
Иван Панић 

Савремена српска драма 13, 14, 15 

САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА 13 

Леон Ковке: Министарка воли кнедле (Кнедла у бањи) – комедија у четири чина 

“Градећи властите комедијске ситуације и односе, засноване на карикатуристичком поступку, 
Ковачевић формира ванредно живе и упечатљиве хумористичко сценске пројекције ... Оно што је 
карактеристично, свакако је чињеница да је ово комедиографско остварење проистекло најпре са 

непресушног  Нушићевог  уметничког  врела,  што  делу  даје  посебно  обележје:  написано  је  у  духу  најбоље  и 
најдуховитије  традиције  српске  комедиографије  ...  Иако  компоновано  по  класичном  позоришном  обрасцу, 
захваљајући динамично вођеној радњи, ово дело може бити погодно и за реализације намењене малом екрану”. 

Новица Савић: Опет плаче, ал сад од среће (комедија) 

“Радња дела догађа се у чекаоници на железиничкој станици провинцијског градића у којој Муниша... затиче 
тмурну и нерасположену Оливеру... која одлази за престоницу необављенога посла. Каже, није успела да купи дете 
од  брачнога  пара...  И  све  би  то  могло  изгледати  комедиографски  ишчашено  и  извитоперено,  кад  не  би  било 
истинито и сасвим могућно у нас током последње деценија прошлог и почетком овог 21. века. Разговор и све што се 
дешава у чекаоници железничке станице... уздиже се до метафоричке слике не само једне средине, не-го и читаве 
ове земље!” 

Миле Петковић: Воз за запад или Рађање Синђелића

“Време догађања радње свакако је из доба необјављених ратова на подручју негдашње Југославије... Актери су 
случајно  окупљени,  али  њихова  појава  у  потпуности  одражава време...  Драма плени елементарно приказаним 
сировим и суровим ликовима, динамиком догађања и изненадним обртима. Читав преплет догађаја дат је у делу 
веома живописно, у виду низа натуралистичких сцена којима доминирају пажљиво изграђени дијалози, формирани 
тако да изгледају као да су преузети са улице. Очигледно је да писац одлично и до танчина познаје не само живот,  
већ и лексику припадника подземља, што драми даје посебну боју. Саткана из мање-више динамичних призора...  
ова драма доноси један карактеристичан исечак из живота нашег поднебља...” 

Иван Панић: Одвратна драма 

“Ликови ове дуо-драме су доктор, неуропсихијатар и пацијент који пише песме... Љубитељи психоанализе, и не 
само они, него и сви који се занимају за карактерологију нашег народа, биће задовољни овим драмским штивом, јер 
се у њему указује на слабости наших нарави и обичаја, на иманентне противречности читавог нашег друштвеног 
бића.” 

Зорица Симовић: Јелена 

“Драма  ...  се  догађа  у  злогласном париском затвору “Сенте”  1945,  када  је  француски  главни град  био под 
немачком окупацијом. Пред лицем смрти разговарају осуђеница на смрт, Соланж, и Јелена Каравајева, која је у 
монашкој ризи дошла у посету затвореници да је исповеди, али и са чврстом намером да је извади из безизлазне 
ситуације.  Разговор  који  оне  воде  има  своје  исходиште  у  сартровским разматрањима  проблема  егзистенције  и  
потребе отпора, али и у хришћанским учењима о животу и смрти. Дијалог... у затворској ћелији провешће гледаоца  
кроз све значајне етапе не само човековог развоја и успона, него и кроз блиставе тренутке свеколике позоришне 
историје и у томе је посебна лепота овог драмског текста.” 

Цитати преузети из поговора др Рашка В. Јовановића 



САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА 14 

Миодраг Илић: Еквилибристи 

“Миодраг  Илић...  на  веома  импресиван  начин  обрађује  животне  преокупације  припадника  “трећег  доба”. 
Драмска  ситуација  неодољиво  подсећа  на  Јонескове  Столице  само  што  у  Илићевом  драмолету  има  мање 
уопштенога безнађа, а више локалне боје и темпераментних излива својствених људима нашега поднебља. Будући 
да је дело у целости изграђено реалистичким поступком, који приказује људе нашега кова и менталитета у једном 
сасвим одређеном амбијенту, писац није желео да прикрије своју намеру... наиме није хтео да одустане од израза  
вере у љубав као обележја човековог бића.” 

Бошко Сувајџић: Вишњић – драмска скица заа седам глумаца и Краља без лица 

“Поигравање са историјкеом прошлошћу у драми не мора имати катастрофалних последица као што је у животу 
то обавезно, нарочито када се та прошлост користи за “буђење” национа у циљу утврђивања властите владарске  
моћи.  Сувајџић...  испитује  смисао  устаљених  историјских  виђења  у  оквиру  добро  вођеног  заплета.  Иронија 
ситуације, која доминира у другом, добија још већи замах у трећем чину и обавезно мора изазвати асоцијације на 
наше време, односно на последњу деценију 20. века у Србији.” 

Мирко Петковић: Масакр на тврђави – драма у три дела 

“Смрт сликара Томислава...  повод  је  и  прилика да  се  његови  пријатељи међусобно “отворе”  и разрачунају. 
Мирко Петковић гради у оквиру једног чврстог драматуршког поступка, доследно спроводећи јединство времена, 
места и радње, слику специфичног... уметничког миљеа, Драма... доноси горку истину о једном стању савременог 
духа у виду немилосрдног драмског трактата, који открива одсуство сваког морала. Са изврсним осећањем сцене... 
Петковић  обликује  разговорне  сцене,  које  су  далеко  од  уобичајене  конверзације.  То  су  веома  напете  сцене...  
најчешће емоционално обојене и импулсивне, дате у виду опорих реплика уз обилату употребу жаргона...” 

