Бошко Сувајџић пише предано, прецизно 
и са добром вољом да укаже на њихове несумњиве вредности. Ваља 
рећи да наш критичар обавља пионирски посао, даје прву темељну 
анализу драмског дела, да велики број писаца први пут уводи на сцену 
и да уме да се радује открићу нове драмске поетике, стваралачког 
подухвата и остварене идеје позоришног комада. Бошко Сувајџић, 
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такође, зна да су, покаткад, прве оцене драмског — па и књижевног 
— дела исхитрене и да могу оставити дубок и непријатан траг на 
писца и његов даљи рад, па отуда пажљиво, бирајући речи и негујући 
поштовање према сваком драмском тексту, посебно води рачуна да 
пожели добродошлицу ауторима у чијим остварењима препознаје 
аутентичне ствараоце. Охрабрујући и подржавајући драмске писце 
који се први пут појављују на јавној сцени, Бошко Сувајџић пружа 
не само колегијалну подршку, већ даје и пример етичког приступа 
који треба следити и доследно примењивати.

Бошко Сувајџић је, дакле, с напрегнутом пажњом и спремношћу 
да аналитички тумачи прве драмске текстове, подржао писце пред 
којима је изгледна будућност: Горану Баланчевић, Мирјану Јевтић, 
Ану Бујић, Смиљану Ђорђевић, Николу Милојевића, Николу Тео-
филовића или Жику Ранковића. Заједнички именитељ који може 
објединити њихова списатељска настојања је аутентичност, свежина 
и спремност на истраживање. Те њихове особине Бошко Сувајџић 
разложно објашњава, указујући на чињеницу да је за њихов даљи 
списатељски рад неопходна истрајност коју поседују атлетичари — 
тркачи на дуге стазе.

Међу педесетак објављених драма налазе се и дела искусних 
писаца, чија су дела извођена на сценама широм некадашње земље 
(Миодраг Илић, Миладин Шеварлић, Предраг Перишић, Божидар 
Зечевић); у едицији Савремена српска драма они су заступљени 
најчешће раније приказиваним делима која из разних разлога нису 
до сада била штампана. Посебну пажњу Бошко Сувајџић посвећује 
писцу Стамену Миловановићу, који ствара своје особено књижевно 
позориште не очекујући добродошлицу од српских позоришних 
управа. Пишући о драмама споменутих писаца, Бошко Сувајџић 
подсећа читаоце на трајан допринос који су ови писци дали српској 
драмској књижевности. То се посебно подвлачи у другом поглављу 
књиге Савремена српска драма — аутори у коме критичар пише о 
одабраним делима или целокупном опусу појединих писаца. Дужну 
пажњу и посвећеност делима Бошко Сувајџић исказује предста-
вљајући стваралаштво Миодрага Ђукића, Миодрага Илића, Драгана 
Томића, Милана Јелића, Миладина Шеварлића и, најмлађег у овој 
групи, Стојана Срдића. Ово поглавље закључено је огледом у коме 
се упоређују драме Јована Стерије Поповића и Милене Марковић 
инспирисане легендом о Находу Симеону.

Треће поглавље у књизи под насловом Препознавање комике 
и смеха у Антологији Радомира Путника представља, у суштини, 
малу расправу на тему комичног и смешног, а повод је Антологија 



  257

савремене српске комедије која је објављена 2018. године. У овом огле-
ду Бошко Сувајџић истиче узајамну условљеност друштвених при-
лика и комедиографских приступа, закључујући да „Смех заступљен 
у Антологији савремене српске комедије, сведочи о неуништивој 
човековој способности да хумором потврди своју људскост. На устук 
свакој друштвеној неправди.“

Књига „Токови Савремене српске драме“ Бошка Сувајџића, треба 
и то рећи, успоставља високе стандарде тумачења драмског текста, 
писана је лепим и чистим језиком и пружа поуздани увид у значајан 
део савременог драмског стваралаштва. Она, у исти мах, указује на 
тематско–жанровске одлике српског драмског писма, повезујући га 
са наслеђем, традицијом и одликама менталитета, а истичући његову 
аутентичност и особеност. На тај начин Бошко Сувајџић омогућио 
је читаоцу да стекне целовит утисак о српској драми на почетку ХХI 
века.

