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Миодраг Ђукић: Александар – комедија у два чина 
“Када се 1974. године појавила на сцени Југословенског драмског позоришта... изазвала је 
различита критичарска реаговања... у широком распону од жестоких оспоравања, па до 
прихватања и одобравања. Ђукић налази извориште за своју комедију у нашој (мало) 
грађанској средини: са добрим познавањем нашег менталитета и сјајним уочавањем 
разградње породичних оквира, али и променама у односима међу појединцима... он драмски 
прецизно фокусира карактеристична изобличења не само понашања, него и психе актера 
изгубљених у судбински предодређеним токовима раслојавања и дефинитивнога распада”. 

Милан Јелић: Ла Бедница – комедија у два чина
“Под утицајем филма, нарочито неореализма... Јелић гради одређене ситуације, али и ликове, 
за које се инспирише посматрајући слике и прилике у сусрету староседелаца и дошљака у 
београдској Савамали... Он гради низ занимљивих, често и неочекиваних комичких 
ситуација, изналазећи необична разрешења, која могу изгледати и као невероватна... 
Формирајући ликове уз наглашавање њихове неви-не наивности, чак и инфантилности, Јелић 
ствара необичне ситуације и посебну атмосферу која није далеко од мелодрамске, али која 
својом непатвореношћу и непосредношћу плени пажњу гледалаца и буди у њима осећање 
саосећајности”. 

Радослав Павловић: Девојке —позоришни комад
“И у Павловићевом комаду сусрећемо обичне, мале (и младе) људе који, суочени са 
животним неподобностима, нису у стању да их превазиђу... Животна неизвесност 
проузрокована општом друштвеном ситуацијом пред којом се налазе обе сестре, као и ти-
пично адолесцентске недоумице и неверице, одлично су оцртане приказом понашања и 
деловања двеју сестара. Њихови разговори имају пуно обележје младалачке узнемирености, 
страха и очајања... Остале личности драме такође су дате са мером и уз упечатљиве 
карактеристичне назнаке... Радослав Павловић... доследно примењује телевизијску, заправо 
филмску драматургију. То делу даје одређену динамику”. 

Александар Ђаја: Живот Јевремов 
– комедија “Намеће се питање зашто се писац определио за примену свих могућних 
театарских промена? Чини нам се да га је на такав поступак навело данашње време у којем 
се, што се моралних скрупула тиче, примењује и изводи све. У транзицији сведоци смо 
свакојаких изненађења... Све те промене, неочекиване и зато ефектне, чине да је ова комедија 
необично атрактивна... Посебна особеност је у томе што, иако има мали број лица – укупно 
четири, приказује више друштвених сфера, почев од пословних и угоститељских, па до 
лекарских!... Уопште, животне ртроспекције јунака комедије пласиране су на духовит и 
занимљив начин и не оптерећују динамичан ток радње”. 

Братислав Петковић: Лес Флеурс ду мал – Цветови зла 
“Петковићева драма на жив и занимљив начин реконструише једну важну епизоду из 
политички бурне и догађајима богате историје Србије крајем осамдесетих година 19. века и 
зато може бити ефектна за сценско извођење... За драму... проналази повод у неколиким 
подацима о Нушићевом именовању за службу у битољском конзулату у Турској, пошто се 
ослободио затвора у који је послат због објављене песме Два раба у листу “Нови београдски 
дневник” од 6. маја 1887. године... Петковић... описује Нушићеву аудијенцију, искористивши 
и друге изворе, пре свега пишчеве предговоре појединим комедијама, нарочито онај намењен 
Протекцији.”



