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О трогодишњици смрти Миодрага Булатовића, издавачка кућа ДБР 
Интернатионал Публисхинг, и њен агилни уредник Зоран Глушчевић 

сакупили су драмске текстове рано преминулог писца и читаоцима понудили увид у мање 
познати део Булатовићевог стваралаштва. 

Булатовићев драмски опус – сада се показује – вредан је поштовања и помне анализе, а данас 
је сасвим извесно да је овај писац поседовао потенцијал великог драматичара. Његово 
опредељење и темперамент усмерили су га, међутим, ка роману и приповеци. Драме је, 
дакле, писао успут, с мање обавеза, али не и са мање емоција. Два тома драма писаних за 
позориште, радио и телевизију представљају нам писца који је умео да начини драмске 
ситуације, да у њима формира целовите ликове који се у потпуности реализују кроз жив и 
пластичан дијалог. 

Миодраг Булатовић написао је две драме за позориште: Годо је дошао и Стара кожа, две 
телевизијске драме: Перо и Јово и Срце и ноге, као и пет радиодрама: Очи пуне дима, Војник 
који се удаљава, Масакр краљева, О рукама и Ја сам један други. Од свих ових текстова, само 
је драма Годо је дошао објављена у часопису “Савременик” 1965. године. Друге драме остале 
су непознате читалачкој јавности. 

Булатовићево драмско дело поседује одређене вредности и показује неке квалитете који се, 
иначе, не налазе у његовим романима и приповеткама. Другачије речено, језгровитост 
драмске форме омогућила је писцу да прецизно формулише круг мотива и да их у 
различитим варијантама проведе кроз већину драмских штива. 

Неки од сталних, па можда и опсесивних Булатовићевих мотива, засновани су на библијским 
темама или апокрифима. Стално место у радиодрамама, на пример, представља повратак 
блуднога сина који после избивања у туђини доспева у своје село да би окончао лутање 
проведено у патњи и да би се измирио са животом. Други мотив је питање идентитета који се 
налази у свим драмама. Јунаци непрестано покушавају да установе ко су и коме припадају, 
свесно настојећи да одложе коначно и неумољиво сазнање о себи; код овога сталног мотива 
Булатовић се поуздано ослања на хришћанско учење о страдању Божијег сина, доводећи 
драмске јунаке у позицију граничних стања у којима се морају определити. У библијским 
мотивима је и стално и неизбежно присуство невиног, анђеоски чистог лика Дечака који 
оличава доброту и ванземаљски, безгрешни живот човековог испуњења; овај анђео у обличју 
дечака увек уноси противтежу силама деструкције и неретко представља тумача 
списатељевог става. Најзад, у већини драма појављује се и лик старице, мајке, која бива 
позвана да препозна заблуделог сина; старица, у Булатовићевој визији, не показује ни 
материнску љубав, ни душевност, ни било какву емоцију. Она шкртим реченицама саопштава 
да препознаје сина, али ту се њено присуство и завршава. Булатовићу ова мајка пружа 
материјализацију општег материнства које је лишено емоционалне основе и преведено у неку 
врсту освете или казне за грехе које је син луталица начинио у некој давној прошлости. 

У већини драма јавља се и тренутак увођења извесне мистике или елемената езотерије; 
писац, наиме, често вели да његови повратници имају папке умести стопала, а на леђима носе 
живе ране, бразготине које не могу да се зацеле. Дослух с нечистим силама преноси се на 



савезништво са злом у људима. А зло се у човеку најчешће испољава у ратним ситуацијама, у 
тренуцима опијености безумљем и свеопштим губљењем човечности. Тада Булатовићеви 
јунаци, свесно или несвесно, пристају на онечовечење и слепо се предају злу као начину 
дефинисања сопственог живота. 

Једна од опседантних тема свеукупног Булатовићевог стваралаштва свакако је рат који је 
катализатор људске опакости. Али, у Булатовићевим драмама рат има гротескне тренутке, 
премда су они мање назначени него у његовим романима; гротескне ситуације имају задатак 
да амортизују извесну патетику која се може срести у дијалогу. Реч је, дакле, о поступку 
којим писац успева да уравнотежи исказ и да своје драмске текстове доведе до мисаоне 
вертикале. 

Драма Годо је дошао представља Булатовићеву реплику на знамениту Бекетову драму очајања 
и безнађа. Код Булатовића се Годо појављује с митским занатом, он је, наиме, пекар који ће 
нахранити своје стадо, своје пратиоце, речју оптимизма али и хлебом. За разлику од Бекета, 
Булатовић у своје тумачење апсурда уноси велику дозу хумора. Владимир, Естрагон, Поцо и 
Лики, по Булатовићу, лишени су перспективе зато што су сами изабрали одређен модел 
живота који не желе да промене. Годо је, за разлику од њих, носилац животне испуњености и 
он ће улити у Дечака искру оптимизма, премда сам доживљава распад везе с Поштарком која 
оличава женски принцип. А тај је принцип подједнако везан за поседовање и подавање. 
Овакав Годо напустиће подручје апстрактног промишљања света и почеће да дела. 
Прагматизам живота, закључиће читалац Булатовићеве драме, однеће победу над 
апстрактним песимизмом и катастрофичним животним ставом. 