Радомир Путник
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ки факултет, Београд), Књижевност и језик (Друштво за српски језик 
и књижевност Србије, Београд), као и уредништва едиције Савремена 
српска драма, коју издаје Удружење драмских писаца Србије. Био 
је главни уредник Годишњака Катедре за српску књижевност са 
јужнословенским књижевностима (Филолошки факултет, Београд, 
2005–2020).

Бошко Сувајџић је за књигу Иларион Руварац и народна књи-
жевност добио награду Вукове задужбине за науку у 2007. години, а 
за књигу Певач и традиција награду „Миле Недељковић“ за најбољу 
фолклористичку студију објављену у 2010. години (Аранђеловац).

Проф. др Бошко Сувајџић је као председник Међународног 
комитета слависта (2013–2018), са сарадницима, организовао исто-
ријски XVI Међународни конгрес слависта, први у Београду, са 
преко 1000 учесника из 43 земље Европе и света у којима се изучава 
славистика.

У едицији „Изабране драме“ Удружења драмских писаца Србије 
изашла му је књига изабраних драма Перитеорион (2015). За збирку 
песама Сонети. Ватре (2013) добио је награду Задужбине Веселина 
Лучића за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника 
Универзитета у Београду за 2014. годину. За збирку Anima viva (2016) 
добио је награду „Мирослав Антић“, а за књигу изабраних и нових 
песама Направи ваздух (2018) „Печат вароши сремскокарловачке“. 
Добитник је и награде „Раваничанин“ Српске духовне академије 
Параћин (2020) за укупан допринос српској поезији.

Проф. др Бошко Сувајџић је добитник награде „Златни беочуг“ 
Културно–просветне заједнице Београда за трајни допринос култури 
Београда (2016) и „Вукове награде“ за свеукупни допринос развоју 
културе у Републици Србији и свесрпском културном простору 
(2018).





Едиција 
САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА

Књига 1 (1998)

Миладин Шеварлић: Господин 
Министар; Јелица Зупанц: 

Недовршена симфонија; Владимир 
Ђурић — Ђура: Гробље мачака; 

Мирољуб Недовић: Тамни вилајет; 
Драгана Абрамовић: Јавор на 

шинама; Радомир Путник: Поговор

Књига 2 (1988)

Александар Поповић: Трка с 
временом; Слободан Стојановић: 

Кућа на брду; Драган Томић: Слава; 
Радомир Путник: Последњи тренуци 
краља Александра и краљице Драге; 
Стеван Копривица: Дуго путовање 

у Јевропу; Миладин Шеварлић: 
Поговор

Књига 3 (1999)

Миливоје Мајсторовић: Pastür; 
Раде Радовановић: Оригинал 
фалсификата; Едуард Дајч: 

Седморица (војсковођа) против 
Тебе; Деана Лесковар: Три чекића (а 
о српу да и не говоримо); Братислав 

Петковић: Legion d’Honneur; Жељко 
Хубач: Поговор

Књига 4 (1999)

Иван Панић: Кад ћеш доћи; 
Ђорђе Лебовић: Кактуси и руже; 

Миодраг Илић: Пуч; Ирина Кикић: 
О поморанџама и хлебу; Радослав 

Златан Дорић: Позориште у 
паланци, илити Мајмун и Трагичар; 

Богдан Шпањевић: Поговор

Књига 5 (1999)

Миодраг Ђукић: Потраживања у 
мотелу; Срба Игњатовић: Излазе 

на даске три краља од Данске; 
Миладин Шеварлић: Вуци и овце 
или Србија на Истоку; Миливоје 

Мајсторовић: Мартин анђео; 
Миодраг Зупанц: Бела ружа за 

Дубљанску улицу; Жељко Хубач: 
Поговор

Књига 6 (1999)

Александар Обреновић: 
Проналазачи; Драган Томић: 

Пожар; др Владан Ђорђевић и др 
Едуард Дајч: Плава књига о српском 

питању; Милан Јелић: Јелисаветини 
љубавни јади због молера; Жељко 
Хубач: ‘Ајдуци су опет међу нама; 
Владимир Ђурић – Ђура: Поговор

Књига 7 (2000)

Синиша Ковачевић: Јанез; Вера 
Црвенчанин: Човече, не љути се; 

Миодраг Ђурђевић: Дуг из Баден–
Бадена; Рајко Ђурђевић: Косовска 
хроника; Драган Алексић: Мала 

српска комедија; Александра 
Милошевић: Поговор
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Књига 8 (2000)