Леон Ковке: Шећерна водица – позориште у десет слика 

“Удраматуршкој  фактури...  остало  је  видно  присуство  филмске  драматургије:  разуђеност  и  фрагментарност 
радње  и  заплета,  бројне  промене  сцена,  симултани  призори  и  велики  број  лица...  Заплет  је  вођен  вешто,  ток 
надовезивања сцена је жив и занимљив, тако да и епизодне сцене не изгледају сувишно. И у овом комаду долази до  
изражаја Ковачевићева способност да, попут Нушића, обликује ефектне комичне сцене и у њима са истанчаним 
осећањем хумора  пластично профилише ликове,  које  представља  у  оквиру често  и водвиљских заплета,  иначе 
препуних различитих духовитостима”. 

Бора Ољачић: Цукер – клакер 

“Искусан хуморист...  као да нас враћа у свет старинских, давно ишчезлих драмолета, у којима се појављују 
представници свих генерација. Ситуација коју приказује последица је савре

мених маркетиншких кампања...  Комедија  од  почетка  до  краја  прожета изузетно ведром атмосфером,  са  много 
духовитих појединости забавно је штиво, која ће свакако засмејати гледаоце свих генерација, доносећи им много 
пријатних тренутака”. 

Цитати преузети из поговора др Рашка В. Јовановића. 

САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА 15 

Новица Савић: Кад онај тамо умре 

– драма у два дела “Пред нама се открива свет ликова лишених осећања: три сина, сестра, мајка и умирући отац. 
Задати карактери намећу чврсту драматургију: јединство простора, времена и агоније. Ређају се слике 
карамазовске борбе деце... Похепа и хипокризија добијају на замаху и постају нове вредности, постају 
нормална појава. Срушени су стари морални кодекси... идеологија једнаких памети и стомака. Резултат је 

гранична трагичност у односима родитеља и деце”. 



Љубинка Стојановић: Голубарник 

“Драма... се одликује сензуалношћу као стилом. Голубарник је реалистичка драма са професионално обрађеном 
темом у  којој  се  огледа,  као  на  длану,  трагичност  времена у  коме  се  распадају  све  моралне  и  традиционалне  
вредности живљења. Из сваке изговорене реплике или драмске тишине избија стрепња, немир, бес, резигнација, 
страх и немоћ пред новим, али и нада у моћ опстанка. То је камен бачен у воду око кога се шире кругови насиља и 
несреће изазвани поступком отварања Пандорине кутије грађанског рата. Реч је о драми у којој је... ваљано ухваћен 
несвакидашњи живот, али на начин да буде оспорен у својој властитој свакидашњици.” 

Весна Јанковић: Мало вике око Мике 

“...Пародија...  која у занатском смислу представља спој  Уображеног бо-лесника, Покондирене тикве  и  Ожа-
лошћене  породице.  Иза  зидова  београдског  стана  буја  еротика.  Две  жене  се  боре  страствено  за  своје  еротске 
потребе. Ова пародија је богата каламбурима, забунама, језичком сочношћу и провинцијализмима ... Весна Јанковић 
познаје тај свет, уме да га прикаже као карикатуру реалног, пародира еротске потребе својих јунака и кроз наизглег  
тривјалан заплет говори о нечему много важнијем, о подељеном Београду на старе Београђане и дођоше. Објекти 
њеног подсмеха су... грађани са педигреом као и провинцијски песници... у походу на град и “грађанке”. 

Рашко В. Јовановић; Бранислав Ђ. Нушић – радио-драма 

“Јовановићево  дело  плени  едукативном  ненаметљивошћу,  вештином  одржавања  пажње,  актуелношћу 
погубности политичког ангажмана кроз уметничко стваралаштво и препознатљивости у најбољем смислу те речи. 
Све те тешкоће успео је  да надвлада Рашко В.  Јовановић,  створивши за пример добро скројену документарну 
радиофонску драму, вешто комбинујући документе и одломке из Нушићевих комада... У сложеном поступку писац 
нам реконструише последњих педесет година живота великог српског комедиографа”. 

Миладин Шеварлић: Косово 

“Само мудри народи имају одговор на историјски изазов, ми га често нисмо имали, а последњи пут се то збило 
на крају 20. века, када се мудро руководство одлучило на обнову српског царства кад му време није. Читајући драму 
Косово као да читамо извештај 

о катастрофи Милошевићеве владавине. Зато је потпуно јасно да је ова драма промишљана из нашег и у нашем 
времену. Ово дело десеже ниво озбиљног, аналитичког, духовитог и маштовитог позоришног трактата о судбини 
српског народа”. 

Едуард Дајч: Тројанска трилогија (Хрисеида или фараонске маске, Брисеида или фараонски пси,  
Понтикодемон или Антропомиомахија) 

“За зналце хеленских легенди биће то духовита игра пуна досетки и промене правила. Није важно што писац 
мења мит,  правила драматургије,  важно је  катарзично дејство складних хексаметара који нагоне читаоца да се 
упусти у исту авантуру у коју се храбро упустио писац... Наравно, подука не почиње од онога најважнијег, већ од  
периферног, односи се на употребу реквизите, сценографије, шминке и начина уласка глумаца на сцену. И што даље 
гледамо кроз кључаоницу времена све нам је јасније да табуа нема и да је античка драма подједнако и смешна и 
тужна,  само  ми  то  у  својој  преозбиљности  и  поштовању  према  Хомеру,  Есхилу,  Софоклу  и  Еурипиду  нисмо 
приметили.” 

Цитати преузети из поговора Леона Ковкеа. 
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