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Богатство људског ужаса *

Бројне тлапње о значајним делима светске културе постале су неизбежан темељ 
теоријских конструкција које својом сувопарном артифицијелношћу заглушују 
доживљај непосредног естетичког искуства. Њихова интелектуално амбициозна 
анализа делује као обдукција на живом ткиву покушавајући смрт и, разуме се, 
доносећи је самој себи. Јер уметничко дело има ту егзистентну особину која је у 
дијалектичкој антропологији стална промена што би Хераклит Мрачни назвао 
одговором на онтолошко питање о суштини или прасупстанцији. Иако је већ 
миленијумима познато да не постоји ништа што се не мења, теоријска анализа 

би да окамени своја интелектуално-естетичка запажања не само као принцип већ и као 
непомерљиву истину. Ти ирационални ланци који окивају живе писце и бесмртна дела толико су 
испреплели дух модерног човечанства да је заиста могуће једино јакима да покидају паучину 
такозваних естетичких и других теоријских кодекса, а почешће у то име и правих импотентних 
бљезгарија. Срећом по дух, рафови полица са књигама о књигама остају неузнемиравани 
акумулатори фине прашине и изван домашаја круцијалне радозналости. 

Фантастично обиље бесмислица које су написали неки иначе паметни људи о драматургији 
Душана Ковачевића натерало ме је да се, на неки начин, и сам уврстим међу оне који имају што-
год да кажу о овом драмском писцу и његовом делу. 

Кад се појавио на сцени Атељеа 212 овај тада млади човек је одмах доживео неправду да буде 
тумачен на један примитиван начин, игром која је деградирала заиста танано уткан подтекст и 
прецизно написан дијалог, коме готово да нису ни били потребни глумци, као делима, рецимо 
Чехова, или Шекспира. И као што иначе сјајне Пиранделове комедије глумци почешће збуне 
него што проведу публику кроз њихиве генијалне лавиринте, та

ко смо и ми, заведени Жаријевским типом игре, помислили да се родио пи-сац посве нов за нашу 
културну традицију, неки грангињолски надреалистички комедиограф, писац сценарија, како је и 
сам говорио о комаду Маратонци трче почасни круг, писац менталитета и атмосфере једне 
ексклузивне, декадентне средине. Публика, заведена псовкама, којих иначе има далеко мање у 
комаду, и анималном импровизацијом дијалога, карактера, прецизно изграђених сукоба 
несрећника Ковачевићеве црне комедије, односа без суштинског јаза упропашћених генерација 
које симболизују судбину читавог српског народа, иако није импоновала, била је одлучујући 
фактор блиставог успеха Душана Ковачевића. Иза ове маргиналне интерпретације наслућивала 
се појава значајног драмског писца. Ненасилан, минуциозно произведен хумор, рационално 
сукобљеним неспоразумима и пишчев дар да их примети и открије забезекнутом гледаоцу у 
свом обиљу богатства изнијансираних ликова испунили су овај комад смехом понекад бурним а 
понекад застрашујућим. Оно што замерам овој представи је управо то што је избегла ову битнију 
особину комада, особину препознавања и идентификације публике са карактерима. Иако је 
Ковачевић реалистички, готово гогољевски, и де факто писао о тој публици, она је у 
интерпретацији Атељеа 212 гледала производ померене имагинације аутора, као да је он и сам 
болестан, а она здрава. 

Читајући Дулетове драме и припремајући се за овај скроман удео у овом невеликом, али часном 
симпозијуму, био сам изненађен богатством људског ужаса којим и иначе обилује обичан живот. 
Подлост, превара, немоћ, глупост, поквареност, болест, мржња, нарцисоидност, сан, живот, смрт, 



и друге категорије равни једне страве шекспировски употпуњују космос човекове егзистенције. 
Колико само енергије улажу ти јунаци у своје тричаве предрасуде које им на крају кохерентно 
дођу главе. Сви су они жељни славе, богатства, моћи, љубави мада нико међу њима и не зна шта 
је то. 