Др Владан Ђорђевић и др Едуард 
Дајч: Бела књига о српском питању; 
Леон Ковке: Виктимолошка прича; 

Душан Савковић: Смрт Госпође 
министарке; Миладин Шеварлић: 

Код златног вола; Владимир Ђурић: 
Као божанствена комунистичка 

комедија; Милош Латиновић: 
Поговор

Књига 9 (2000)

Братислав Петковић: Каскадер; 
Александар Ђаја: Језеро; Иван 

Негришорац: Истрага је у току, 
зар не?; Драган Томић: Шиптар; 

Миодраг Ђукић: Кртичњак; Зоран 
Поповић: Калеидоскоп времена - 

поговор

Књига 10 (2000)

Леон Ковке: Ритуал згуснутог 
ваздуха; Иван Панић: Топ од 

трешње; Братислав Петковић: 
Grand Prix; Бошко Пулетић: 

Букефал; Драган Станишић: Суђење 
Хамлетовим глумцима; Миладин 

Шеварлић: Мртва природа; 
Радомир Путник: Поговор

Књига 11 (2001)

Радомир Путник: Туцинданска 
трагедија; Едуард Дајч: Антигона на 
Колхиди; Александар Ђаја: Веронезе; 
Марина Миливојевић: К; Братислав 
Петковић: Војин Кајганић: Sporting 
life; Леон Ковке: Клепсидра; Иван 

Панић: Поговор

Књига 12 (2001)

Миодраг Илић: Легенда о земљи 
Лазаревој; Миладин Шеварлић: 
Небеска војска; Драган Томић: 

Псећа кућица; Владимир Ђурић — 

Ђура: Коју игру играш?; Снежана 
Кутрички: Ковчег; Александар Ђаја: 

Поговор

Књига 13 (2002)

Леон Ковке: Министарка воли 
кнедле (Кнедла у бањи); Новица 

Савић: Опет плаче, ал’ сад од среће; 
Миле Петковић: Воз за запад, или 
рађање Синђелића; Иван Панић: 

Одвратна драма; Зорица Симовић: 
Јелена; др Рашко В. Јовановић: 

Поговор

Књига 14 (2002)

Миодраг Илић: Еквилибристи; 
Бошко Сувајџић: Вишњић; Мирко 

Петковић: Масакр на тврђави; 
Леон Ковке: Шећерна водица; Бора 

Ољачић: Цукер–клакер; др Рашко В. 
Јовановић: Поговор

Књига 15 (2003)

Новица Савић: Кад онај тамо 
умре; Љубинка Стојановић: 

Голубарник; Весна Јанковић: Мало 
вике око Мике; Рашко В. Јовановић: 

Бранислав Ђ. Нушић; Миладин 
Шеварлић: Косово; Едуард Дајч: 

Тројанска Трилогија 1. Хрисеида или 
Фараонске мачке 2. Брисеида или 

Фараонски пси 3. Понтикодемон или 
Антропомиомахија; др Едуард Дајч: 

Поговор

Књига 16 (2003)

Миодраг Ђукић: Александар; 
Милан Јелић: Ла Бедница; Радослав 

Павловић: Девојке; Александар 
Ђаја: Живот Јевремов; Братислав 

Петковић: Les Fleurs du mal 
(Цветови зла); Соња Богдановић: 

Капија; др Рашко В. Јовановић: 
Поговор
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Књига 17 (2004)

Младен Поповић: Маслачак и 
ретард - 4 годишња доба; Соња 

Богдановић: Црвенкапа у небајци; 
Миладин Шеварлић: Дивљач је пала; 

Драган Т. Томић: Нужна одбрана; 
Јован И. Рајковић: Тачка ослонца; 

Едуард Дајч: Црвена Књига о српском 
питању или Пропадање и васкрс 

српских либерала; др Рашко В. 
Јовановић: Поговор

Књига 18 (2004)

Миодраг Илић: Хајкуна од Удбина; 
Зоран Божовић: Са меродавног 

места се саопштава; Соња 
Богдановић: Едерланда; Радмила 
Јовановић: Вечна маска; Снежана 
Андрејевић: Два пута два је пет; 

Рашко В. Јовановић: Јован Стерија 
Поповић; др Рашко В. Јовановић: 

Поговор

Књига 19 (2004)

