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Поштовани љубитељи позоришта, пред вама је други број часописа Комедија.

Поред осврта на протекли, 48. Фестивал Дани комедије, овај број садржи и теоријске текстове посвећене нај-
значајнијим комедиографским остварењима друге половине двадесетог века, као и стручне текстове, коментаре и 
осврте везане за жанр комедије. 

С обзиром на то да су Дани комедије једини жанровски чист фестивал који негује комедију у нашој земљи, жеља 
нам је да часопис својим садржајем  допринесе развоју и анализи позоришне делатности, да подстиче комедиограф-
ско стваралаштво, али и да  афирмише нове ствараоце у области комедије. 

У складу са тим, Уредништво је донело одлуку да се од овог броја, у сваком наредном објављују комедиографски 
текстови који до сада нису објављивани нити извођени у српским позориштима. Намера нам је  да  на тај начин дамо 
свој допринос развоју жанра којим се наш фестивал бави већ скоро пола века, као и да подстакнемо књижевне ства-
раоце да се искажу у овом жанру. 

                                                                                           
                                                                                                     Уредништво





ОСВРТ НА 48. ФЕСТИВАЛ ДАНИ КОМЕДИЈЕ

Под слоганом „Комедија је вечно млада”, Јагодина је од 20. до 27. марта 48. пут угостила најпрестижнија, нај-
квалитетнија и најзапаженија комедиографска остварења у Србији, по избору селектора Небојше Брадића. Коме-
диографска продукција у Србији, према Брадићевим речима, била је знатно богатија него иначе, тако да му је то 
омогућило да на јагодински фестивал смеха доведе представе које по свом квалитету и уметничким вредностима 
задовољавају критеријуме Фестивала. Чињеница да је у избор седам такмичарских представа ушло шест из Београда 
и Војводине, а само једна из осталог дела Србије, тачније са Косова, навела је позоришну јавност да се запита да ли је 
комедија тема non grata у позориштима или су, пак, позоришни ствараоци почели да размишљају популистички, па 
су у свом избору повлађивали комерцијалнијим комадима који доносе „јефтин” смех и забаву, на уштрб уметнички 
квалитетнијих и садржајнијих остварења.

Како год, седам представа које је селектор Брадић довео у Јагодину оправдало је његов избор. Публика је видела 
„Ноћну стражу” Атељеа 212 (текст: Ф. Шили, режија: Б. Лијешевић), „Шупљи камен” УК „Вук Стефановић Караџић” 
(текст: Н. Кољада, режија: Т. Мандић Ригонат), „Тенор на зајам” сомборског Народног позоришта (текст: К. Лу-
двиг, режија: О. Ђорђевић), Гогољеву „Женидбу” у извођењу ансамбла Народног позоришта Приштина са седиштем у 
Грачаници (режија: М. Кораџић), Шекспирову „Укроћену горопад” из Суботице (режија: О. Ђорђевић), „Балканског 
шпијуна” Народног позоришта у Београду (текст: Д. Ковачевић, режија: Т. Мандић Ригонат), као и „Љубав у Савама-
ли” (текст: И. Лалић, режија: Д. Михајловић). 

Фестивалски жири, које је радио у саставу: Горан Марковић, позоришни редитељ, као председник, Вукица Стру-
гар, новинарка културне рубрике Вечерњих новости и проф. др Виолета Јовановић, деканица Факултета педагошких 
наука у Јагодини, као представник домаћина, донео је једногласне одлуке да се највишим фестивалским признањем, 
чувеним „Ћуранима”, за глумачка остварења награде Љубомир Бандовић (улога Илије Чворовића у „Балканском 
шпијуну”), Нела Михаиловић (улога Данице Чворовић у „Балканском шпијуну”) и Милан Васић (улога Ахмеда у 
комаду „Љубав у Савамали”). „Ћуран” за најбољу режију отишао је у руке Бориса Лијешевића за представу „Ноћна 
стража”, којој је припала и награда „Мија Алексић” за најбољу представу у целини. 

Управа фестивала Дани комедије донела је одлуку да се „Златни ћуран” за животно дело додели драмској умет-
ници Љиљани Драгутиновић.

Фестивал је, као и сваке године, понудио бројне пратеће програме, од којих ћемо поменути изложбу посвећену 
Љубомиру Убавкићу Пендули чији је аутор Марко Мисирача, као и изложбу „Глума – 1948–2018” коју је приредио 
Факултет драмских уметности из Београда. 

Уредништво 



„Делиријум тременс”, Београдско драмско позориште
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Смех је за мене облик јаукања

С обзиром на то да до ове године нисте били председ-
ник жирија на Данима комедије и да, како сте рекли при-
ликом сусрета са публиком на Портрету, о њему нисте 
много знали, замолила бих вас најпре за општи утисак о 
Фестивалу, као и о томе где су данас извори смеха у срп-
ским позориштима.