Бурлеска о Радовану 

је можда и најбеневолентнија комедија, али она говори о издаји. Како о конкретној, тако и о 
глобалној, о томе како је читав један систем издао свој народ, па је онда, разумљиво, и народ 
издао свој систем. У психолошки густо тканом ткиву издаје живе затетурани људи без моралне 
гравитације. Један трен, који траје можда читав живот, али трен који се завршава апсолутном, 
тоталном смрћу људи који су издајући свој живот издали и смисао сопствене егзистенције. Ако 
је луди сан део реалности онда је реалност живети нецензурисано, без осећања опасности, 
пошто нема ни осећања живота. Само је страх присутан да ће и други о нама открити оно што 
сами већ одавно знамо да нам је живот ништаван, да смо и сами ништавни јер смо без борбе 
пристали на пораз и апсурд. Ту је још само слаба жеља да се вратимо на стартну тачку нашег 
страдања, у завичај, међу моралне одреднице антрополошке егзистенције, да се покајемо и 
потражимо бога, љубав, истину и честитост. Радован кога су прво излудели детерминисани 
злочинци – лудаци, велике и успешне политичке будале, успева да читаву своју породицу 
интегрално заврне и прикаже лудило целог српског народа који је из лењости и кукавичлука 
поверовао у невероватне пароле. Тамо где је све бесмислено све је и могуће, те тако Радован,  
можда и најреалистичкији комад од свих Ковачевићевих, лако и непосредно комуницира са 
својом публиком. Само што сад публика већ зна о чему и о коме је реч. Ваљда је због тога и наш 
прослављени, а трагично преминули глумац Зоран Радмиловић играјући Радована играо и 
Жаријевог Ибиа и још по неке самоокруњене бундеве од којих људи понајвише страдају. 
Популарност ове представе се, на жалост, више ослања на популарност живог једног Радована 
са којим је сама публика имала своје лично искуство. 

Често сам се враћао Чехову због једне загонетке коју нисам успео да разрешим. Наиме, никад ми 
није био јасан његов однос према сопственим јунацима. Увек живи и млитаво зли, неспособни за 
злочин али ни за добро дело, ситничави и безначајни будили су у мени осећање неспокојства 
помешаног са неким нервним смехом који је продубљавао моју празнину. Нушић је, будући 
цинцарског порекла, испољавао недвосмислену љубав према српским хуљама у својим 
комедијама. Његове битанге су просто симпатичне, готово да човек пожели да буде жртва 
преваре неког од њих. Ковачевић у мом утиску о Сабирном центру укида ову дистинкцију. 
Чеховљевски се не везује за своја лица иако је реч о малограђанима готово нушићевске 
провенијенције. Међутим, комад би се по нечем могао назвати и сведенборговским, бар што се 
тиче укидања јасне границе између овог и оног света. Наиме сабирни центар је, по Емануелу 
Сведенборгу, есхатолошки простор у коме се мртве душе регрутују за рај или пакао. Код Душка 
Ковачевића је то наравно само антипростор у којем антиживот у потпуности наставља сав 
животни бесмисао из чега се шопенхауеровски дâ закључити да је овај свет као и његов антипод 
створио ђаво јер је најгори од свих могућих. Смрт најближих је само прилика за профит а велике 
сциентистичке и хуманистичке идеје губе своје упориште у реалном простору. Земља је 
пребивалиште малих, прљавих и конкретних, а смрт прибежиште идеалиста. Као у Нушићевом 
Покојнику и овде се покојник враћа, али из клиничке смрти, из оног другог света где су га духови 
умрлих преурањено равноправно прихватили. Прилично је зачуђујуће како је ова невероватно 
дрска идеја кохерентним драматуршким средствима оправдана. Све је логично засновано и 
реалистички приказано, само што је овога пута хумор опорији и рекао бих непријатељскији. 
Писац овде губи стрпљење за своје јунаке и чисто их, готово грубо реално, представља као људе 
минорног опредељења и безначајног живота. Казна за такав живот је, међутим, страшна. У 