Милан Миња Обрадовић: 
Атрактиван наслов; Дина 

Недељковић: Арто и његов двојник; 
Владимир Ђурић — Ђура: Бан 

Страх; Соња Богдановић: Суђење 
Баба–Јаги; Милисав Миленковић: 
Процес — Франц Кафка; Капетан 

Едуард Дајч: Пиратска трилогија; 
Милан Миња Обрадовић: Поговор

Књига 20 (2004)

Миодраг Ђукић: Кисеоник; Мирјана 
Бобић Мојсиловић: Имитација 

живота; Снежана Кутрички: 
Смедеревско благо; Добрило 

Ненадић: Гојко Шантић: Магла; 
Велимир Лукић: И смрт долази 
на Лемно; Миладин Шеварлић: 

Карађорђе; Милан Миња 
Обрадовић: Поговор

Књига 21 (2005)

Миодраг Ђукић: Баштиник; 
Синиша Ковачевић: Зечји насип; 

Стеван Копривица: Tre sorelle; Ђорђе 
Лебовић: Војник и лутка; Миладин 
Шеварлић: Змај од Србије; Милан 

Миња Обрадовић: Поговор

Књига 22 (2005)

Новица Савић: Овде нема лопова; 
Миодраг Илић: Машина за терор; 

Предраг Перишић: 2024; Милан 
Миња Обрадовић: Огледало 

без покрова; Соња Богдановић: 
Станојло међу женама; Иван 

Панић: Куме, изгоре ти!; Миладин 
Шеварлић: Поговор

Књига 23 (2005)

Миодраг Ђукић: Светионик; Рашко 
В. Јовановић: Коста Трифковић; 

Александар Пантелић: Тако смо се 
некад смејали; Драган Томић: Сабља 

досеклија,; Александар Ђаја: La 
gerilla; Леон Ковке: Бебин доручак; 
Милан Миња Обрадовић: Поговор

Књига 24 (2005)

Миладин Шеварлић: Душевна 
болница; Стојан Срдић: Максим; 

Ирена Шаровић: Мали Бог; Радмила 
Јовановић: Караконџула; Спасоје 

Ж. Миловановић: Софија Ставрић 
или смрт односно Уметност 

преживљавања; Едуард Дајч: Иза 
огледала; Милан Миња Обрадовић: 

Поговор

Књига 25 (2006)

Миодраг Илић: Жанка; Светозар 
Влајковић: Марко & Муса; 

Александар Ђаја: Благољуб II; 
Војислав Савић: Кенгури; Љубинка 

Стојановић: Пит; Бојан Вук 
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Косовчевић: Кавез; Момчило 
Ковачевић: Поговор

Књига 26 (2006)

Стојан Срдић: Анђео с веранде; 
Александар Пејчић: Да Бог 
поживи Господара; Драган 

Тешовић: Заједничка изложба; 
Миле Петковић: Погребни завод 
Милошевић & comp; Ненад Ж. 

Петровић: Кућа разврата (Велики 
инквизитор); Весна Егерић: Лепа 
Јелена; Радомир Путник: Поговор

Књига 27 (2006)

Миодраг Ђукић: Млин; Миладин 
Шеварлић: Пропаст царства 

српскога; Едуард Дајч: Гозба или О 
Еразистрату; Бошко Сувајџић: 

Острво; Александар Ђаја: Повратак 
кнежевог сокола; Радомир Путник: 

Венијаминов крст; Радомир Путник: 
Поговор

Књига 28 (2006)

Владимир В. Предић: Само је старац 
стигао на брод; Тома Курузовић: 

Роман без романа; Мирко 
Милорадовић: Ибзенова школа; 

Милисав Миленковић: Зло је бити 
Србин; Зоран О. Ђикић: Јакац; Соња 
Богдановић: Последњи воз; Радомир 

Путник: Поговор

Књига 29 (2007)

Миодраг Илић: Вукоманов 
повратак; Миодраг Ђукић: 

Папагај; Драган Томић: Раскршће; 
Александар Ђаја: Јанковац 

— потопљени свет; Стамен 
Миловановић: Константин; 

Радомир Путник: Поговор

Књига 30 (2007)

Миодраг Ђукић: Сомнабули; 
Предраг Перишић: Хероји; Едуард 

Дајч: Шарена књига о српском 
питању; Стојан Срдић: Грч; Зоран 
Ђикић: Дечак; Маша Филиповић: 
Задржи кусур; Радомир Путник: 

Поговор

Књига 31 (2007)

Миодраг Ђукић: Уговор; Миладин 
Шеварлић: Нови живот; Горан 

Марковић: Villa Sachino; Братислав 
Петковић: O tempora! O mores! 

