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САВРЕМЕНА СРПСКА ДРАМА 25 
Миодраг Илић: Жанка, драма у једном чину 
“...Једночинка искусног драмског писца... посвећена је једној од највећих 
глумица српског глумишта, Живани – Жанки Стокић. Прожета сталним 
осећањем усамљености, нерадо је говорила о себи; највише под бујицом 
иследничких питања која су имала за циљ да је понизе и пониште као 
глумицу и људско биће. Управо о томе, о последњим данима, комунистичком 
терору и смрти говори драма...; 

... писац Миодраг Илић, комбинујући реминисценције из њеног живота, делове улога и 
стварност, мајсторски плете драмско ткиво које нас естетски прожима у проживљавању 
судбине Жанке Стокић.” 

Светозар Влајковић: Марко &Муса, Вечита комендија(Ла цоммедиа перпетуа) 

“Из гусала националног барда Тешана Подруговића... изашла је песма 

Марко Краљевић и Муса Кесеџија. Песму је забележио Вук Караџић, прочитао је много пута 
Светозар Влајковић па, препознавши брђански хумор и гесло Ла цоммедиа перпетуа сачинио 
лакрдију у најбољем смислу те речи, све ослушкујући смисао за смешно у обичног Србина. 
Када бисмо хтели да кажемо шта представља, каква катарзична и естетска задовољства нуди 
комедија Светозара Влајковића... верујем да би било сасвим довољно цитирати, пардон – 
превести Винаверов загонетни наслов “Пантологија српске пеленгирике”. Тај апокриф у 
прецизном препеву значи: “Своречије српске звукохватачине”. Дакле, ослушкујмо драму јер 
она успешно звучи“. 

Александар Ђаја: Благољуб 2. 
– трагикомедија о српскојмонетарној сфери
“ ...Све је на сцени: неокапиталисти... лаковерни народ, лажљиви политичари, још лажљивији 
банкари и њихове банке, мондијалистички хохштаплери, домаће издајице, користољубиви 
патриоти и... преварени грађани... Набијена здравим хумором, иронијом и сатиром... 
експлодирала би смехом у публици. Последице тог смеха су ослобађање од напетости 
свакодневнице и упитаност: шта нас снађе?... “Мондијалисти су добри за све, осим за 
сопствени народ”.”

Војислав Савић: Кенгури, комедија 
“Скакућу Савићеви ликови... скакућу бекетовски у месту, попут клокана у потрази за 
љубављу и срећом, крију у својим торбама, као и сви торбари, оно најмилије, срцу најближе, 
танану наду да заслужују више од понуђеног и не мање од срећника са насловних страна 
ревијалних часописа. Одричући се свесно чврсте драмске приче, препуштајући се магији 
речи, мелодији коју производи њихово комбиновање са вештим уметањем пауза и мукова, 
Савић успева да нам исприча и оно тешко испричљиво, унутарњи ток мисли својих јунака...”

Љубинка Стојановић: Пит, драма 
“Драма... говори о генерацији која се свесно препушта свим телесним задовољствима, 
дипсоманији, страстима, да би заборавила да је заборављена... Данас, сасвим мирно, 
посматрамо како се у освиту демократије у Србији прихвата: “Човек, човеку, пит – бул 
теријер“; нема ни трунке илузија, јер – за разлику од вука који би умео да буде самилостан 
према жртви која се предаје слободно излажући свој врат... – питбул теријер не одустаје док 
побеђени није мртав...”. 



Бојан Вук Косовчевић: Кавез 
“... Драма Кавез, причајући нам о драми човека (ликови су деперсонализовани), човека који је 
све учинио што се од њега тражило: био добар син, вредно учио, факултет завршио, запослио 
се, оженио, поштовао своје најближе и притом заборавио на себе.. .прича нам причу о 
потпуној отуђености из које израстају решетке кавеза склопљене над нама самима... Догађа 
нам се драма Кавез...”. 
(Цитати преузети из поговора Момчила Ковачевића: www.драма.орг.рс) 
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Стојан Срдић: Анђео с веранде – Драма 
“Част да понесе одговорност и ауторитет награде “Бранислав Нушић” припала је писцу 
Стојану Срдићу за драму Анђео с веранде. Овај комад писан је у провереној матрици 
психолошког натурализма... 
Писац испитује односе који су успостављени између четири жене... Слика заплетених односа 
међу драмским јунакињама гради се поступно, из ситуације у ситуацију... 
Њихова приврженост стављена је на искушење изазовом материјалне природе, јер је 
невидљиви самртник, драмски јунак који се не појављује али који својим постојањем утиче 
на ток развоја драмске приче... цинично одлучио да остави стан особи која ће, после његове 
смрти, прва успети да уђе у собу...”

