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Једно од значајних списатељских имена у савременој српској драми припада 
мање познатом Момчилу Ковачевићу, а изразито присутном Леону Ковкеу. 
Реч је, како видимо, о хомодуплеxу; одабравши јавно име којим ће 
потписивати и потписати неколико стотина сценарија за ТВ Београд и 
десетак позоришних драма и филмских сценарија, Леон Ковке ће се лагодно 
башкарити иза звучног псудонима, док ће Момчило Ковачевић проводити 
своје драматуршке дане у сенци познатог писца и сценаристе. Поделом 
послова и обавеза задовољни су, дакако, и Ковке и Ковачевић, а њихова 

узајамна толеранција пружа образац како се може остварити у животу противречност истога. 

До ове животне и списатељске мудрости Ковке и Ковачевић доспели су, како то бива, пишући 
драме по сопственом науму, а сценарија по наруџбини. Отуда је драмски свет Леона Ковкеа 
(и Ковачевића, у даљем тексту само Ковкеа) жанровски дисперзиван и у широком луку 
захвата различита подручја, од психолошког трилера, преко водвиља и интимистичке драме 
до комада за децу у облику савремене бајке. За Ковкеа не важи овештала крилатица “да писац 
увек пише једну исту драму”; овај писац увек пише другу и другачију драму, али његов 
драмски проседе, његов драмски рукопис је препознатљив и особен, што је карактеристика 
његове индивидуалности и посебности у савременој српској драмској књижевности. 

Леон Ковке је писац лаке руке. Ковке се као аутор не мучи комбинујући збивања са 
мотивацијом поступака својих драмских јунака. Код овог аутора догађаји се нижу природним 
путем – и када је реч о реалистичком или натуралистичком виђењу моралног питања које 
представља окосницу драме – чиме се одликују не само добри “техничари”, већ и самосвојни 
писци који су изградили аутономни драмски свет. Тај Ковкеов природан пут развоја драмског 
текста састоји се, најчешће, из чврсто изграђеног, исплетеног и каузално одређеног система 
односа између драмских јунака. Ковке је добро савладао и у пракси применио лекцију из 
Аристотелове поетике – “Конститутивни елементи трагедије”; ослањајући се, дакле, на поуке 
учитеља из Стагире, Леон Ковке изграђује сиже сваког свог позоришног комада убедљиво и 
психолошки засновано, обезбеђујући пуни развој карактера својих 
драматисперсонае.Ковкеови драмски ликови нису статични, нити су, пак, њихове распре 
сачињене већим делом из испразне реторике која је – код мање даровитих писаца – само 
компензација за одсуство драмских ситуација. Код овога писца лаке руке, односи међу 
драмским јунацима се постепено па онда нагло узбуркавају, узвитлавају, доводе до жестоких 
сукоба; Ковке се не либи да добро забибери и запапри сукобе, не устеже се јаких речи и 
псовки, његови поједини драмски ликови с великим задовољством псују и богораде у исти 
мах, што је – како знамо – једна од одлика менталитета. Другачије речено, Леон Ковке се не 
устручава да појача и пренагласи, подвуче и подцрта, није скрупулозан и не тежи да 
дискретним путем води своје драмске ликове до сазнања и (врло често) трагичног краја. Ако 
је већ речено да је лексика његових јунака богата и живописна онолико колико јој то 
скатолошки речник омогућава, треба истаћи и другу врлину драмског језика – тананост и 
прецизност – када је то примерено и потребно. Тиме се жели рећи да је Леон Ковке на нивоу 
језика прагматично повезао и уједначио колоквијални језик улице и тинејџера са 
софистицираним језиком интелигената и сензибилних жена, пре свега. Ковке се не плаши да 
доведе до крајности и пренапрегнутости, до пуцања све комуникацијске шавове којима су, 
чврсто или лабаво, повезани његови драмски јунаци. Њихово узајамно неразумевање не 
проистиче отуда што говоре истим језиком, већ стога што су им интереси опречни; језиком се 
само заодевају или маскирају оне чињенице или истине које су непријатне по неко драмско 



лице чиме списатељ остварује важну слојевитост исказа, односно прикривања неумитности 
која је изнад личних односно појединачних настојања. 

Жанровска разноврсност позоришних комада које пише Леон Ковке показује његову 
спремност да се опроба у сасвим различитим, па и супротстављеним жанровима. Осим 
спремности, Ковке показује и успешност, што сведочи о његовом студиозном приступу 
примени теорије жанрова у списатељској пракси. Избором одређеног жанра, Леон Ковке се 
опредељује и за начин презентације идеје позоришног комада, а тиме проблематизује и низ 
моралних, психолошких и других питања која се појављују у драмском тексту. 