Упутан предговор Булатовићевим драмама написао је Зоран Глушчевић. Мали осврт на 
симболе у Булатовићевим драмама начинила је Марица Јосимчевић. 
(1994) 

ДРАМСКА РЕТОРИКА 
Иван Бакмаз: Вјеродостојни 
призори. Центар за културну 
дјелатност, Загреб, 1980. 

Иван Бакмаз (1941) је драмски писац који је често и радо објављиван у позоришним 
часописима, али ретко извођен на сцени. Са становишта театарске праксе, комади Ивана 
Бакмаза представљају луксузно филозофско штиво које нити обећава већу гледалачку посету, 
нити пак глумцима и редитељима пружа прилику за разигравање и параду. Комади Ивана 
Бакмаза припадају, по одредници коју је у позоришну терминологију увео Слободан Селенић, 
медитативноконтемплативној драми, дакле, драми која је превасходно производ ауторове 
спекулације, али којој је поменута спекулација истовремено и коначан циљ. Оваква евазивна 
драматургија находи се и у четири драме које је Бакмаз објавио у књизи. 

Код Бакмаза драмски систем функционише као скуп идеја унапред одређених оквиром који је 
поставио писац;ликови драме дефинисани су својим статусом, а услови у којима они делају 
омеђени су без изгледа за какву квалитативну промену. Бакмаз, према томе, редукује драмску 
фактуру на предвидљиве токове, код њега није могућно изненађење или пак драмски преврат. 
У таквој констелацији односа драмски проблем претвара се у своје философично одређење. 
Писац се, другим речима, бави питањима философског карактера одевеним у драмско, 
односно дијалошко рухо. 

Прва драма објављена у књизи, под насловом Купидо, основу налази у држићевски 
интонираној пасторали. Бакмазов Купидо је лик који прелази дуги пут од древног, 
митолошког бића које код људи изазива еротску чежњу, до самосвесног човека, који, 
увидевши ограничене могућности свога делања, схвата да је осујећен, те као разрешење 
својих духовних мука бира смрт. Ова драма изведена је 1968. године у групи АДД у Загребу у 
режији Фабијана Шоваговића. 



Драма Шимун Циренац подстицај налази у библијској причи о Симону из Кирене, лицу које 
случајно страда;Бакмаз развија реторичку драму у којој Шимун Циренац, бачен игром туђе 
воље у Исусов живот, боље рећи у Исусову смрт, постаје чврста личност, спремна да 
прихвати велики задатак који јој се изненада додељује. Бакмаз основни модел драмског 
излагања проширује карактеристикама савременог начина мишљења, па тако драма добија и 
ново временско значење, Драма је приказана у Загребачком казалишту младих 1977. године у 
режији Георгија Пара. 

Вјежбе у Гетеинституту припадају реду комада који упориште налазе у већ освојеним 
облицима театра апсурда. Писац радњу успоставља у институту за учење страних језика, где 
језичким клишеима и апсурдним синтагмама говори о свету који је скучен колико и језички 
идиоми. Овај систем бесмислених вежби, по Бакмазу, представља механизам који такође 
бесмислено али упорно настоји да животе људи смести у клише мишљења, понашања и 
идеологије. А човек је тиме осујећен у испољавању свога правог бића. 

Четврта драма Вјеродостојни доживљаји са псима рачуна на принципе познатих 
драматуршких поступака мирења и изједначавања реалног и иреалног света. То су светови 
господара и њихових паса, где влада потпуно неразумевање и неспособност било какве 
комуникације. Пси се показују хуманијим од људи, а људи неспособним да ухвате и 
протумаче танана психолошка чувства псећег рода. И овде Бакмаз метафорично показује да је 
сваки покушај зближења осуђен на неуспех, па се тиме продубљује апсурд на коме почивају 
односи између ове две врсте живих бића. 

Драме Ивана Бакмаза упознају нас с писцем кога не занима театарска утилитарност. Не 
водећи рачуна о познатим поетикама и трендовима, Бакмаз успоставља свој 
драмсколитерарни систем у коме се литераризација појављује као равноправан партнер 
драми, а каткад и присутнијом од ње. Несумњиво је да је ова особина Бакмазове драматургије 
условила постојање оправдане резервисаности позоришта према Бакмазовим текстовима. 

Предговор књизи, аналитички исцрпан и предусретљив, написао је загребачки позоришни 
критичар Далибор Форетић. 
(1981) 

УРБАНЕ КОМЕДИЈЕ
Зоран Божовић:Бомба у позоришту и друге комедије, 
Народна књига, Београд, 2004. 