смрти се не дешава ништа ново јер окорели менталитет креира исти круг идеја и потреба, навика 
им остаје као оков за сва времена. И када професор Михајло Павловић после краћег гостовања у 
смрти дође у још краће гостовање у живот и покуша да, просветљен новим искуством, утиче на 
омекшавање окорелих предрасуда и навика живих, они га непријатељски приме и припомогну 
његовом дефинитивном одласку. Његов краткотрајни контакт са живима открива запањујућу 
истину 

о бројним нерешеним односима између живих и мртвих. Сабирни центар је комад о кошмарном 
сну, о оном запањујућем тренутку који синтетизовано али зато снажно набијено носи читав 
запис конкретне судбине сваког од нас, који нам неочекивано и изненадно прикаже нашу патњу 
и јад, изневерене све наде и неизбежан цинизам дефинитивног животног сабирка. Живот није 
решење. А ни смрт. Шта преостаје онда човеку? Казна за дрскост да се са моралним арсеналом 
испод анималног нивоа кандидује за господара и творца овог недохватно сложеног реда који се 
зове живот. И смрт. Ово није више драма само о Србима, ни претежно, јер чим је измакао 
пиједестал свом омиљеном песничком миљеу, чим је Србима дао општа обележја, испливао је 
човек са унезвереним лицем премореног пливача на пучини, осуђеног на вечно ппивање. Какав 
страхотан напор и каква безизлазност, тотално одсуство одмора. Сматрам да се овим комадом 
Душан Ковачевић, креативно и племенито настављајући најбољу традицију српске драматургије, 
укључује у магистралне токове европске и светске модерне драме, јер би, то тврдим смело и 
одговорно, још један овакав драмски писац у једном времену био раван чуду, толики је његов 
креативни корак између комада. 

Ову експлицитно изречену дрску тезу најбоље доказује већ његов следећи комад Балкански 
шпијун. Параноја, епидемиолошка болест тоталитарних система као црна куга осваја ментални 
простор људи и свет претвара у лудницу. Народ, непрекидно оптерећен властодржачком 
пропагандом као хипнотички медијум, почиње да верује речима свих спаситеља више него свом 
реалном искуству и под агресивном политичком рекламом у омекшалој свести гради 
дефинитиван свет рогобатан и нетачан, али очекиван и пожељан. Запљуснут претећим 
упозорењима о латентној опасности издаје, о унутрашњем и спољном непријатељу, дотле 
привидно нормалан Илија Чворовић у свом подстанару изненада открива страног шпијуна. Иако 
му разлози нису баш логички засновани у већ фундираној општој атмосфери страха и опасности 
он лако убеђује жену и брата у своју фикс-идеју. Тада почиње невероватна драма људи који 
уместо здравог разума почињу да заснивају свој логички систем на прокламованом програму 
пропалог идео-лошког концепта. Миран живот се претвара у шпијунски рат против 
гастарбајтера, париског кројача, који ништа не слути. Разрађује се теорија, анализира пракса, 
конципира стратегија, одабира тактика, те писац доводећи политички систем у ситуацију да се 
брани од сопствених глупости истовремено открива његово разорно дејство на менталну 
енергију народа. Уводећи своје јунаке у свет параноје постепено, Ковачевић открива 
застрашујућу утемељеност лудачке логике која постаје нова стварност, иако набијена 
семантички помереним знацима, објективна и реално опасна. Види се како невино реторична 
идеологија отелотворује своје зло опредељење кроз реалан злочин верника, јер њихов рат има 
сва обележја верске мржње и нетрпељивости. И када као велики инквизитори комунизма они 
ухвате невиног кројача и подвргну га тортури, публика почиње буквално да стрепи за његову 
судбину. Можда би овај круцијални неспоразум између јунака Ковачевићеве драме публика 
примила мирније да и сама нема историјско искуство које је недвосмислено уверава да то на 
сцени није позориште, већ њихов живот утемељен у иманентном страху сопственог Дамокла под 
чијим оштрим мачем седе у удобним фотељама театра. Нема фолирања, нема лажи. Код Душана 
Ковачевића је све истина, зато је он и велики писац. 