Извесну неочекиваност драмама Леона Ковкеа даје његова посвећеност психолошкој анализи 
његових драмских јунакиња. Ако изузмемо драму Бебин доручак, видећемо да су у 
Ковкеовим драмама драмске јунакиње носиоци не само радње већ и збира идеја. У 
савременој српској драматургији мало је писаца који су толику пажњу посветили женама. 
Овде није реч само о главним ликовима, већиоепизодним, а ефектно написаним женским 
улогама. Отуда се неминовно намеће закључак да је Леон Ковке – као део свог списатељског 
програма – истраживао начине размишљања и понашања жена у кризним ситуацијама, 
разложно верујући да је њихов приступ животу сложенији, вишеслојнији и емоционално 
обојенији од приступа мушкараца, будући да драмске јунаке превасходно ка циљу води воља 
односно настојање да се по сваку цену оствари одређени наум, док жене, то показује Ковке, 
до циља долазе околним и зато компликованијим и захтевнијим путем, а њихова моћ процене 
задатих околности и препрека које треба савладати не почива увек на логичким премисама, 
већ је често заснована на интуицији и прикривеној емоцији. Због тога Леон Ковке у средиште 
драмског збивања ставља жену која је у процепу између жеља за самоостварењем и 
немогућности да то учини, и тиме обезбеђује својим драмским текстовима и један облик 
ирационалности па и алогичности. 

У томе погледу узорна је драма Виктимолошка прича, настала као реплика на Зоолошку 
причу Едварда Олбија. Ако виктимологију дефинишемо као науку која проучава особе и 
групе које су постале жртве криминала, рата, верских, расних или политичких прогона, онда 
ће нам се наслов драме учинити неприкладним. Међутим, Леон Ковке добро зна да ни једна 
дефиниција не може да обухвати све појавне облике проблема, па се отуда овај наслов 
његовог комада шире узевши може прихватити као одговарајућа крилатица којом се 
обухватају све жртве насилништва које друштво спроводи над појединцем, прикривено или 
отворено. Код Олбија, у драми писаној пре пола века, Питер и Yери су жртве система који је 
обезличио и отуђио људе. Код Ковкеа Маја и Ненси су жртве друштва које је изгубило све 
моралне норме, али и више од тога, које је изгубило потребу за постојањем етичких 
корелатива. Када нема морала – парафразирајмо Достојевског – све је допуштено; морални 
кодекси омогућавају успостављање одређених правила понашања, а на поштовању тих 
правила заснивају се принципи функционисања друштвене заједнице. За разлику од Олбија, 
чија се драма дешава у парку, Ковке јунакиње смешта у затворен простор, модни бутик, чиме 
нам додатно сугерише да су Маја и Ненси већ у некој врсти резервата, кавеза за љубавнице 
или милоснице, што ће рећи за сексуалне објекте. То је заједнички именитељ за обе девојке 
који их доводи до губљења самопоштовања. Да ли постоји или не начин да Ненси не буде 
зависна од свог “ментора”, да ли има изгледа да Маја утонула у очај, нађе пут до изласка из 
животног тунела? За Мају је касно, јер је свесно отишла с ону страну свега; за Ненси можда 
има наде када прође путем кајања и очишћења. 

Комад Ритуал згуснутог ваздуха писан је с намером да докаже како је могућно начинити 
психолошку драму са четири сценска лица и три љубавна троугла. Реч је о породичном 
миљеу у коме значајне задатке обављају двојица породичних пријатеља, пре свега као 
љубавници Селене Исакович, а један од њих, Јован, и као љубавник Селениног мужа Бранка. 
Јованов аривизам налази подстицајну силу у еротским нагонима, а његов праузор – младог 
провинцијалца, растињаковских амбиција, у улози пастува, можемо наћи у роману данас већ 
нажалост заборављеног Qубише Јоцића “И с тобом сама”, па је отуда Леон Ковке имао 



олакшан посао, да уведени модел књижевног и драмског јунака, прикаже у савременим 
околностима, јер архетипске ситуације се понављају, али околности се мењају. И у овоме 
комаду доминира женски лик – Селена–уисти мах забринута мајка повученог Ивана и 
раскалашна љубавница двојице кућних пријатеља, споменутог Јована и др Симона 
Дракулића. Живот супружника Селене и Бранка протиче у коитирању квартета (у разним 
комбинацијама), а блазираност и површност њихових живота довешће до огорчења младога 
Ивана (који се у драми не појављује) не допуштајући му да дише услед згуснутог ваздуха, да 
би Ковке на крају довео Ивана до смрти, као Ибзен у Дивљој патки Хедвигу, показавши да су 
жртве невини, а не кривци. 