Бомба у позоришту и друге комедије трећа је књига комедија коју је објавио Зоран Божовић; 
претходне књиге – Комедије и Свадбени марш – штампао је исти издавач, Народна књига 
2000. и 2002. године. Подршка издавача писцу говори о спремности да се “негује” аутор куће, 
али сведочи и о томе да књиге драма – у овом случају комедија – имају своје читаоце. 

У најновијој Божовићевој књизи објављена су четири текста:Бомба у позоришту, Викторија, 
Ђавоље племе и Изданци Стаљинског племена. Изузев комада Викторија који је писац 
означио као трагикомедију, остали текстови припадају жанру комедије. 

Зоран Божовиће је, дакле, комедиограф који истрајно истражује конкретне животне ситуације 
које су проистекле из наше стварности ма каква она била. Божовића не занима могућност 
конституисања драмске или комедиографске метафизике, односно, аутор не настоји да 
оствари затворени драматуршки систем у коме би сви односи функционисали унутар задатих 
координата. Божовић налази довољно подстицаја за комедиографски приступ у свакодневном 
животу, из њега преузима мотиве и апсурдне ситуације и даје им комичку боју, не либећи се 
да хуморну основу покаткад изгради на језичкој грађи, односно на вербалним обртима. 

Драмски писац се суверено креће кроз данашње грађанско друштво. Његови јунаци најчешће 
припадају соју интелектуалаца, често коленовића, породицама које имају одређен углед у 
друштву а које су – у нашем времену – осиромашиле и устукнуле пред најездом скоројевића 



и разних профитера. У таквоме миљеу збива се комад Викторија;јунакиња трагикомедије, 
чије име симболизује победу, изданак је угледне фамилије, али и дете свога времена. 
Викторија, дакле, напушта мужа, лекара у забаченој провинцији, и прихвата изазове које 
доноси наш карикатурални yетсет, упуштајући се у везе с разним људима којима је 
заједничко то што се налазе с оне стране грађанског морала. Божовић завршава комад 
приказујући Викторијино сналажење у затвору, односно њену способност да користи женско 
оруђе – заводништво – као излаз из свих непријатних ситуација. У друштву у коме нема 
моралних норми, констатује Божовић, просперирају особе попут Викторије. 

За две комедије, Бомбу у позоришту и Изданке Стаљинског племена, Божовић је нашао 
упориште у позоришном миљеу;свет позоришних стваралаца – то писац добро зна – реагује 
осетљиво и жестоко на сваку ситницу, а последице реаговања често су изван контроле 
разума. У комаду Бомба у позоришту Божовић приказује сукоб између естетике и дневне 
политике, док у делу Изданци Стаљинског племена преко голооточке теме говори о 
деформацијама начина мишљења које су последице полувековног једноумља. 

Веома је интересантна комедија с водвиљским елементима Ђавоље племе;писац у приватни 
хотел на црногорској обали доводи припаднике шпијунске делатности, од америчких до 
кинеских тајних служби, плетући двоструке или вишеструке обавештајне нити. Развијајући 
комедиографску причу, Божовић доказује тезу да све стране обавештајне службе не могу да 
нам науде колико ми то можемо сами себи. 

Најновија књига комедија Зорана Божовића показује да овај већ искусни комедиограф иде 
поузданим списатељским путем. Божовићева драмска поетика настоји да захвати из оба 
извора – Стеријиног и Нушићевог – и тиме оствари ваљану хуморну и, разуме се, позоришну 
резултанту. (2004)

ЦЕЛОВИТ ДРАМСКИ СВЕТ 
Миодраг Ђукић: Одабране драме, 
Прометеј, Нови Сад, 2001. 

Миодраг Ђукић (1938) као драмски писац присутан је на нашим сценама дуже од три 
деценије. Његово драмско дело није обимом велико, али својом специфичношћу заузело је 
значајно место у савременој српској драмској литератури и изван сваке сумње представља 
особену појаву због посебног погледа на филозофске и етичке проблеме са којима смо 
суочени. 

У књизи Одабране драме коју је објавио новосадски Прометеј налази се пет Ђукићевих 
драма:Александар, Баштиник, Кисеоник, Кртичњак и Потраживања у мотелу. Овај избор који 
је начинио сам аутор – уз предговор Миладина Шеварлића – нуди темељан увид у Ђукићев 
драмски свет. 

Драмски текстови сложени су по азбучном реду а не по редоследу настанка, тако да се прва 
изведена Ђукићева драма Потраживања у мотелу налази на крају избора, премда јој је место 
на почетку, не само због хронологије настајања драмских штива, већ превасходно зато што се 
у њој налазе корени колико Ђукићевих потоњих драмских остварења, толико и основа 
Ђукићеве поетике. 