Чак и када за позориште адаптира свој ненаписани роман Свети Георгије убива аждаху, када 



оде у националну историју, Ковачевић лако продире у страдалну судбину свога народа, народа 
који уме да воли и да се бије, народа који уме да мрзи и да пати, народа састављеног од добрих и 
опасних људи. Иако изузетан по много чему, овај комад је пре свега изузетан по пишчевом 
односу према јунацима приче. Први пут се уочава одређена субјективност, и то не 
интелектуална, него емоционална приврженост ликовима драме. Можда је то био разлог да 
Ковачевић оствари сву силесију поетски нијансираних валера како би, свестан опасности, 
прикрио своју личну осетљивост на ову тему. Реч је о мачванским сељацима уочи и за време 
самог почетка Првог светског рата. Ни у једном свом тексту Ковачевић није показао ову меру 
лиценције поетике у грађењу карактера, њихових односа, љубави, сукоба, фолклора готово 
веселиновићевски разиграног али много тачнијег, драматуршки рационалније употребљеног, и 
свега оног тихог, готово неизреченог али стабилно присутног међу живим и истинитим људима. 
После представе гледалац заиста има утисак да је ту реч о развијеном роману а не о позоришној 
драми детерминисаној строгим драматуршким правилима. Кроз свега четрнаест сцена писац 
овде приказује право богатство изражајних средстава која нам отварају простор не само Мачве 
пред рат у ширем значењу психолошки дочараване атмосфере већ и интимни простор душа тих 
људи, њихове љубави, љубоморе, преваре, снова и страхова, изневерених нада и оне фине 
напетости коју латентно но-си живот без могућности за разрешење. Понекад је управо та 
могућност једино смрт, што писац интелигентно уочава и катарзично уобличава. Са великом 
опрезношћу и ненаметљиво овде се користе историјске категорије и појмови, али они нису циљ 
и сврха писања већ један прецизно дефинисани простор, готово позорница за приказивање 
личне драме љубавног троугла на селу. Међутим, директно уплитање велике светске историје 
кроз чудесан лик поручника Тасића у разрешење судбине главних јунака Ђорђа Yандара, 
Катарине и Гаврила Вуковића даје овој поетској трагедији шекспировске димензије његових 
историјских комада, а племенити и родољубиви патос Тасићев диже публику на ноге. Очигледно 
да се писац Ковачевић не боји ни једног средства за остваривање свог драматуршког циља јер 
суверено влада простором који одабере. Његово беспрекорно осећање за чисти ритам драме, 
аналитичка способност и моћ антиципације и поетске синтезе чине његове комаде очишћеним 
од сваког сувишка, те блиставо отесани као Праксителова или Еурипидова де-ла, обогаћена 
његовом узаврелом маштом достижу висине достојне сваке велике поезије. Духовне и менталне 
лавиринте, драматуршке тонове, психолошка ткања и смела претапања света физике са 
оностраним метафизичким категоријама, пиранделовског губљења, лутања и налажења данас 
срећемо само у комедијама Душана Ковачевића. 

Бољи пример за ову тврдњу нам не треба од Клаустрофобичне комедије. За мене је то драма 
столећа, или прецизније драма о нашој изгубљености на крају двадесетог века. То је комад који 
ни Душан Ковачевић не би могао да напише да није написао претходне. Згадивши се над 
животом, коначно стиже у пиранделовско позориште. Позориште које потказује живот. И то 
какав живот?! Наш свакидашњи, оптерећен политичким хуљама, полицијом, бедом, прогонима, 
испирањем мозгова, насиљем, неосетљивошћу, нетрпељивошћу, сиромаштвом, изгубљеношћу 
сваке врсте. Живот толико стравичан да из реалног живота бежи у позориште не би ли 
потказиванавм себе свратио пажњу на свој неодржив положај. И пошто тако детерминисан 
живот не трпи изненађења јер је сценарио већ одавно познат, што да не открије своју театарску 
суштину са безбројним репризама као позоришту иманентном категоријом. Што да не каже да су 
Југославија и Пољска исте, да су исте све земље такозваног реалног социјализма са 
обесправљеним људима који живе свој марионетски живот лишени сваког утицаја на исход 
судбина, вучени концем од почетка до краја представе, па опет исто, од почетка до краја, у 
драматургији пуној обећања али увек са истим резултатом. Систем не трпи побуну, џелати 
убијају жртве. Другим речима: “Наде нема!” Само сан 