Рекао сам, а и данас то мислим, да су Дани комеди-
је у Јагодини посебан, другачији фестивал од свих на 
којима сам био. Он је смишљен да радује публику и у 
њему нема оног строгог, често непријатног набоја око 
такмичења и награда. И глумци се на овом фестивалу 
осећају опуштено, играју некако за своју душу, што је 
важно и ретко. 

Колико је битно у данашњем тренутку и за позори-
ште и за комедију неговати и развијати један фестивал 
који је жанровски строго профилисан и негује искључиво 
комедиографско стваралаштво?

 Место овог фестивала је фиксирано и запечаћено 
у Јагодини. Било би погрешно мењати концепт ове ма-
нифестације, а још горе премештати је на неко друго 
место. Када уђете у позориште у Јагодини (надам се да 
ће ускоро бити реновирано, модернизовано у технич-
ком погледу), онда знате да вас публика чека отворених 
руку и да немате разлога да страхујете.

Крајем двадесетог и почетком двадесет првог века 
природа комедије у Србији често се мењала, као и при-
рода смеха. Како бисте данас могли да одредите изворе 

смеха у српским позориштима и да на неки начин дефи-
нишете ту природу?

О смеху имам посебно, лично мишљење. Сматрам 
да је смех облик јаукања. Наиме, не може бити смешно 
нешто што не боли, што нас се не тиче. У трагедији то је 
стрепња, у комедији смех, али обе ствари се у суштини 
односе на ствари које нас дубоко додирују.

Како оцењујете комедиографску продукцију у Србији у 
овом тренутку? Зашто позоришта, условно речено, из-
бегавају да раде комедије?

Не знам да ли избегавају или се боје комедије. То 
није нимало једноставан жанр. Комедије пишу, режира-
ју и глуме само мајстори – сви заједно су комичари. То 
је посебна врста људи, често приватно не много весели, 
који иживљавају своја осећања, понекад врло дубока, 
кроз смех. Али њих нема много, комичари су ретка и 
драгоцена дивљач коју треба чувати а не одстрељивати.

Јонеско је рекао да је „комедија понекад озбиљнија и 
црња од трагедије, јер комедија убија људске вредности, а 
трагедија само људе”. Како у светлу ове реченице можемо 
говорити о данашњој српској комедиографској продукци-
ји?

Нема бољег места за такву дефиницију од Србије. 
Баш зато је комедија наша насушна потреба, наш спас 
такорећи. Тих неколико дана у Јагодини су лековити 
за многе, нарочито за оне који су изгубили наду. Ако 

Горан Марковић
Председник жирија 

Смех је за мене 
облик јаукања
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Зорица Стојиновић

њих насмејете, направили сте стварно добро дело. Ми-
слим да комедија ситуације тренутно највише одговара 
нашој стварности – због ситуације у којој се налазимо. 
Она је неки пут толико безизлазна да нас из ње може 
избавити само хумор.

Да ли се добар комедиограф рађа са посебним сензи-
билитетом да ослушкује свет око себе или га стварају 
услови у којима живи и ствара?

Рађа се, не знам ни сам како. Једноставно, неко и 
најцрње ствари успева да исмеје и да их учини не тако 
трагичним како се чине. Вероватно се ради о таленту. И 
храбрости, дакако.

Слично питање односило би се и на глумце, који су јед-
на од ваших омиљених тема. Управо смо били у прилици 
да поново уживамо у „Делиријум тременсу”, али то није 
једино ваше остварење које глумце ставља у центар зби-
вања, па се просто намеће питање да ли постоје типич-
но комедиографски глумци или је то само питање доброг 
текста, доброг редитеља и добре поделе која тај дар да 
поклоне смех извуче из њих?

Чињеница је да постоје прави комичари. Када данас 
у неком филму гледате Мију Алексића не можете се 
отети утиску да је он рођени комичар. Брзина, спрет-
ност, чаролија, то су одлике правих. А Мија је ту био 
шампион.

Да ли ви лично волите комедију и која је то врста 
хумора?

У своме раду, ја лично мешам смешно и озбиљно, 
трагично и комично. Волим да играм по ивици ножа 
који дели трагедију од комедије. Сматрам да нема те 
ствари која се не може исмејати и да нема тог вица који 
у себи не носи нешто тешко.

Шта бисмо ускоро могли очекивати из ваше редитељ-
ске радионице?

Још увек је то само магловит пројекат. Али биће то 
опет нека врста тешке, суморне комедије.

Разговарала Зорица Стојиновић
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Ко уме комедију, уме све!

Уз честитке за овогодишњу награду поменућу да сте и 
2016. били награђени на Данима комедије, такође у пред-
стави по тексту Душана Ковачевића. Навикавате нас 
на одличне улоге, али да ли сте се ви навикли на награде? 
Рекосте недавно да још учите да реагујете на њих.