Соња Богдановић: Капија – шаљива игра за народ у једном чину 
“Галерија типова коју Соња Богдановић приказује шарена је и представља могућну слику, 
могли бисмо рећи просек београдске ситуације. Ту су староседеоци, “господа” потиснута у 
поткровље, нови станари... а ту је и некадашњи домар, инвалид из Другог светског рата... 
Дакле, староседеоци и дошљаци, припадници различитих друштвених слојева. И сви ће они 
изрећи своје предлоге како да се дође до кључа и успут казати коју о суседима. Та 
конверзација тече динамично и као да наговештава одређене сукобе”. 
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Младен Поповић : Маслачак и Ре-тард – Четири годишња доба 
“Поповић се бави проблемом ретардиране младежи... Њима не сметају ни јесење кише, нити 
зимски снегови, не сметају им смеће нити пацови који око њих крстаре. Загледани једно у 
друго, они се играју, разговарају и додирују покушавајући да остваре присност ако не и 
њубав, будући да је од својих родитеља узалуд очекују... Њихова драма није само у томе што 
су препуштени себи самима, јер потичу из растурених бракова родитеља, него и зато што су 
ретардирани, зато што се осећају одбаченима... и не могу да нађу начин да своју упућеност 
једно на друго синхронизују и остваре складну узајамност која се претвара у љубав”. 

Соња Богдановић: Црвенкапа у небајци 
“Соња Богдановић обрађује мотив познате бајке на нов начин. Аутор... жели да 
супротстављањем света маште и света реалнога живота децу упозна са разликама, али и са 
могућностима да се те разлике усвоје, односно да фантастика добија реалну позицију у 
појмовима, па и у животу најмлађих... У овом делу је успешно изведено прожимање бајке и 
једнога вида савремене животне реалности... Реч је о позоришном комаду кога могу изводити 
сама деца. Како је ово духовито дело написано “отворено”, будући да предвиђа и њихово 
ангажовање у представи, оно се заиста оптимално може приближити позоришном идеалу 
прожимања гледалишта и сцене”. 

Миладин Шеварлић: Дивљач је пала 
– драма “Реч је о бриљантно написаном крими-трилеру, а како се у нас криминал још током 
последње деценије прошлога столећа повезао са политиком, ова драма има и шири 
друштвени контекст. Мики, млад и ангажован приврженик борбе за реформе хоће, по налогу 
власти, да приволи свога оца, педесетшестогодишњега Стива, успешнога бизнисмена који је 
“за сваки случај” прешао у неку врсту илегале, да сарађује са новом владом. Зато са девојком 
Аном, којој се удвара, долази у викендицу негде у Србији, у којој има уговорен састанак са 
оцем... Веома ефектан и актуелан политичко-љубавни криминалистичко — драмски трилер”. 

Драган Т. Томић: Нужна одбрана 
“Драма Нужна одбрана са успехом је изведена у лето 2003. у ауторовој режији на сцени 
његовог Театра на Сави. Играна готово без икаквог декора и уз минимум реквизита, драма је 
наишла на повољан пријем код окупљених гледалаца. У ери трагања за новим видовима 
театра Драган Томић остварује храбро, доследно, упорно и успешно идеју о ауторском 
позоришту”. 

Јован И. Рајковић: 
Тачка ослонца – квази гротеска, трагикомика, сценски приказ у неколико слика
“Сценски приказ... у диренматском стилу и маниру доноси... једну сасвим могућну драмску 
пројекцију о догодовштинама у некој локалној радио-станици пошто су у њој програм преу-
зели да воде шест “с ума сишавших особа” побеглих из душевне болнице... Писац успева да 
изгради неколико занимљивих ситуација, до којих долази после чудних и невероватних 
обрта. Читав сплет чудних догађаја у радио-станици, који се један за другим прво нижу 
паралелним токовима... да би после иницијативу преузели изненадни “гости” прекинуће 
долазак психијатра... Ово може бити захвално штиво за извођење управо на радију или теле-
визији”. 



