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Убити птицу ругалицу 
или како се отарасити непожељног (српског) драмског писца 

Размишљајући о кукавној позицији савременог овдашњег драмског писца, 
нисам могао да се одупрем искушењу да позајмим наслов славног романа 
америчке списатељице Харпер Ли – Убити птицу ругалицу (То Килл а 
Моцкинг-бирд, Пулицерова награда 1961, Оскаром овенчани филм са Грегори 
Пеком у главној улози). Тај наслов се неодољиво наметнуо зато што је 
драмски писац у начелу налик на птицу која се руга изопаченостима живота 
и људским настраностима. Кад је таква злогука птица одвећ наметљива и кад 
њено крештање прети спокоју нетрпељивих грабљивица у кавезу нашег 

позоришног живота, инстинктивно се јавља одбрамбени порив садржан у поруци “Убити 
птицу ругалицу”! 

Савремени српски драмски писац је, у целини гледано, непожељна биолошка врста, нешто 
као коприва или коров. Ту сувишну, шкодљиву литерарну травуљину треба благовремено и 
систематски затирати, како не би угрозила чаробан врт у коме бујају енглеска трава, америчка 
бресква и ирски украсни жбунови у форми божјих драматуршких дарова, како би у 
позоришним перивојима нашим шетала имена великог света. Невоља је, међутим, у томе што 
се коров не предаје, што вазда ниче и џикља, што се нуди оку и савести владајућег театарског 
клана. Исто као што птица-ругалица наставља да крешти, упркос испаљеној сачми из 
ловачких пушака. 

Насупрот невољеним птицама-ругалицама српске савремене драматургије, летуцкају додуше 
каткад тмурним небом неке шарене птичице-певачице, које клан храни ситним зрневљем у 
мањем, подношљивом броју, колико да покаже како је на бранику птичје (националне) 
културе. Упркос бризи, те птичице-певачице прну у небо, опишу круг или два, па се 
стрмоглаве и најчешће приземље заувек. Како у врту богиње Талије неким птицама порасту 
крилца, а другима закржљају, објаснићемо текстом који следи, а који је настао као плод 
искуства и опште сагласности повеликог броја аутора. 

Да би се неки даровит драмски писац пробио до негованог јата певачица, и залепетао 
крилима ту и тамо, мора да задовољи следеће услове: 

1. да има бацкгроунд политичке партије на власти, или бар оне која прети да ће ући у 
власт; имати бацкгроунд значи бити реномирани члан или симпатизер дотичне 
партије, или уживати кафанскорођачко-пајташку подршку виђених активиста и 
лидера, или на било који начин бити доведен у везу са европоцентричним, 
мондијалним идејама-водиљама актуелног естаблишмента; дивно је ако још припада 
такозваним невладиним организацијама под заштитом страних фактора, или ако је на 
неки начин у сенци тих организација; није на одмет ни тајкунска заштита, јер је таква 
заштита у спрези са финансирањем оних политичких фактора који могу да утичу на 
кадровску политику и статус позоришта; 

2. да је што млађи и неискуснији, како не би изазивао подозрење и стрепњу 
непомерљивих моћника на зацементираним позицијама; веома је пожељно да тако 
млад има подршку, препоруке и заштиту професора неке драмске школе, који ће 
пласман новог ауторског имена дописати листи својих педагошких и за историју 
културе драгоцених успеха; још ако професор евентуално буде и редитељ текста свог 
младунца, ето приде и новчане вајде; 

3. да својим делом подражава укус Запада (“драме крви и сперме”!), да тобоже гневан и 



бунтован црним мастилом приказује свет око себе, да му дело врви од перверзија и 
гадости, да баца блато на “митове” прошлости, да у српском фактору проналази 
кривицу за све недаће, да се одриче националног идентитета, да буде “модеран”, што 
ће рећи да му текст буде добрим делом неразумљив за просечну српску памет, да речи 
и мисли замени неартикулисаним крицима, покретима тела, бучном музиком и 
свакојаком какофонијом, игром јарке светлости и сенки, димовима и маглама... 

