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Момчило Настасијевић о домаћем драмском стваралаштву 

Пре седам деценија, у време расправа и анкета о положају и месту до-маћег 
драмског писца у репертоарима југословенских и посебно српских позоришта, а 
пре свега престоничком, песник, драматичар и есејиста Момчило Настасијевић 
(1894-1938) је објавио запажен есеј о тада, као и сада, увек актуелној теми – месту 
домаћег драмског писца у репертоарима професионалних позоришних кућа. 

Мало је познато да је Настасијевић био запажени есејиста ванредне ерудиције, а 
своје бројне текстове о различитим питањима стваралаштва објављивао је у низу листова и 
часописа, а тек мањи део сакупљен је после његове смрти и објављен 1939. године, у 
Целокупним делима, у издању пријатеља. 

За живота објавио је музичку драму Међулушко блато (1927), драме Недозвани (1930) и 
Господар Младенова кћер (1931), а у рукопису је оставио драмску хронику Код вечите славине и 
музичку драму Ђурађ Бранковић. 

Настасијевићево драмско стваралаштво није имало срећну судбину: ни

је нашло места на репертоарима већих позоришта, а и она ретка извођења нису позитивно 
оцењена и шире прихваћена. Остало је енигма за позоришне ствараоце готово до данас. У новије 
време јављају се покушаји да се нађе кључ за његове драме, натопљене симболистичким 
елементима са експресионистичким примесама. 

У сваком случају због својих литерарних вредности (превазилажење традиционалних 
драматуршких оквира и схема), своје особене поетике (тежња спајања музичке мелодије и 
говорне речи), тематске оригиналности, драме Момчила Настасијевића заслужују пажњу нових, 
младих позоришника. 

Три године пре смрти, појавио се есеј у коме драматичар размишља о једном од пресудних 
питања опстанка и развоја националне позоришне уметности – стваралачком јединству писца, 
глумца и гледаоца. 

“Драмско стваралаштво и позориште код нас” 

“Цела наша прошлост открива смисао једне величанствене драматичности; у духовном склопу 
нашег човека има нечег превасходно драматичног, што свој пуни израз налази не у ширини 
излива већ у муњевитости потеза. Свакодневни живот код нас не испољава се толико у 
уједначеном току колико у динамичним сменама мировања и драматичног размаха, па ипак 
драма као уметнички облик није самородна нашем тлу, већ је уз друге тековине новије културе и 
она пресађена код нас са Запада. 

Питања многа се постављају: зашто оно што нам је у крви и у судбини још увек није код нас 
стигло до свога пуног уметничког уобличења? 

Да ли што је, у самим основама хришћанског живота код нас, кроз Средњи век, драмски нагон 
нашег човека у толикој мери религиозно био усредсређен на литургију, мистичну драму па до 
побожне драме, као на Западу, а до световне још мање, код нас није могло доћи? Или што је, 
про-пашћу државе и рушењем наше материјалне културе, нестало сваке погодности да се драма 



зачне и развије макар и до почетних облика? Или, што је живот, драматичан сам по себи, у 
недостатку мира, нашао себи пуну равнотежу у ширинама епских певања и казивања? Или, 
можда, што је оно бит-но у нама, судбином уткано у природу, и после свих трагичности, почело 
тек дозревати до неопходности израза? 

Проблем драмског стваралаштва данас нам се сам по себи јаче но икад поставља, са свом 
силином нечег неопходног за даљи ток наше културе. 

Поставља се управо у тренутку кад драма на свим странама преживљује најтежу кризу од свог 
постанка, кад се позорница извргла у место за штуру психолошку анализу појединца и средине, 
или за пуку забаву гомиле, или за пропаганду политичко-друштвених уверења, или, што је 
најгоре, дубоко већ зашла у интересну област филмске производње. И све то, декадентно и 
уметнички обесмишљено, чему је наша млада драматика широко изложена, заједно са свим 
недаћама позоришта као установе, само још усложује и отежава и онако тешко питање драмског 
стваралаштва код нас. 

Никад није довољно подвући: без позорнице и гледалишта драма је лишена своје бити. У 
органској су целини и онај који ствара и они који глуме и они који присуствују глуми. Проблем 
драмског стваралаштва не може се интегрално решавати без једног од ова три чиниоца. Нити се 
игде могло доћи до пуног драмских размаха ако се дело, извођачи и гледаоци, при извођењу, 
нису стопили у нераздвојну целину. И ни у којој уметности као у овој судбина дела није у 
толикој мери условљена, није толико у рукама оних који глумећи, својим животима остварују га, 
и који посматрајући га, силином доживљаја постају живи учесници у њему. 

Питање је у овоме: је ли наш драматичар толико чврсто постављен као стваралац да га при 
стварању неће спутавати никакви захтеви овештале техничности, да га никаква пролазна 
идеологија дана неће завести и ослабити пру уроњавању у судбину и патњу нашег човека, и да 
се неће полакомити ни на какав потез који би значио уступање онима што од позоришта 
захтевају пуку разоноду. 

Питање је, затим, је ли дело нашег драматичара по своме билу заиста у толикој мери наше да ће 
се глумац при првом додиру већ саживети са додељеном улогом, као са нечим дубоко сродним.... 
Јер, нека се не заборави, глумачки таленат може се до велике мере развити једино тиме ако му 
домородни драматичар све даљим улогама буде распаљивао већ упаљени пламен. 

И, најзад, јесу ли они који присуствују првом извођењу, као љубитељи и разумеваоци, и својим 
судом унеколико опредељују судбину дела, у довољној мери загрејани за процват наше родне 
драматике да ће их оно што је слабо у њој истински жалостити, али тим више и радовати ма и 
најмањи наговештај нечег што је заиста драмско и заиста наше. Или ће, ставом судијске 
строгости, и у тежњи да се стално потврђују као такви, остати само кочница онде где су у првом 
реду позвани да прихвате о охрабре драматичара на његовом претешком путу стваралаштва, не 
штедећи га при том ни најмање у оном где је поклекнуо, промашио, залутао. 

Речју, ни код нас, нити игде, процвата драме не може бити без позоришног култа у пуном смислу 
речи. Сваки раскорак драматичара и глуме, глуме и публике, кобан је у том погледу. И сва 
храмања наше драматике, и све недаће позоришта, само су отуд потицали. Основним 
неспоразумима, место узајамног храбрења, само је једно друго обесхрабривало. 

Нека драматичар смело да пуног маха своме драмском нагону; нека престоничко позориште за 
добар пример осталим позориштима у земљи, извођење домаћих дела бројно бар изједначи са 
извођењем одабраних страних дела; и нека се, најзад, са више добре воље и поверења према 
домаћим делима одлази на премијере; и нека критика, не снижујући ни најмање строгост својих 
мерила, својом добронамерношћу покаже да јој је заиста стало до процвата наше драматике”. 
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