о излазу без врата. Само представа без живота. Само несрећне душе људи у теледиригованим 



телима. Лепљива, густа тама без тла под ногама. То је Клаустрофобична комедија, распојасан, 
дивљачан комад, безобзирно сведочанство о апсурду и злочину против човека. Против љубави, 
лепоте и ис-тине, против уметности и њене антрополошке суштине. Оличење света без милости. 
Појединци више нису криви, они чак нису ни важни, оџачар и милиционер оличење су добра и 
људске душевности, млада пољска балерина не само да не зна језик, него нема ни мозга да 
схвати суштину ове демонске бајке која се зове наш реални живот. Је ли то позив на отпор, или 
љутито сазнање да више помоћи нема те да нам следи даље отицање крви и лимфе, ново 
истицање живота и таворење на полуанималном-полулунарном нивоу? 

Могло би се рећи да је Душко Ковачевић “Клаустофобичном комедијом” затворио круг свог 
драматуршког интереса, а опет и да је отворио досадашњем списатељском искуству но-ви, 
тајанствени простор, подмукао и претећи. Иако се искрено бринем због нових менталних 
пролома којима се беспоштедно излаже овај ненадмашни мајстор пера, али лично веома 
сензибилан, признајем да сам и радознао зашта ће се необичан Ковачевићев дар овога пута 
ухватити и како ће испливати са својим опасним пленом из све дубље и мутније воде, тог 
хаотичног, али неисцрпног извора реда. Јер код њега импровизације нема, свака реч је одмерена 
и прецизно конотира са свима осталима. Из комада у комад слојеви мишљења су све сложенији и 
богатији и право је чудо како се са толиким гомилањем квалитета не појави нека врста 
симплификације у изразу, стилско сиромашење. Очигледно, чврсто везан за живот са очигледним 
смислом за оријентацију, попут античких морепловаца упутио се без страха на дебело море. 
Само што његова планета нема краја, ни правца, док мистично море без хоризонта уместо ветра 
нуди песму. Јасно је да писца узбуђује неизвесност простора и времена, али нико боље од њега 
не хвата њихове целе компоненте да би од њих саградио себи и другима нови и удобнији свет 
који човек препознаје као своје искуство, свој страх, живот и смрт. Суровост као особину 
компонената, а не света, није могуће избећи јер аутентични писци не фалсификују свој 
материјал. Тако и Душан Ковачевић. Докле год зло око нас пиштећи ултрависоким тоновима 
озлеђује његов слух дотле ће прецизно бирајући их и уграђујући у своју песму у нама изазивати 
дивљење и страх. Више за нас саме, него за њега. 

Хвала! 

Пост скриптум! 

Не верујем у теоријске тлапње о делима која су се отела од аутора и живе моћним животом, 
јачим од смрти. Оне пуцају саме у себе. Не оживљавају ништа. И изван свега то су најчешће 
досадна наклапања интелектуалних паразита који би да се баве уметношћу са позајмљеним 
туђим чулима. Јер док је зуј инсекта сензибилном као пуцањ топа, дотле је несензибилном 
пуцањ топа као зуј инсекта. Уколико га једног дана директан погодак гранате не убије или не 
раздрма, као што беше познат случај са Карлом Гоцијем. Овога пута заиста хвала.

* Овај текст о драмском стваралаштву Душана Ковачевића пренет је
из часописа “Развитак”, бр. 4–5 из 1989. године.