Дело Потраживања у мотелу написано је у другој половини шездесетих година прошлог века 
и награђено на конкурсу Народног позоришта где је и приказано. Поднаслов брутална драма 
у два чина истовремено нуди и жанровско одређење и отвара пут ка испољавању Ђукићеве 
естетике која истражује генезу зла као феномена. У реалистичконатуралистичком проседеу, 
Ђукић описује збивања у затвореној друштвеној групи која тавори у провинцијској забити. 
Власник мотела, Yамба, предводник групе по ауторитету који је заслужио силом и насиљем, 
нада се доласку сина који је давно побегао желећи да избегне управо Yамбино насилништво. 
Још неколико особа налази се у Yамбином окружењу, повезано колико личним интересима 



толико и недостатком друге могућности. Појава странца који би, можда, могао да буде 
Yамбин син, има функцију катализатора који ће открити да сви узајамни односи међу 
ликовима комада почивају на насилништву, страху и угњетавању. Постепено откривамо да је 
Yамбин мотел нека врста уклетог места у коме се поништавају тековине цивилизацијског 
општења и у коме преовладавају сирови и сурови принципи преживљавања. Живот је у 
таквоме свету лишен сваке људскости. Јунаци драме не претпостављају да живот може да 
буде и другачији, да у њему има места за лепоту, пријатељство, срећу или љубав. У свету који 
описује Ђукић, нема места за наду. Свет у коме живимо лишен је свих облика осим 
анималног и то анимално представља човекову праву природу. 

Драма Александар, писана је поштујући механизам драме апсурда;по жанру Александар је 
гротеска у којој Ђукић детаљно разрађује тезу да се организација друштва на микро и макро 
плану, у ствари, заснива на инверзији свих конвенција и договора, односно да друштво које се 
налази у развијеном степену расула понајпре угрожава само себе. Када нема правила, када се 
анархија проглашава демократијом, онда се стварају услови за појаву тираније, па ће 
самозванац – који располаже силом принуде – с лакоћом преузети власт у заједници. Саздана 
на елементима утопије, ова Ђукићева драма својевремено је изазивала контроверзе и 
подозрење одређених кругова, о чему сведочи и Миладин Шеварлић описујући судбину овога 
комада на сцени Црногорског народног позоришта у Подгорици (Титограду) 1974. 
године;поента је у томе, вели Шеварлић, што је редитељ представе повео побуну против 
сопствене режије. Из данашње временске перспективе посматрана, ова Ђукићева драма 
представља критику националног митоманства и њена иронијска обојеност вероватно је 
представљала опасност за тада прокламовано једноумље. Другачије речено, Ђукић је развио 
саркастичну параболу у којој је подмеху подвргао претенциозност и понесеност 
националним стереотипима и општим местима. 
У делу Баштиник аутор описује борбу за наслеђе;реч је, дакако, о метафоричном сликању 
општије ситуације у којој се налази свако друштво које је остало без вође који је истовремено 
и тиранин. После Митрове реалне или фиктивне смрти, појављује се претендент на баштину, 
Славомир. Да би се домогао Митрове имовине и савладао препреке које стоје на путу до 
богатства, Славомир мора да се избори пре свега са сопственом слабошћу коју можемо 
означити као осећај понижености дотадашњим начином али и садржином живота. Уз 
Славомира је Миланка, жена коју води мисао о иметку и која је, отуда, приправна да учини 
све да би га се дочепала. За њу, као уосталом и за Славомира, морална начела не 
представљају нешто што ваља поштовати. Као противтежу овом дуету похлепних и 
примитивних особа, Ђукић поставља малограђане чија су деца ретардирана на фарсични 
начин. Борба за наслеђе тече кроз рукавце психолошког натурализма до коначног разрешења, 
али као својеврсна ауторова порука над драмом лебди копрена изобличеног, острашћеног и 
гротескног, па самим тим и онеспокојавајућег света. 

Трагикомедија Кисеоник нуди поглед у периферијско двориште у коме живи више станара. 
Симбол заједничког дворишта, ваљано уведен у српску драму још на почетку 20. века у 
натуралистичким комадима Драгослава Ненадића и Нушића, код Ђукића је – а код овога 
писца то је правило – и конкретан и симболичан простор који означава и место за игру и свет 
у малом;у таквом дворишту Ђукић налази житеље који припадају социјалном дну, а међу 
њима издваја се фигура писца Секуловића коме недостаје ваздух. Секуловића гуши нездраво 
окружење, али сасвим је извесно да му ваздух – симбол слободе и неспутаности – нездравим 
чине општи услови живота. Да ли ће се Секуловић повиновати дијагнози коју успостављају 
карикатуралне лекарске сподобе, да ли ће пристати да удише ваздух који већ удишу сви они 
који су остали без изгледа да нешто промене у својим маргиналним статусима, да ли ће, 
дакле, Секуловић прихватити операцију којом ће изгубити сопствену личност – јесу само 
реторска питања, јер Ђукић нам показује безобзирност којом носиоци силе принуде 
(читај:власт) крше сва људска права у име лажног милосрђа или доброчинства. Ова Ђукићева 
драма, написана пре три деценије, антиципирала је да се свет креће пут неумитног зла и да се 



механизми којима се појединци претварају од личности у крпене лутке, налазе у рукама 
олигархије која непрекидно демонстрира своју моћ. Миодраг Ђукић не задовољава се само 
констатацијом да предстоји катастрофа, већ најављује да иза ње следи потпуна ентропија. 