Хвала. Тачно је да се учим. Никада не радим свој по-
сао очекујући, или претпостављајући награду. Награде 
доживљавам као колатералну добит и неку врсту од-
говорности. „Ћурани” су ми значајни из више разлога; 
на списку сам са великим и важним људима овог по-
сла, награда за комедију је посебна јер је комедија јако 
захтеван жанр, обе улоге играм у ансамблима који су 
ми драги... Добри текстови, добре режије, добра глума 
и све са добрим људима. Био бих нескроман да тражим 
више од тога.

Фестивал Дани комедије одржава се у Јагодини већ 
пуних 48 година, кренула је 49. и кроз њега смо деценија-
ма могли да пратимо како се мењала природа комедије 
и природа смеха у фестивалској сали, он дође као нека 
врста лакмус папира наше свакодневице.

Увек сам фестивале који негују комедију доживља-
вао као собу са искривљеним огледалима. Јагодински је 
мени више од тога, јер има дугу традицију, озбиљну се-
лекцију, изграђену публику, добре домаћине... Уметнич-
ки ниво не опада годинама. Услови рада су испод нивоа 
за такве свечаности и потребна су новчана улагања. Као 

и за много тога важног у овој земљи. Дакле, да, баш као 
лакмус папир.

Слушала сам аплауз и овације у сали којима је публи-
ка поздравила и Саву оџачара и Илију Чворовића и уоп-
ште не сумњам да је исто било и на свим другим сценама 
на којима сте играли. Публика не само да вас воли, она 
вам безрезервно верује и то се осећа са сваким вашим из-
ласком на сцену. Колико вам је то важно?

Не знам како се долази до тога. Оно што знам је да 
никада не потцењујем публику и увек играм за „памет-
ног гледаоца”. А, опет, можда само успевам да одржим 
обећање дато једном старијем колеги, а то је да се ни-
када нећу подразумевати на сцени, већ да ћу задржати, 
како он рече, дечачко узбуђење. Мени је свака улога 
прва. Не јурим лик, већ се трудим да радим радњу. Не 
играм само улогу, већ и представу. Нико сам и ништа 
без партнера на сцени. Не постоји освојива категорија, 
све је проценат шута. То су моји основни постулати.

Шта је то у делима Душана Ковачевића што скоро 
аутоматски ствара неку врсту „тајне везе” са публи-
ком?  

Чини ми се да Душко стално пише о добром чове-
ку у лошим околностима. Генерално, добро познаје 
друштвене прилике, менталитет поднебља и карактере 
пред које ставља нерешиве задатке. У томе, по мени, 
лежи њихов трагични урнебес.

Љубомир Бандовић
Награда „Ћуран” за глуму

Ко уме комедију, 
уме све!
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Зорица Стојиновић

Шта вам је рекао кад је погледао представу?

Био је презадовољан и срећан. Поводом измештања 
у данашње време рекао је: „Не знам где престајем ја, а 
где почињете ви.” Велика ствар за редитеља и ансамбл, 
јер тада смо били сигурни да смо га тачно прочитали.

Ко је данас Илија Чворовић?

Илија је најкориснији изданак друштва, као што сам 
већ негде рекао. Он је одани војник своје земље, своје 
жене, свог дома, свог посла... Човек који је данас исме-
јан, понижен, скрајнут. Лицемерје „слободног света” у 
којем данас живимо много је теже схватити и прихва-
тити него једноумље оног времена. Оно што је исто је 
страдање обичног човека који верује у Добро.

Бата Стојковић је у делима Душана Ковачевића врло 
високо поставио лествицу, али се чини да сте је ви до-
стигли без проблема. Знам да глумци не воле поређења, 
ово и није поређење, али морам да вас питам да ли вас 
је оно што вам је Бата задао подстицало или плашило?

Ми, данашњи глумци у овој земљи, имамо срећу јер 
је неко управо и поставио лествице високо. Толико ви-
соко да то понекад плаши. Верујем да смо, самим тим, 
позвани да скачемо те висине и, још важније, да диже-
мо лествицу. Верујем да би и они који су их постављали 
били срећни и поносни на млађе генерације, јер у томе 
лежи напредак целог човечанства, да нова генерација 
буде боља од предходне.

А ви сте неко ко је нашао баш такав начин да ода 
почаст великану као што је Бата.

И Меси дугује Пелеу.

Без обзира на жанровски различите улоге, публика вас 
генерално доживљава као комедиографског глумца, чини 
се да је врло лако да их засмејете. Да ли се слажете са 
тврдњом да је уз обавезан и неоспоран глумачки таленат 
за добру комедију неопходно имати таленат за комедију 
и бити духовит? 

