
Снежана Кутрички 

“Драматуршка аналекта” Радомира Путника 

Последња књига Радомира Путника из области драматургије Драматур шка 
аналекта, YУ драма 1957–2007 објављена у издању Удружења драмских 
писаца Србије, промовисана у октобру 2007. године представља збир 
ауторових приказа драмских текстова дома ћих писаца. Већ нас наслов и 
поднаслов упућују на то да се период њеног настајања простире на време од 
тридесет и две године, а да се у књизи налазе текстови о драмским делима 
писаца са територије и из времена када је простор, данас назван ЕX YУ, 
(читај: бивша Југославија) био у фокусу Радомира Путника сагледан кроз 

позоришна дешавања као јединствена целина. Распадом државе, након 1993. године, а услед 
немогућности да прати књижевно стваралаштво изван Србије и Црне Горе и културни 
видокруг Радомира Путника ограничава се на праћење писаца овог региона. 

Неки од приказа баве се истим писцем, тј. аутор континуирано прати рад неких од њих, а 
неки опет драмама различ итих аутора сабраних у једну књигу као што је случај са приказима 
едиције Савремена српска драма. У овој књизи театролошких студија Радомира Путника 
драмски текст је окосница његових интересовања и аутор нам у својим приказима ишчитава 
поетике: Ивана Бакмаза, Зорана Божовића, Иве Брешана, Миодрага Булатовића, Дубравка 
Јела чића Бужимског, Светозара Влајкови ћа, Радослава Златана Дорића, Милана Ђоковића, 
Миодрага Ђукића, Миодрага Ђурђевића, Миодрага Жалице, Слободан Жикића, Јелице 
Зупанц, Миодрага Илића, Васила Иљоског, Алије Исаковић а, Мирослава Јокића, Звонимира 
Костића, Џевада Карахасана, Казимира Кларића, Душана Ковачевића, Жарка Команина, 
Берислава Косијера, Бранислава Крављанца, Радована Марушића, Драгослава Михаиловића, 
Мујичић Сенкера Шкрабе, Милоша Николића, Милице Новковић, Александра Обреновић а, 
Мирјане Ојданић, Драгослава Паунеска, Јована Пејчића, Александра Пејовића, Надежде 
Петровић, Јована Радуловића. Олге Савић, Слободана Селенића, Младена Симића, 
Љубомира Симовића, Ивана Сламинга, Зорана Спасојевића, Матка Сршена. Горана 
Стефановског, Слободана Стојановића, Душана Стојковића, Велимира Суботи ћа Фадила 
Хаџића, Колета Чашула, Богдана Чиплића, Миладина Шеварлића, Слободана Шембера, 
Слободана Шнајдера као и ауторе драмских текстова у едицији Савремена Српска драма. 
Сигурним, прецизним потезима Путник уобличује своје приказе у форму утегнутих 
медаљона, уједначених вели чина, исполираних до сјаја и слаже их у збирку од седамдесет 
девет текстова, (на 230 страна, представивши рад преко стотину писаца) ређајући их 
принципом аналекте, тј. по азбучном реду. Сходно својој намени, а настајали су као 
предговори и актуелни прикази и сви су емитовани на Трећем програму Радио Београда, ови 
текстови су уједначени по свом обиму, ритму и тону и представљају доследну демонстрацију 
ауторових чврстих принципа кад је књижевна критика у питању. 

Већ сам назив књиге Драматуршка аналекта демонстрира ауторову принципијелност 
упућујући нас на тежњу да при редоследу приказивања одабере исправан приступ ређајући 
ауторе без фаворизовања по вредносно неутралном критеријуму тј. азбучним редом. У својим 
приказима Радомир Путник нас поступно, разложно и сажето упућује у све битне 
констититутивне елементе, сегменте, а кад је то потребно и детаље драмског текста који 
тумач и, истовремено нас не лишавајући увида у лични став и сопствено вредносно одређење 
проматраног дела. Захваљујући својој ненаметљивости и деликатности при студиозном и 
одговорном обављању послова на пољу драматургије Радомир Путник је у свом разнородном 
стваралаштву, а кроз дуги низ година, успешан: писац, песник, театролог, сценариста, тумач 
књижевне и књижевноисторијске и драматуршке заоставштине, позоришни критичар 



“Политике”, главни уредник листа “Сцена”, професор универзитета, главни уредник 
Драмског програма на телевизији, директор Драме у Народном позоришту. 

Свеприсутност и разноврсност приступа области драматургије и истрајност на овим 
пословима главне су одлике аутора, који је у досадашњем раду објавио, осим петнаест књига 
поезије, исто толико драма које су извођене на позоришним сценама и телевизији, ТВ серију 
Крај династије Обреновић, приредио Изабране драме И и ИИ Александра Поповића, 
Антологију савремене монодраме и Антологију ТВ драме 5. Од студија из области 
драматуршко театролошких истраживања претходне књиге су му: Читајући изнова. Стеријно 
позорје. Нови Сад, 1990; Прибли жавање позоришту, Народно позори ште, Београд, 1996; Из 
театролошког репозиторцјума, Дани комедије, Јагодина, 1999; Драматуршки послови, Чигоја 
штампа, Београд, 2005. Удружење драмских писица Србије, издавањем књиге Драматуршка 
аналекта Радомира Путника, (надајмо се, само прве у низу сличних књига), успело је да и на 
овај начин стане, по ко зна који пут, у одбрану домаћег драмског текста објавивши критичке 
приказе аутора, који је и сам озбиљан аргумент и потврда вредности и разло жне 
оправданости истрајавања на датом послу. Као и свако вредно књи жевно критичко дело, 

Драматуршка аналекта, Радомира Путника биће од драгоцене помоћи наредним 
генерацијама, које ће пронаћи у овој књизи како сигуран и исцрпан извор података тако и 
поуздан водич и упориште при процени и проучавању драмске књи жевности времена којим 
се бави. 