Комад Кртичњак ипак пружа извесну оптимистичку перспективу, иако и у овоме делу 
гротескно изобличење стварности представља основни списатељев поглед на свет. Овога 
пута Ђукићево истраживање усмерено је ка затвореној друштвеној групи повезаној 
заједничким интересом – браком танкоћутне Софије и силника Јелена. Женски принцип, 
оличен у Софији, опредељује се за Градимира, сликара и побуњеника, а не за сировог Јелена. 
Сплет догађаја у кући Прокопија Илића непрекидно добија нове импулсе услед сложених 
односа међу јунацима комада;иза свих тих спорења, свађа или мирења, међутим, тече друга, 
далеко суморнија прича о урушавању зграде чије темеље неуморно поткопавају кртице. Свет 
који почива на извитопереним односима и у коме се поништавају све моралне вредности, 
осуђен је на дегенерацију (која је већ увелико у току) а потом и на ишчезнуће. Кућа коју су 
поткопале кртице неминовно ће се срушити, а иста судбина предстоји и човечанству које је 
огрезло у пороцима. Онај призвук наде даће Софија у завршном монологу, када налазећи се 
већ с ону страну ума најављује да живот ипак може да има пуни смисао. 

Књига Одабране драме Миодрага Ђукића представила нам је писца који је изградио свој 
драмски свет. Тај свет припада подручју насиља, зла и тескобе;у Ђукићевим комадима 
насилништво је доведено до гротеске и такво увећање – које је покаткад ослоњено на 
иронију, а увек на психологију личности – наводи нас да, као и писац, заузмемо став 
моралног делања и њему саобразног промишљања света. Ђукићеви позоришни комади 
успевају да нас дубоко узнемире и онеспокоје и постављају нам питања која нас доводе до 
суштине човекове природе. То сазнање није одвећ утешно, али је, верујем, неопходно. 
(2002) 

АПСУРД И АПОКАЛИПСА
Миодраг Ђукић: Светионик, Рапубликанска унија и Удружење драмских писаца Србије, 
Београд, 2005.

Најновија драма Миодрага Ђукића Светионик доживела је промоцију у књизи, а не како 
доликује драмском штиву, на позорници. Ђукић као аутор присутан је у српском позоришном 
животу дуже од три деценије, али његова дела немају подршку позоришних лобија. Не само 
зато што се Ђукић одриче сценске површности и забављачког театра, већ отуда што су 
његове драме захтевне и траже од извођача и тумача приљежност, студиозан рад и 
интелектуални напор коме наши позоришници – осим изузетака – нису склони. 

– У драми Светионик, чији је наслов– као и увек код овога писца – вишезначан и 
симболичан, Ђукић се бави једном од темељних тема наше цивилизације, односом добра и 
зла, њиховом вечитом борбом која пролази кроз разне облике и фазе, да би трајала док буде 
људског рода. Као у старозаветној мистерији, писац користи облике обредног обраћања 
сценских јунака Богу у чијој се власти налази свет. Сам свевишњи изолован је у кули на 
светионику и до њега само покаткад допиру звуци из спољашњег света. Време у Ђукићевом 
штиву не постоји, или боље рећи не постоји као процес који тече;у тако заустављеном 
времену које представља окосницу света осуђеног на апсурдно постојање, трајна борба 
Нечастивог, који поприма различите појавне облике, и самога ствараоца води се на више 
нивоа и онаувлачи у себе – попут какве црне рупе – све који јој се нађу на путу. Писац, дакле, 
успоставља космогонијски ред у чијим се оквирима налази и људска врста као податан облик 
лабораторијског заморчета на чијим се мукама испитују границе издржљивости човекове 
патње. Код Ђукића нема сентиментализма и болећивости према људском роду;уместо 
саосећања Ђукић нуди цинично поигравање с конвенцијама, уместо разумевања – 
саркастичан поглед на ерозију свих хуманих начела која су показала своју неефикасност. 
Налазимо се на крају цивилизације, вели Ђукић, и наша позиција је осећај потпуног безнађа, 
црних слутњи и очајања. Победила је деструкција чију је стратегију осмишљавао Нечастиви, 



и свеопште расуло није обухватило само појавну, материјалну стварност, већ је захватило и 
онај духовни, метафизички свет који твори мисаони и емоционални квалитет људског 
постојања. Код писца као што је Миодраг Ђукић, разуме се, осећај катастрофе није и порука 
коју упућује читаоцу. Тај предосећај апокалипсе за Ђукића је опомена, упозорење, позив на 
узбуну и акцију, како бисмо се пренули и ослободили искушења на која нас успешно, 
деценијама, наводи Нечастиви. У финалу драме Светионик, Ђукић предочава могућности 
које преостају људској врсти, уколико жели да се поврати основним моралним вредностима. 
Уз извесну дискретну дозу ироније, Ђукић пружа наду човечанству, под условом да се оно 
почне понашати рационалније, у складу са темељним начелима цивилизације. 