(О времена! О морала!); Драгана 
Абрамовић: Београдски локвањи; 

Ана Родић: Кућа у шуми; Радомир 
Путник: Поговор

Књига 32 (2007)

Милена Марковић: Наход Симеон; 
Миодраг Ђукић: Лабудово језеро; 

Александар Ђаја: Битка за Сењак; 
Бојан Вук Косовчевић: Космо 

С — Штасмо С; Егон Савин, И. 
А. Гончаров: Обломов; Драган 

Коларевић: Агенција за духовни 
развој; Радомир Путник: Поговор

Књига 33 (2008)

Светозар Влајковић: Море у лифту; 
Миладин Шеварлић: Оптимист; 

Мухарем Дурић: Писта; Слободан 
Жикић: Братско војевање; Зоран 

Стефановић: Словенски Орфеј; 
Федор Шили: Козји гроб; Радомир 

Путник: Поговор

Књига 34 (2008)

Миодраг Илић: Јеретик; Бошко 
Сувајџић: Иларион; Стамен 

Миловановић: Оливера; Весна 
Егерић: Весела Енглеска; Миле 

Петковић: Прокруст игра пинг–понг; 
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Дејан Новчић: Мелодрама; Радомир 
Путник: Поговор

Књига 35 (2008)

Миодраг Ђукић: Чудан стриц; 
Благоје Јастребић: Боравак у 

обичној соби; Миодраг Илић: Валцер 
поручника Нидригена; Миладин 

Шеварлић: Мала српска комедија; 
Горан Ибрајтер: Карданус; Милан 

Панић: Трешњин цвет - светао 
портрет једног Србина; Радомир 

Путник: Поговор

Књига 36 (2008)

Владимир В. Предић: Јесењи ловац; 
Миодраг Ђукић: Фараон и лав; 

Миладин Шеварлић: Византијски 
аметист; Александар Ђаја: Било 
једном у Србији; Мухарем Дурић: 
Ћорава маца; Радомир Путник: 

Поговор

Књига 37 (2009)

Едуард Дајч: Еврипидова Ипсипила; 
Зоран О. Ђикић: И медведи су људи; 

Стојан Срдић: Стоје времена; 
Славен Р. Радовановић: Растков 

пут; Драган Коларевић: Суочавање 
са прошлошћу; Радомир Путник: 

Поговор

Књига 38 (2009)

Стамен Миловановић: Једначење 
по звучности; Верослав Ранчић: 

Златно правило Глосово; 
Александар Ђаја: Одржавање 
Захарија; Милица Пилетић: 

Палиндром; Пеђа Трајковић: На 
крају крајева; Милан Миловановић: 

Сенка; Радомир Путник: Поговор

Књига 39 (2009)

Миодраг Ђукић: Стриптиз код 

Џакера; Миладин Шеварлић: 
Балканска рапсодија; Мухарем 

Дурић: Хан; Младен Гверо: 
Првоборци Ђавоље вароши; Петар 

Петровић Његош: Луча микрокозма, 
обрада и драматизација Гојко 

Шантић; Радомир Путник: Поговор

Књига 40 (2009)

Жика Лазић: Књажев секретар; 
Борислав Пекић: Цинцари или 

Корешподенција; Слободан 
Стојановић: Велики дан; Миодраг 

Ђукић: Вила метаморфоза; 
Миладин Шеварлић: Апсолутни 
слух; Радомир Путник: Поговор

Књига 41 (2010)

Миодраг Ђукић: Мајстори; 
Миладин Шеварлић: У рукама 

отаџбине; Мухарем Дурић: 
Булоњска шума (Хасанагиница или 

La locura de un hombre); Драган 
Томић: Портир; Бошко Сувајџић: 

Голубачка мушица; Стамен 
Миловановић: Удовичко коло; 

Радомир Путник: Поговор

Књига 42 (2010)

Жељко Каран: Глиб; Мухарем 
Дурић: Дубоко грло; Бошко 

Сувајџић: Перитеорион; Радослав 
Златан Дорић: Позориште долази; 

Пеђа Трајковић: Фајронт; Радомир 
Путник: Поговор

Књига 43 (2010)