Александар Пејчић: Да Бог поживи господара 
“Драма... на сцену доводи историјске личности: кнеза Милоша Обреновића, Вука Караџића и 
Амиџу (Симу Милосављевића Паштрмца). Сценско збивање лоцирано је у Бечу у години 
1858, уочи Милошевог повратка у Србију. 
Чекајући вести из Србије, прижељкујући повратак на власт... Милош води дуге разговоре са 
Амиџом који је већ давно покојник... Драма представља... диспут на сталну и у Срба 
незаобилазну тему о родољубима и издајницима... о трајној жудњи за влашћу која се заогрће 
копреном бриге за народ. Политички прагматизам се код Пејчића приказује у свом огољеном 
виду и у историјском костиму, да би нас упозорио на трајност и своју сталну присутност. 
Пејчић је писац који велику пажњу посвећује језичкој грађи и који се стара да говор његових 
драмских јунака буде историјски веродостојан, а логички прецизан. Написано као камерна 
драма, штиво Да Бог поживи господара представља подједнако ваљан изазов за позориште, 
телевизију и радио”. 

Драган Тешовић: Заједничка изложба 
“Тешовић описује на који се начин организује велелепна ликовна изложба у провинцијском 
месту, какви су претенциозни уметници који учествују на изложби... и, најзад, на који начин 
се води кадровска политика у нашој култури... 
Писац користи принцип хипертрофије свих неподопштина, сочан језик и понавља већ речене 
и од стране читалаца усвојене информације. 
У Тешовићевом рукопису има сатиричног приступа упућеног на адресу претенциозних 
уметника и њихових заштитника, недоучених критичара...”

Миле Петковић: Погребни завод Милошевић & цомп. 
“Петковићево штиво писано је у доброј традицији српске реалистичке комедије... Јунак 
комедије је доктор Милован... који се, дабоме, више бави животном него лекарском праксом. 
Исти Милован носилац је свих општих места које карактеришу домаћег негативца: 
облапоран је, пије, преврће жене, алав је на богатство... 
Петковић нам га приказује кад... улази у најопаснији посао – трговину дрогом. Велики 
комбинатор и локални политички моћник Кинфур стоји иза овог “бизниса”... У окршају 
обојица страдају. Својом смрћу Милован се искупио за све зло које је чинио, а Кинфура је 
стигла правда”. 

Ненад Ж. Петровић: Кућа разврата 
“Као и друге драме које припадају жанру детективске драме, и ова... одржава пажњу 



гледалаца (читалаца), а у исти мах и сценску напетост, трагањем за починитељем злочина. 
Како је Петровић одабрао мали број лица, читаоцу се не намеће дилема ко је злочинац... 
Петровић... и нема намеру да се дословно држи начела драме истраге; аутору је више стало 
до тога да ефектно и целовито сагради сваку сцену понаособ и да њиховим 
контрапунктирањем или узајамним повезивањем оствари параболу која излаже идеју да су 
злочинци често људи из нашег окружења, угледни, поштовани, на високим положајима, у 
чијим је рукама део политичке или неке друге моћи”. 

Весна Егерић: Лепа Јелена, трагикомедија у шест чинова 
“Весна Егерић се... латила сложеног задатка да изнова испита могућности које драмским 
писцима пружају мит о Електри и мит о Лепој Јелени... Наша списатељица... посматра мит о 
Елктри, с једне стране, и мит о Лепој Јелени, с друге стране, као два становишта, погледа на 
свет и морал, при чему ова два могућна приступа истовремено оличавају и два архетипа. 
Побеђује, закључује не без ироније Весна Егерић, прагматични приступ лепе Јелене и драму 
завршава њеном новом љубавном авантуром. Дијалози... су кратки, јасни, по потреби 
двосмислени. Ликови су начињени компактно, а њихово понашање је доследно и изведено из 
ваљано постављене мотивације. Драма... је написана прегледно, строго, без наративних 
дидаскалија, али и без литерарних украса. Списатељица је успела да оствари једноставност и 
складност драмског текста, чиме је своме штиву обезбедила квалитет који се код наших 
писаца не среће одвећ често“. 
(Цитати преузети из поговора Радомира Путника) 
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Миодраг Ђукић: Млин, пастирска игра у три чина са прологом и епилогом 
“Аркадијски простор у пасторали Млин је Топлица, а збивање се догађа испред млина у чијем 
се јазу налазе утопљеници. ”Идиличан живот“ драмских јунака испуњен је насиљем у разним 
облицима, а ”радост пољског живота“ подразумева међусобне сукобе у којима се користи 
разноврсно оружје. 
“Свемоћ љубави” преображена је у трајност мржње која има различите побуде.... Тананост 
чувстава која се испољава у пасторали претворена је у драстичност живота којим живимо 
данас... Пасторала је преобраћена у гротеску, а гротеска у дансе мацабре... У колоплету 
сукоба, спорова, насилних смрти и... насилног живота, Ђукић... од тривијалних поступака 
драмских јунака... ствара поезију безнађа...”