Миодраг Ђукић је драмом Светионик у извесном смислу заокружио своје дело, јер после 
његове апокалиптичне визије остаје само свеопште поништење или самоукинуће 
човечанства. Ђукић је, може се закључити, на мисаоном путу који је трасирао Бекет. За 
разлику од Бекета, Ђукић ипак види малену могућност која остаје људима, препознаје 
прилику за спасење, односно, не прихвата ентропију као коначан исход. 
(2005) 

МОРАЛНИ ИМПЕРАТИВ 
Жарко Команин: Изабране 
драме, Бигз, Београд, 1989. 
Жарко Команин (1935), познат иначе као романсијер, аутор је и неколико драма приказиваних 
на многим сценама у Југославији. У књизи Изабране драме Команин је објавио три драмска 
текста: Пророк, Пелиново и Огњиште. Овим драмама Команин се представио као писац 
изразитог и несвакидашњег приступа политичким темама. 

Политика као човекова судбина и идеологија као катализатор политичког искуства, формално 
на различите начине али увек неизбежно, стоје у основи Команинових драма. Политика, како 
вели Миленко Мисаиловић, писац инструктивног есеја о драматургији Жарка Команина, 
јавља се као трагична сила. Политика је, другачије речено, морални императив делања 
драмских јунака, али истовремено и кобна заблуда којом исти јунаци бивају доведени до 
трагичног разрешења. 

Драма Пророк, премда се у тлоцрту заснива на апокрифној теми Мојсијевог превођења 
израиљског народа у обећану земљу, у ствари слика слом илузија којима је вођа обмањивао 
свој народ током четири деценије дугог егзодуса преко пустиње. Обећавши народу “мед и 
млеко”, благостање на земљи, вођа Мојсије, на прагу обећане земље, треба да порекне 
сопствена обећања. Снага илузије коју је сам посејао, јача је од чињеница, те Мојсија 
прождире сопствена обмана, што, дакако, не пружа утеху обмањиваном и заведеном народу. 

У драми Пелиново Команин налази сложене прилике у једном горштачком селу после Другог 
светског рата. Трагични јунак драме, Горчин Бездановић, секретар месног актива партије, 
улаже сву своју енергију и веру у оснивање земљорадничких задруга, разуме се, по 
директиви партије, при чему слама отпоре мештана не презајући ни од драстичних подухвата 
– убиства рођеног брата. Када се промени политички курс и дође до расформирања задруга, 
када се велики занос прикаже у својој ироничној димензији, велика идеја општег припадања 
колективу преобликује се у гротеску која показује релативност сваке догме. 

У драми Огњиште Команин се бави античком темом Антигонине оданости мртвој браћи, без 
обзира на то на којој су страни погинули. Али, код Команина је јунакиња Јована доведена у 
ситуацију да се супротстави не само закону већ и обичајном праву, те је њена трагична 
судбина неразрешива, јер и сама Јована схвата да људска свест не може да опрости издајнику 
домовине. Ту више није у питању политика као негација личног избора, индивидуалног 
хтења, већ политика као афирмација моралног става целога друштва који се мора поштовати 
јер је легитиман и неоспоран. Јована се, дакле, налази у процепу између сестринске љубави и 
етичких начела у које и сама верује. 
Драме Жарка Команина изоштриле су проблем политичког прагматизма, предочавајући нам 



да до неразрешивих сукоба у човековој свести долази услед трајног спора дневне праксе и 
њених оруђа, и прокламованих идеала који су тешко освојиви без употребе свих, па и оних 
нечасних средстава политичке борбе. У средишту ове противречне ситуације налази се човек 
који је увек губитник, јер ако посегне за идеалом посрнуће на замкама праксе, ако се, пак, 
бави праксом остаће му идеали заувек недохватни. 

Дилеме које носе драме Жарка Команина, без обзира на време у коме су лоциране, припадају 
кругу питања проистеклих из садашњег тренутка јер их је створило искуство савремене 
историје. Отуда Команинове драме сведоче о својствима нашег времена и наших прилика на 
начин који је у складу с високим моралним начелима. 
(1989) 

ГОДО КАО ОЛИЧЕЊЕ ЗЛА 
Жарко Команин: Годо је дошао по своје, 
Српска књижевна задруга, 
Београд, 2002. 
Књижевник Жарко Команин, аутор више драма и романа (драме: Пророк, Огњиште, 
Пелиново, романи Колијевка, Костанићи, Провалије, Преступна година, Господ над 
војскама), написао је своју верзију знаменитога Годоа. Сам Команин вели да је четврти у низу 
писаца који на сцену зазивају Годоа; први је Балзак у драми Меркаде најављивао Годоа који 
својим богатством треба да спасе Меркадеа. Тај Годо се не појављује, али његов новац мења 
Меркадеову судбину. Потом Бекет на сцану доводи Владимира и Естрагона који чекају Годоа. 
Да ли је Бекетов Годо Бог кога изнова ваља упознати или је он само поверилац (а можда и 
некакав дужник) двојице клошара, да ли је тајанствени Годо усрећитељ човечанства или 
мистична фигура у чијем се чекању обезличује људски род? Бекетов Годо наводи нас на 
потребу да поставимо низ питања о човеку и његовој моћи и немоћи да дефинише себе и 
своју егзистенцију. 