За оне који се не уклапају у горњу шему разрађен је сасвим поуздан систем одстрањивања, 
систем који се све више усавршава. “Убити птицу ругалицу” – онемогућити тог досадног 
ствараоца друкчијих естетских и осталих уверења – постало је гесло креатора текуће 
“репертоарске политике”. Зауставити, онемогућити, на сваки начин спречити тог изанђалог 
традиционалисту и недајбоже националисту. Неке позоришне куће досегле су виртуозитет 
безболног анулирања непожељних драмских писаца. 

А ко су непожељни? Сви они који не припадају горе описаним врстама. Пре свега они који 
нису учлањени у братство од двадесетак чланова, решено да се одбрани од наметљиваца, или 
тачније од оних који би да грицну део буџетског колача, њима стављеног на располагање. У 
неким минулим проказаним временима било је незамисливо да уметнички директор или 
управник позоришта стави на репертоар свој драмски тест, или да прими хонорар за режију 
поред плате коју већ добија, што је данас широко прихваћена пракса. Управници без 
ограничења пласирају своја дела као писци или редитељи! Славе сами себе и то наплаћују, 
тобоже несвесни да је то злоупотреба положаја, не увиђајући сукоб интереса! 

Монолитно братство уједињује безгранична љубав према новцу (славе и медијске подршке 
имају преко главе). Ја теби режију, а ти мени фестивалску селекцију или жирирање; он теби 
глумца, ти њему глумицу; она њему текст, он неком њеном костимографију; они њему 
сценографију, а он њима гостовање... Неразмрсиво клупко испреплетаних личних интереса, 
добре зараде, транзициони лов у мутном, пробијања и набијања, корупција, егоизам, похлепа, 
неодговорност према националном стваралаштву, самољубље... Септичка јама чији ће гасови 
на крају угушити не само њих, већ и само позориште. Овакво какво је данас и овде. 

Разуме се, позориште је јаче од свих пролазних болести, од људске покварености, преживеће 
и садашњу епидемију хаоса и злоупотреба. Васкрснуће после неминовних потреса, пошто 
буде плаћена висока цена, пошто оде у неповрат много од онога што је грађено деценијама. 
Слепи ће на крају прогледати. 

Но вратимо се тренутном беспућу, односно поменутом разрађеном систему или рецепту за 
онемогућавање “дивљег” драмског писца, оног што захваљујући случају, судбини или 
сопственом осећању части, није постао члан челичног братства, што пише и ствара упркос 
ветру у лице, свестан да ће сваки његов рукопис, ма како био добар, наићи на равнодушност 
и анимозитет, на унапред пресуђено избегавање и одбијање. Шема је увелико усвојена, а 
изгледа овако. 

Да пођемо од једноставнијег случаја, кад на врата позоришта закуца недовољно познат, 
неафирмисани писац. Њега је лако одбити. Његов текст, као да је кужан, нико неће узети у 
руке, а камоли прочитати. А и зашто би кад су шансе да допре до сцене априори равне нули. 
После неколико месеци, са осећањем да је рукопис бацио у бунар, несрећник, после ко зна 
колико узалудних покушаја да добије било какав одговор, уморан и апатичан, добија 
“драматуршку оцену”: дело није довољно добро... Писаних рецензија, анализа, нема, нити се 
писцу дело враћа на пристојан, цивилизован начин, са пуним образложењем. (Јер, 
образложењу би претходио јалов труд, напор без смисла,читање, уопште рад за који нико 
нема ни воље, ни савести). 