Миладин Шеварлић: Пропаст царства српскога 
“...Миладин Шеварлић нуди ироничан поглед на српску историју, оспоравајући митоманске 
склоности великаша и романтичарску, па и наздравичарску реторику која своје рецидиве има 
и данас. 
Јунаци драме су историјске личности... Шеварлић се дакле држао основних историјских 
података... Оно што писац нуди као самосвојан поглед на узроке и последице дешавања јесте 
детронизација митоманства које је, временом, својом копреном прекрило збивања и 
историјске личности лишило уобичајених... људских особина... 
Шеварлићева иронија је деликатна, може бити чак и релативно уздржана. Она није 
афористичарски злурада, нити јој је циљ да дејствује на прву трансмисију... Она је продевена 
кроз целу драму као обједињавајућа нит која даје посебну визуру драмском збивању.” 
Едуард Дајч: Гозба или О Еразистрату, Историјска драма у четири лучке сцене и четири 
сцене гозбе са епилогом 
“ Као и Платон, Е. Дајч у својим дијалозима расправља о лепом, добром и љубави, 
усложњавајући своје дијалоге низом асоцијација на савремени свет и данашње односе међу 
људима... 
Дајча занима сама игра дијалога... Писац, дакле, успоставља низ дијалошких слика у којима 
се, језгровито али без журбе, разматра неко питање везано за статус или биографију драмског 



јунака... 
Иронија којом се користи Дајч софистициране је природе, а њено дејство ограничено је 
предзнањем читаоца. Али, и мање упућени наћи ће у... комаду обиље хуморних инвектива 
које претходе комичким обртима.“

Бошко Сувајџић: Острво, драма у три чина са прологом и епилогом 
“Сувајџић не даје прилику читаоцу да слободно тумачи драмску причу, већ га прологом 
детаљно упућује у разуђено дијалошко поље... И док се принудни становници острва баве 
прављењем позоришта у позоришту, чиме испуњавају свакодневну чамотињу и безнађе, 
подсвесна реакција њиховог предводника постаје свесна радња тра
гања за завереникм који жели да га свргне с власти... 
...Не треба тражити оно чега нема 
– метафизички обојену слику људске егзистенције – већ ваља уживати у мајсторству онога 
што је писац складно начинио: духовитим стиховима, парафразама и алузијама на књижевне 
архетипове, лакоћи игре која се одвија сама по себи као да представља сам принцип 
травестије. Тако читана, гротеска Острво стиче и литерарне, а не само драмске квалитете.“ 

Александар Ђаја: Повратак кнежевог сокола, драма 
“ У... драми нема мушкараца; списатељеве јунакиње су кнегиња Милица, деспотица Јефимија 
и принцеза Оливера... Трагични догађаји збивају се мимо воље жена; мушки свет је онај који 
доноси одлуке, а женски трпи последице и настоји да обезбеди физички опстанак... 
Портрети све три драмске јунакиње дати су психолошки прецизно и разложно. А. Ђаја 
инсистирао је на унутарњој динамици која је само одблесак спољашњих погађаја и градио је 
комад на уздржаним, али емоцијама натопљеним дијалозима... У камерном излазу, с 
пригушеном патетиком која је израз психолошког преживљавања... драма још једном 
проблематизује питања Косова и нашег односа према историји.” 

Радомир Путник: Венијаминов крст, Апокриф за радио 
“ ...Мајстор драмског уобличавања и развијања драме, Р. Путник, духо
вити сумњичавац, вешт водич кроз напето ткиво старе приче набијене јаким речима. 
Присуствујемо ритуалу моралне поуке која каже да, када су људи суочени с великом 
празнином бесмисленог живота, потреба за неким смислом, идеалом, расте са степеном 
обесмишљености. Они који су мање свесни ове потребе... успевају је сами себи прикрити 
аргументима реалног преживљавања и налазе решење и задовољство у средствима 
елементарних потреба и задовољштина. Они који су свеснији... налазе решење у непрекидној 
ексцитацији себе и околине са циљем да побуде духовне силе.... Показаће се да је 
двосмисленост основни принцип и да онај који је дошао да искушава одлази другим путем, 
не према Голготи, већ онамо где га очекују, алудирајући на друго, сатанско лице 
искушитеља...” 

(Цитати преузети из поговора Радомира Путника, осим: Леон Ковке: Радомир Путник, 
Венијаминов крст) 