После Бекета, Миодраг Булатовић исписује свога Годоа; Булатовићев јунак је конкретизован, 
појављује се на сцени, сав побелео од брашна. Булатовићев Годо је пекар који, као Христос, 
жели да нахрани свет и који, такође као Христос, бива исмејан од фарисеја. Овај Годо не 
поседује метафизичку вертикалу, али има душу и сценичност, порекло и припадништво, 
поглед на свет и дефинисан начин мишљења. 

А какав је Команинов Годо? 

Код Жарка Команина Годо је биће ригидног приступа животу. Тај Годо је већ с ону страну 
морала и свих етичких начела. Он је трговац оружјем, нека врста Антихриста који људима 
узима све: веру, наду, будућност, али и материјалне вредности, да би им, напокон, узео и 
животе. Команинов јунак је резолутан и прагматичан, њега не море метафизичке мисли нити 
стрепи због својих злочина, јер у свету у коме нема Бога све је дозвољено – да 
парафразирамо Достојевског – а када је све допуштено, онда нема дна људском паду, нити 
граница неподопштинама. 

Годоова аморалност, ипак, има једну слабу тачку – додуше привремено – на којој га можемо, 
бар донекле, разумети. Он се, наиме, заљубљује у Јулију – испрошену за Александра – али 
његова љубав саздана је од исте суровости од које и његова моћ у трговини оружјем, тако да 
ће и нежна Јулија (Команинова паралела са Шекспировом јунакињом) бити Годоова жртва, 
последња у низу. А после те жртве која је симбол невиности, безазлености и чистоте, свет 
неће постојати. 

Команин је писац моралиста. Његово гађење над универзалним неморалом је опомињуће. 
Писац дубоко верује у хуманистичка начела и драма Годо је дошао по своје представља, у 
ствари, опомену па и крик протеста против дехуманизације људског друштва. 

Импресиван поговор – есеј о Бекетовом и Команиновом Годоу написао је Мухарем Первић, 
разматрајући проблем годовштине на више планова, од филозофског до етичког и од 



литерарног до психолошког. 
(2003) 

ИЗМЕЂУ ДРАМАТИЧНОГИ ГРОТЕСКНОГ
Миодраг Жалица: Други трио, Свјетлост, Сарајево, 1975.
Књига драма Миодрага Жалице Други трио у којој су објављена три драмска текста, 
Загрљеници, Тако дозваше тајну и Хотел с погледом на чудовиште или виловњаци показује 
нам новију фазу Жалициног драматуршког ангажмана и уверавају у чињеницу да је Жалица 
последњих година бесумње најзрелији и најуспешнији босанскохерцеговачки драмски писац. 
У предговору Жалициним драмама критичар Иван Фогл даје основне назнаке о драматургији 
овога аутора и констатује да “Жалицине драме и нису по жанру драме, већ трагикомично 
исказане гротеске остварене на драмској основи”. Свакако да Фогл умесно примећује 
неколике карактеристике Жалицине драматургије, али чини се да и превиђа неколико битних 
особености Жалициног стваралаштва. Жалица, наиме, успоставља гротеску не само у 
структури драме, већиуструктури драмских јунака, па стога његове личности, попут 
Пиранделових, своју акцију зачињу тек онда када писац успостави гротескну ситуацију, да би 
се потпуно слободно понашале и владале; оне то чине у привиду игре или у њеној 
двострукости желећи да овладају појмом гротескног и да њиме баратају као и дијалогом, али 
не и под условом да му буду потчињене. Жалица нема намеру да следи Пирандела, али је 
сасвим очигледно да следи неке од премиса Пиранделове драматургије. 

Друга, неспоменута особина Жалициних драма била би намера писца да поетским 
средствима – подигнутим тоном, језиком, статичним дијалозима – стилизује и уопшти 
фабуларну нит драме и да на тај начин оствари универзални исказ, то јест да превазиђе 
условности локалног драмског одређења. Овај Жалицин напор не успева увек да уроди 
плодом, па се отуда често могу препознати таква општа места у свакој од три објављене 
драме. 