Едуард Дајч: Црвена књига о српском питању или Пропадање и васкрс српских 
либерала – наставак “плаве” и “беле” књиге, политичка драма у три чина
“Реч је о драми у три чина начињеној на основу темељног познавања појединих актера 
савремене политичке сцене... Писац укључује међу драмска лица и себе, у својству 
портпарола странке. Дајч гради своје дело у складу са правилима кабаретског театра... На 
примеру једне странке веома пластично оживљава наш менталитет, који посебно долази до 
израза у политичком животу како унутар појединих страначких организација, такоиуњиховим 
међусобним натезањима и сукобима, дакле – у укупном њиховом деловању... Духовит текст, 
који би извођачима омогућио занимљиво извођење које би од глумаца захтевало примену 
широке скале изражајних средстава почев од карактерно-комичних бравура па до 
имитовања.” 
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Миодраг Илић: Хајкуна од Удбина 
– драма у два дела (7 слика). “Драма Миодрага Илића доноси низ слика из живота Вука 
Стефано-вића Караyића... Писац је у делу обухватио бројне личности, тако да се може 
говорити о једној широкој драмској фресци, мада окосницу радње чини сукоб Вука и кнеза 
Милоша... Смена различитих амбијената и појава читавог низа историјских личности... даје 
делу посебну живописност, а тако и 
занимљивост. Заснована претежно на доступној документарној и мемоарској грађи, драма... 
представља покушај реконструкције неких од пресудних тренутака из Вукове биографије... 
Писац је у драму интерполисао више предигара и међуигара, не би ли допринео сценској 
атрактивности дела”. 
Рашко В. Јовановић: Јован Стерија Поповић “Радиофонска драма... понајвише осветљавајући 
унутрашњи свет свога јунака представља први део драмске трилогије Три српска 
комедиографа – СТЕРИЈА, ТРИФКОВИЋ, НУШИЋ... Читајући, заправо слушајући ову 
радиофонску драму... улазимо у културни миље београдског грађанског друштва, у њихов 
начин размишљања и потребу сваког од њих да изађе из анонимности... Драма је грађена по 
строгом Стеријином драмском аршину и проистиче из најбољих Стеријиних реченица... 
Посебно добро је ухваћен карактер интровертног, резигнираног генија коме је писана реч је-
дино средство борбе и одбране”. 

Зоран Божовић: Са меродавног места се саопштава 
“Драма... се догађа у Београду, између два пролећа година 1941. и 1942... У оквиру вешто 
саграђеног драмског заплета Божовић описује како је настрадала породица једног српског ин-
телектуалца, која се усудила да прикрије младога Јеврејина из суседства... Божовић је показао 
вештину у стварању заплета и читаве драмске ситуације... Радња, са свим очекиваним и не-
очекиваним обртима, протиче у једном замаху”. 

Соња Богдановић: Едерланда – лутка игра према данској бајци 
“Соња Богдановић инвентивно обрађује данску народну бајку... градећи неку врсту представе 
у представи... Такав поступак аутора ослања се на развијање интеракције са малим гледао-
цима... На живописан начин, извођењем луткарске представе, оживљава се не само позната 
бајка, него – рекло би се – читава једна традиција... У драми су присутне све најважније 
појединости бајке о Едерланди тако да је прича, упркос опширности, занимљива у свим 
епизодама”. 

Радмила Јовановић: Вечна маска 
“Драма... симултаним поступком приказује збивања у једној породици. Ту није обухваћен 
само сукоб младе и старе генерације... него су и образовани један брачни троугао... и један 
троугао између сина и двоје његових пријатеља... Млада ауторка сигурно води заплет радње... 
Њена драмска пројекција је сасвим јасна тако да се одмах може разазнати да је реч о нашој 
савременој ситуацији у којој понестају сви обзири при распаду не само породица, него и 
шире друштвене средине у којој се изгубио сваки морал”. 



Снежана Андрејевић: Два пута два је пет – драма у десет слика 
“Са очигледним познавањем свих преокупација наших адолесцената, свега што их занима 
или за чим чезну и жуде, и са познавањем свих непредвидљивости њиховог понашања, про-
узрокованих немирима и буђењем различитих прохтева, Снежана Андрејевић гради десет 
драмских слика које су међусобно мање или више у вези, али које су несумњиво занимљиве 
упркос томе што нису увек драматуршки кохерентно артикулисане... Врлина пишчевог 
поступка је у томе што ликови... нису десперадоси лишени оптимистичког погледа на живот 
око себе, па и на све оно што их може очекивати у будућности”. 

Напомена: текстови прузети из поговора др Рашка В. Јовановића, осим текста Рашко В. 
Јовановић: Јован Сте-рија Поповић, аутора Леона Ковкеа. 

* Издавачи: Удружење драмскигх писаца Србије, позориште “Модерна гаража”, Културно-
просветна заједница Београда (Београд, 2003-2004). 