Миодраг Ђукић: Кочијаш; Слободан 
М. Исаковић: Душаново јутро; 
Миладин Шеварлић: Издајник; 

Владимир В. Предић: Ноћ; Горан 
Бабић: Величанствена драмска 
фреска под насловом «Ноћ, свуд 

около Јасеновац»; Радомир Путник: 
Поговор
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Књига 44 (2010)

Драгана Абрамовић: Змија у 
недрима; Ана Бујић: Оснивач; 

Смиљана Ђорђевић: Мала и ноћна 
музика; Владислава Војновић: Деца 

ере компјутера; Јелена Попадић: 
Кохио; Мирјана Јевтић: Кафана у 

Њујорку; Бошко Сувајџић: Поговор

Књига 45 (2011)

Миладин Шеварлић: Смрт на 
излету; Божидар Зечевић: 1918.; 
Стамен Миловановић: Дуга ноћ 

под орахом; Милисав Миленковић: 
Лов на препелице; Бошко Сувајџић: 

Поговор

Књига 46 (2011)

Жељко Каран: Опера уз тањир 
пасуља (Џенериканци); Миодраг 

Илић: Аписова клетва; Обрад 
Ненезић: Нежење; Александар Ного: 

Мајсторска радионица (Ругалица 
насилној смрти); Бошко Сувајџић: 

Поговор

Књига 47 (2011)

Божидар Зечевић: Пивара; Миладин 
Шеварлић: Мерлинкина исповест; 
Стамен Миловановић: Скрколије; 

Предраг Перишић: Срећа у несрећи; 
Бошко Сувајџић: Поговор

Књига 48 (2012)

Горана Баланчевић: Огвожђена; 
Маша Певац: Јуначка приповедања; 

Димитрије Коканов: Вилинска 
прашина; Светозар Влајковић: И 

невидљиви воли ватромет; Бошко 
Сувајџић: Поговор

Књига 49 (2012)

Миладин Шеварлић: Антиквар; 
Стојан Срдић: Гето; Ана Бујић: 
Временска прогноза за Аулиду; 

Стамен Миловановић: Не плачи, 
Петра; Бошко Сувајџић: Поговор

Књига 50 (2013)

Радмила Смиљанић: Бунар; 
Јелена Поповић: Мрки понедељак; 

Марио Ћулум: Шалтер; Горан 
Јокић: Иваново отварање; Ранко 

Рисојевић: Јолпаз Давидов; Бранко 
Брђанин Бајовић: Недођија; 
Снежана Кутрички, Бошко 

Сувајџић: Поговор

Књига 51 (2013)

Игор Бојовић: Оштећени; Стојан 
Срдић: Микулина женидба ; Стамен 
Миловановић: Повратак; Војислав 
Савић: Егзекутор; Бошко Сувајџић: 

Поговор  

Књига 52 (2014)

Стојан Срдић: Драме; Миладин 
Шеварлић: Феноменологија 

деструкције (Четири драме Стојана 
Срдића); Стојан Срдић: Ћопави 

људи; Стојан Срдић: Анђео с веранде; 
Стојан Срдић: Салон; Стојан Срдић: 

Гето; Белешка о писцу

Књига 53 (2015)

Милан Јелић: Ванцаге; Драгана 
Абрамовић: Секс за понети; Никола 

Теофиловић: Последња жеља 
Драгише Недовића; Жика Ранковић: 

На путу среће; Бошко Сувајџић и 
Снежана Кутрички: Поговор



КЊИГА 54 (2018)

Стојан Срдић: Моје дете; Горана 
Баланчевић: Преплава; Никола 
Милојевић: На трагу; Предраг 

Црнковић: Трбухозборци: Бошко 
Сувајџић и Снежана Кутрички: 

Поговор

КЊИГА 55 (2019)

Небојша Пајкић: Дечко који 
обећава; Мирко Демић: Победници, 
победници; Стамен Миловановић: 
Сав Србин; Братислав Петковић: 

Прича о Светом Сави; Бошко 
Сувајџић, Документарна 

фикционализација света (Поговор)

КЊИГА 56 (2019)

Иван Панић: Четири Драме — 
Сократов тестамент; Бол-Болен 
(Ада на Реци Дубокој); Одвратна 

драма (Кратка студија једног 
карактера); Магнети (Цртица о 
стрпљењу и трпљењу); Братољуб 