Ваља истаћи Жалицину спретност и вештину владања камерном драмском формом. Ако у 
драму не уведе више од четирипет лица и ако им не пружи могућност за физичку акцију, 
Жалица ће увек домишљато да води дијалог и да успостави комуникацију између 
драматургије и литературе. Овде долази до изражаја умешност аутора да контрапунктирањем 
баналне свакодневице с црнохуморним ситуацијама успостави равнотежу између 
драматичног и гротескног. И у овом контексту могу се наћи аналогије између Жалице и 
драмских аутора који су се појавили педесетих година на западу, с Олбијем и његовом 
Зоолошком причом или са Женеом и његовим Балконом. 
У погледу владања драмском техником, код Жалице се примећује извесна нестрпљивост, 
жеља да оконча збивање пре његовог логичног завршетка, премда драму у свим њеним 
токовима пажљиво води према финалу. Очигледно је да су од објављених драма успелије оне 
где Жалица анализује стања и ситуације, а не догађаје. То су комади Загрљеници и Тако 
дозваше тајну, док драма Хотел с погледом на чудовиште или виловњаци оставља утисак да 
је њоме аутор платио дуг позоришним помодностима с којима, по својој вокацији, нема много 
заједничког. 
(1976) 

ДРАМСКЕ БИЗАРНОСТИ 
Миодраг Жалица: Трећи трио,
Свјетлост, Сарајево, 1980.
Миодраг Жалица јавио се трећом књигом драма. Као и у претходне две, и у најновијој писац 
објављује три драмска текста. У књизи Трећи трио штампане су драме Велике двоколице, 
Ламбетвок и Римски дан. 

Приликом појаве претходне књиге драма Други трио 1975. године, критика је установила да 
овај писац тежи да спојем извесне рефлексивности и театарске условности оствари симбиозу 



литературе и театра, где се литераризација исказује као преовлађујући начин мишљења. У 
новој књизи још је присутнија ова тежња. Писац, посебно у драмама Велике двоколице и 
Ламбетвок, користи искуства и форму поетске и симболистичке драме, али његовим драмама 
недостаје драмска тензија, тако да оне остају у равни дескрипције и евентуално нарације. 
Жалица је писац који инсистира на детаљу, на реплици која се више бави анализом свога тока 
и своје структуре него успостављањем драмске вертикале. Писац посебно подробно усмерава 
читаоца бројним дидаскалијама, где покушава да понављањем ситуација и симбола 
успостави метафору и параболичност. Жалица, изгледа, и сам увиђа да његове драме немају 
потребну комуникатибилност, па отуда путем напомена и упутстава евентуалном редитељу 
хоће да предочи на који начин драму ваља тумачити да би она постигла мисаоност на којој 
инсистира писац, али мисаоност која остаје сакривена иза дијалошких слојева; у оваквој 
драматургији која првенствено рачуна на игре речи и пишчеву спекулацију, било би одвећ 
претенциозно инсистирати на процењивању драмских ликова, њихових односа и 
психолошких карактеристика, будући да се ликови налазе искључиво у служби доказивања 
списатељевих теза. С друге стране, Жалицина амбиција да оствари драматуршки проседе 
којим би изрекао неке своје дилеме о питањима од којих је начињена човекова есенција, 
долази у опасност да буде проглашена општим местом појединих токова савремене светске 
драматургије. Те сличности посебно се односе на искуства пољске авангардне драме 
педесетих и шездесетих година, на Виткијевича, Мрожека, Ружевича и Гомбровича. Уз мале 
напоре код Жалице се могу пронаћи конститутивни елементи овакве драматургије, у скупу 
бизарности и баналности, али без мисаоних оквира који би драму превели у поетско штиво. 
Ако покушамо да из драма Велике двоколице и Ламбетвок одстранимо наслаге литерарних 
оптерећења и да утврдимо начин функционисања њиховог механизма, увидећемо да оне 
опстојавају само захваљујући великом пишчевом напору који успева да парадом великих 
речи и гестова, увођењем музике и театарских параферналија одржи континуитет слапова 
речи, али без присуства драмског потенцијала. Што се идеје драме тиче, као пример 
тривијалног мишљења навешћемо драму Ламбетвок, где писац излаже став да је свако од нас 
потенцијални убица, без обзира на своје право занимање: био yелат или танцмајстор, као две 
личности у драми. 

Драма Римски дан писана је спретније, с мањом жељом да се пишчева мисао одене у 
метафизичко рухо. Жалица, као и један број писаца такозване евазивне драматургије – 
посебно популарне у нас пре неких петнаестак година у драмама београдског списатељског 
круга – тезу о слободи песника и његовом праву на искључивост а све у служби уметности, 
ставља у миље старога Рима, на двор Октавијана Августа. Ту се преплићу судбине 
историјских личности, Секста Проперција, Катула, Овидија и Вергилија и Жалица пажљиво 
плете своје комбинације око Проперцијеве интелектуалне побуне против Октавијана. 

Постојање митологије у европској историји књижевности истовремено усмерава Жалицу не 
допуштајући му да дигресијама, које овај писац иначе радо исписује, драму одведе на 
странпутицу. Отуда се намеће недвосмислени закључак да је драма Римски дан садржајнија, 
богатија и у сваком случају боље написана од друге две објављене у књизи Трећи трио. Сам 
Жалица се новим драмама представља као писац који је исцрпео формалне одреднице и 
искуства једног од праваца драмског писања с половине двадесетог века, и најзад, као писац 
који ће морати, с напред реченог разлога, да начини радикалан заокрет у своме проседеу. 
(1981) 