Има примера, које потписник ових редова може да докаже, да су текстови неких проверених, 
али непожељних писаца, стајали на истој хрпи у позоришној канцеларији по две, па и три 
године, непрочитани, избледели од прашине и сунца, са по којом цркнутом мувом на првој 



страници. Надлежни уметнички руководилац би на крају саопштио писцу да је дело 
превазиђено, да му је прошла актуелност, да има много ликова па је подела улога тешко 
изводљива, да није пронађен редитељ, да је новца за опремање представа тако мало, итд, итд. 

Кад се, пак, у позоришту појави писац проверених вредности, за живота присутан на сценама 
у земљи и иностранству, кога прате одличне критике и уопште уметнички углед, па још ако 
тај понуди дело које је понело награду на анонимном конкурсу, дело које задовољава све 
литерарне и драматуршке критеријуме, и које се може поставити на сцену са минималним 
улагањима, проблем је за одбојну управу нешто крупнији, али није непремостив. У таквом 
случају задужена особа у театру за пријем и читање текстова врло брзо ће прочитати дело и 
позвати писца. Изразиће своје поштовање и одушевљење, и уз честитање (“Хвала богу, најзад 
једно право велико драмско дело!”) свечано ће обећати да ће комад предложити за извођење 
својим шефовима. После две-три недеље, управник позоришта ће се срести са истим писцем 
и изразити задовољство што ће његова кућа добити добру представу. Шта више, показаће 
спремност да се пронађе прави редитељ, да се обезбеди најбоља подела улога и уопште да се 
створе сви потребни услови за настанак значајног театарског догађаја.... О детаљима уговора 
договориће се ускоро. 

Е, онда долази перипетија или драмски обрт. Пошто се угледни писац уљуљкао у уверењу да 
је његово дело у правим рукама и на сигурном путу ка сцени, онај први читач у театру јавиће 
му се телефоном промењеним гласом, некако скрушен, и рећи ће да је он учинио све што је 
било до њега, али да су искрснули неки проблеми, и да је стављање дела на репертоар 
неизвесно. Разуме се, писац ће онда позвати телефоном управника или ће, ако има среће и 
живаца, успети да га посети. По утврђеном механизму избегавања непожељног, управник ће 
му са великим жаљењем пренети став неког одбора или савет, да је драмско дело заиста 
сјајно, али да у овом тренутку постоји репертоарска потреба за комедијом (у случају да је 
посреди драма), односно за драмом (ако је понуђена комедија!). Жилави и упорни писац 
(коров, ругалица!) пристаје да извођење његовог дела буде одложено, то јест да се прво 
одигра комедија (или драма), он је стрпљив и пун разумевања за потребе позоришта, чекаће 
колико је потребно... Али, врага! Управник има и за то кеца у рукаву. Позоришна каса је 
празна, на Волстриту пада вредност акција, а и код нас је тешка економска ситуација, жито је 
слабо родило, радници штрајкују глађу, у плану је реконструкција зграде која ће потрајати ко 
зна колико година, а и он, управник, намерава да се повуче, па не би било згодно да свом 
наследнику остави нешто што се овоме можда неће свиђати... Било би зато најбоље да писац 
свој награђени рукопис понуди другом позоришту... 

Велико изненађење тек сад очекује одбијеног аутора од угледа. Уместо комедије, која је била 
толико репертоарски неопходна, у истом том позоришту ускоро премијеру доживљава драма, 
дакле комад истог жанра као његов толико хваљени! Али из пера једне од горе набројане три 
категорије пожељних писаца. 

Ако постоје финансијска, грађевинска и наркодилерска мафија, мафија за трговање људима и 
мафија за шверц оружја, треба се запитати да ли постоји и театарска мафија? Принципи 
организовања, прећутна сагласност око поделе послова и плена, монополско узурпирање 
средстава и тржишта, међусобно подржавање ради остваривања парцијалних и личних 
интереса, негативна селекција на штету друштва, присвајање општих ресурса, све је то 
подударно и у случају затвореног театарског круга. Сматра се једино да је мафијашко 
удруживање у позоришту мање опасно по друштво од криминалног удруживања у другим 
областима.. Да ли је тако? 