Танталовић: Гусле на усијаном 
градском крову или Епитаф једној 

поетици (Поговор) 

КЊИГА 57 (2019)

Стојан Срдић: раДио Драме — 
Бујица; Магла; Сахрана; Игра; 

Ћопави људи; Максим Црнојевић; 
Зимска башта; Ученице; Исус; 
Тишине Косова; Сеобе; Глуво 

коло; Рашко В. Јовановић: Стојан 
Срдић као радио-драмски аутор 

(Поговор)

КЊИГА 58 (2020)

Милан Јелић: Пет Драма — Сећање 
на Албинонија; Јелисаветини 
љубавни јади због молера; Ла 

бедница; Ванцаге; Хоћу да будем 
кромпир; Бошко Сувајџић: Поговор

КЊИГА 59 (2021)

Милан Миловановић: Анестезија; 
Милан Миловановић: Бесмртник; 
Зоран Стефановић, Валцер за Олгу. 

Крвава бајка и народна забава; 
Милица Стојановић: Добри мој; 

Бошко Сувајџић: Апокалипса јуче, 
данас, сутра. Поговор
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Реч издавача

Поштовани читаоци,
Увидом у импресум 60. књиге едиције „Савремена српска драма“ 

Удружења драмских писаца Србије — најобимније и најважније 
штампане едиције у историји српске драме — приметићете нова 
имена.

То је плод вишегодишњих припрема којима је, изборном 
скупштином Удружења драмских писаца Србије у септембру 2022, 
ступило на дужност ново председништво и друга тела, а тиме и 
нове редакције и технички тимови. Ово је промена која Удружењу 
омогућава прилагођавање и деловање у новом цивилизацијском, 
законском, друштвеном и технолошком окружењу.

Четврт века, од 1998. године, едицију су красила не само ауторска 
већ и значајна уредничка и истраживачка имена, што само по себи 
заслужује једно посебно културолошко и теоријско истраживање. То 
важи и за претходну редакцију: одговорног уредника и дугогодишњег 
председника УДПС Миладина Шеварлића, главну уредницу Биљану 
Остојић, као и све чланове претходне редакције: Радомира Путника, 
Александра Ђају, Стојана Срдића и Ивана Панића.

Овом приликом са посебним поштовањем истичемо јавности 
велику улогу коју је едицији дао Светозар Станкић, који је увек више 
од техничког уредника, фактички члан стручне редакције. Са истим 
осећајем истичемо и деценијску сарадњу са штампаријом „Графоре-
клам“ из Параћина и њеним директором Божидаром Шћепановићем, 
делатником српске културе, такође уметником.

У име српске драмске сцене и националне културе изражавамо 
дубоку захвалност и овде поменутим, али  и свим другим колегама, 
који су четврт века заслужни за одржавање и унапређивање једне 
чудесне едиције – „Савремене српске драме“.

За Удружење и редакцију Едиције,
Зоран Стефановић,  

председник УДПС
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Бошко Сувајџић (1965) је редовни професор 
на Катедри за српску књижевност са јужнос-
ловенским књижевностима Филолошког фа-
култета у Београду и председник Скупштине 
Вукове задужбине. Заменик управника Међу-
народног славистичког центра (Филолошки 
факултет, Београд), члан УО Задужбине „Де-
санка Максимовић“, члан председништва Уд-
ружења драмских писаца Србије. Био је први 
председник Удружења фолклориста Србије 
од његовог обнављања (2014–2020). Председ-
ник и члан жирија за доделу угледних научних 
и књижевних награда и признања (Награда 
„Дејан Медаковић“; „Златни кључ“ Смедерев-
ских вечери поезије, Одбор за доделу награда 
у науци Вукове задужбине и др.).

У едицији „Изабране драме“ Удружења драм-
ских писаца Србије изашла му је књига изаб-
раних драма Перитеорион (2015). За збирку 
песама Сонети. Ватре (2013) добио је награ-
ду Задужбине Веселина Лучића за најбоље 
књижевно остварење наставника и сарадни-
ка Универзитета у Београду за 2014. годину. 
За збирку Anima viva (2016) добио је награду 
„Мирослав Антић“, а за књигу изабраних и 
нових песама Направи ваздух (2018) „Печат 
вароши сремскокарловачке“. Добитник је и 
награде „Раваничанин“ Српске духовне ака-
демије Параћин (2020) за укупан допринос 
српској поезији.