У драми Клепсидра Леон Ковке упознаје нас са девојком Неном која живи у окружењу које је 
не разуме, које је презире и на одређен начин искоришћава. Нена је осетљива, 
интровертована особа, суочена са тривијалним и баналним мушкарцима (отац, Петар, Игор) 
који је не прихватају такву каква јесте, већ је пројектују према својим очекивањима и, разуме 
се, када Нена не одговара њиховим замислима, исказују нетрпељивост, ароганцију и 
себичлук. А Нена не тражи много од живота – мало искрене љубави и нежности. Као да су 
сви мушкарци у овој драми (осим Милоша) заборавили на реч нежност. Градећи повест о 
библиотекарки Нени, Леон Ковке плете причу о себељубивим балканским мачо мушкарцима, 
задриглим од ића и пића, којима је жена потребна искључиво као сексуални објекат. Нена 
нема снаге да се ослободи ни породице ни нежељеног љубавника, па не изненађује њена 
склоност ка самоубиству. Али, није лако ни дићи руку на себе, вели Ковке, јер нагон 
самоодржања је јачи од нагона за самоуништењем. И Нину ће, када заврши кружење по 
чистилишту, опет сачекати исто безосећајно окружење, или, још горе, потпуна људска 
равнодушност. 

У водвиљу Министарка воли кнедле Леон Ковке се латио компоновања сижеа који припада, 
како би рекао Владимир Стаменковић, канонској комедији. Ковке иде корак даље, па 
преузима део технике постмодернистичких приступа, обилато користећи наша предзнања, 
пре свега, о Нушићевој Госпођи министарки, али и о својствима развијеног водвиља па и 
филмских бурлески. Све је то Ковке, као какав алхемичар, сместио у сценску реторту и 
промућкао тако темељно да је произвео безброј комичких ситуација и комбинација које 
обезбеђују хуморну проходност ка извесној сатиричкој инвективи. Јер, Министарка воли 
кнедле је комад који говори о савременим скоројевићима и њиховим подухватима, шире 
узевши о слоју оних који су сада на власти зато што су се истакли што у својим странкама, 
што криминалним пословима, што на неки други начин и тиме остварили виши друштвени 
статус. Као што то захтева сваки позоришни комад писан за велики ансамбл, и овај Ковкеов 
стваран је с намером да у широко разгранатој причи сваки поједини лик добије своју ефектну 
нумеру и убере поене, а да се потом уклопи у пажљиво сложен механизам сценских забуна и 
појава, творећи на тај начин услове за хуморно поигравање са нашим манама, заблудама, 
стереотипима и митоманством. 

Тинејџерка Бранка Ђурић Ђура јунакиња је комада Шећерна водица. Док су Маја и Ненси из 
Виктимолошке приче – додуше нешто старије од Ђуре – носитељке губитништва као личног 
и друштвеног статуса, дотле је Ђура симбол животне радости, оптимизма и позитивне 
енергије. Леон Ковке математички прецизно слаже део по део мозаика Ђуриног живота, да би 
нам представио суму питања с којима се суочава интелигентна девојка лишена породичне 
подршке, а на прагу своје сексуалне зрелости. У исти мах, Ковке сведочи о нашој 
савремености, па је повест о Бранки Ђурић итекако социолошки заснован запис о времену у 
коме трагамо за моралним упориштем, или, ако је тако лепше рећи, за неспорним животним 
вредностима. Ако бисмо желели да жанровски дефинишемо Шећерну водицу, нећемо 
погрешити када устврдимо да ово дело припада корпусу мелодраме, с повременим комичким 
елементима, пре свега у дијалогу. 

Најзад, Бебин доручак је комад за децу с неизбежним и потребним педагошким приступом. 
Али, код Ковкеа ни драма за децу не развија се у линеарној прогресији, већ поседује и онај 



значењски слој у који су уграђени препознатљиви елементи друштвене сатире који ће бити 
усмерени ка циљној групи старијих гледалаца. Ковке, дакле, не може да одоли–аи зашто би?– 
изазовима које свакодневни живот доноси, па нам већ у првој сцени приказује претенциозну 
помодарку Мајку која не стиже да се бави својом бебом због обавеза које има према фризеру, 
педикиру, итд, итд. Но, није ту крај Мајчине саможивости и лажне еманципације; она 
презире Мужа и припрема се да га заувек избаци из заједничког живота. Када је тако 
поставио основе драмске приче, Ковке лагодно склапа ток догађаја који ће проузроковати 
општу пометњу подигнуту до нивоа апсурда, да би на крају довео ствари у ред и склад а 
Мајку до спознаје да је њена најсветија дужност да пружи љубав своме детету. 

Драмски послови Леона Ковкеа теку дисперзивно, негујући више жанровских праваца и 
образаца, од психолошке драме до комада за децу. Леон Ковке припада реду позоришних 
практичара, писаца који спретно и умешно владају драмском техником и који желе да 
анимирајући гледаоце – поставе питања вишега реда. У томе је квалитативна разлика између 
рутинираних драматичара и нашега писца, јер Леон Ковке, и када се сасвим заклони иза 
паравана постмодернизма, увек нађе начине да нас суочи с неким важним дилемама које 
желимо да избегнемо. 

* Поговор књизи Шест драма Леона Ковкеа, Удружење драмских писаца Србије, 2008. 