Слажем се. Ко уме комедију, уме све на сцени и у 
кадру. Др Влада Јевтовић, мој професор, једном нам је 

објаснио да смех у позоришту долази као потврда тач-
ности и истине и да то није „хахаха” смех, већ „а-хахаха” 
смех. Верујем да се и Ви сада смејете.

Шта највише волите да играте у позоришту?

Највише волим представе које ме се тичу. Волим око 
себе људе који служе позоришту и овом послу уопште, 
оне који су са собом на Ти, а са уметношћу на Ви. Зани-
ма ме психолошки реализам у глумачком изразу, те с 
тим у вези верујем да жанр живи у публици.

Шта је за вас добра комедија и шта вас најлакше за-
смеје ван сцене?

Смејем се често и гласно. Добра комедија је истина 
и слобода. Ништа ми не развуче осмех као што то умеју 
деца са својим коментарима и формулацијама, лишени 
конвенција и модела понашања. Такође, добра комедија 
је и начин мишљења. Интелигентно поимање стварно-
сти. Добра комедија нема намеру да буде комедија.

Разговарала Зорица Стојиновић
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Ко уме комедију, уме све!

„Балкански шпијун” – 
Народно позориште у Београду 
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Даницу Чворовић осећам и играм органски

Данас у Србији готово сваки град има позоришни 
фестивал. Помало чудно, с обзиром на мало тржиште 
и недовољну позоришну продукцију, што је наравно 
условљено бесмислено малим буџетом, који се одваја 
за културу. Тако се редовно дешава да је током једне по-
зоришне сезоне селекција тих фестивала готово иден-
тична, лауреати исти глумци, редитељи, сценографи, 
костимографи, композитори, позоришне куће. Једину 
разлику чине имена тих награда.

Упркос свему томе, сматрам да су ти фестивали 
значајни, уверена да се тако негује позоришна публи-
ка у Србији, да тако настаје нека будућа, нова културна 
елита, која ће бити конзумент не само позоришне, већ 
културе уопште. Могао би неко рећи да се све то може 
постићи и редовним гостовањима београдских позори-
шних кућа по Србији. Ипак чињеница је да фестивали 
имају неку посебно свечану атмосферу(што позориште 
свакако и заслужује) због које се публика лакше одлу-
чује да одвоји одређену (не малу) суму новца како би 
породично посетили овакве догађаје.

У ову причу свакако се не уклапа фестивал у Јагоди-
ни. Пре свега због чињенице да је један од најстаријих 
фестивала у Србији, а потом, то је јединствени фести-
вал са јасно жанровски профилисаним садржајем. Фе-
стивал комедије, фестивал смеха, фестивал који слави 
позориште. Због свега тога за сваку позоришну предста-
ву у Србији одавно је постао престиж бити у селекцији 

овог фестивала, а постати лауреат „Ћурана” нешто што 
сваки глумац прижељкује у својој биографији.

Тако сам и ја ове године почаствована и срећна што 
постадох власница “Ћурана”. Посебну драж свему дала 
је и чињеница да је у исто време мој колега из пред-
ставе, велики глумац и диван партнер, Љубомир Бан-
довић, такође добио ову ласкаву награду. „Балкански 
шпијун”јесте трагикомедија, али зар нам и живот није 
такав, комичан у својој трагичности? Комичан, јер само 
смехом још можемо да се боримо и издржимо свеоп-
ште духовно пропадање, моралну проституцију, јад и 
беду, који нам већ предуго преплављују свакодневницу 
у којој ћемо се удавити ако се ускоро не пробудимо из 
опште обамрлости.

И како онда очекивати чисту, праву, сочну комеди-
ју, која пршти од смеха и весеља? Немогуће! Немамо 
инспирацију! Нисмо надахнути! Не мислим да је позо-
риште огледало живота, али јесте одраз наших проми-
шљања о стварности и времену у коме живимо, ради-
мо, сањамо... и наравно да је увек уоквирено личним, 
интимним печатом уметника, који позоришну чаролију 
стварају.

Душан Ковачевић је један од највећих српских 
драмских писаца данашњице. Његово несвакидашње 
познавање српског менталитета, његова способност да 
тананим средствима тка карактере својих јунака, да 
их смести у узбудљиве животне ситуације, суштински 

Нела Михаиловић
Награда „Ћуран” за глуму

Даницу Чворовић и 
осећам и играм органски
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Нела Михаиловић

једноставне и сваком препознатљиве и при томе их обоји 
друштвено-политичким тренутком у коме они живе је 
рај за глумачку игру и редитељско стваралаштво. Добар 
текст је једини прави темељ сваког успешног позоришног 
чина. Добар текст, то је оно што прижељкујем у 
позоришту, мање је важно да ли је добра комедија или 
добар драмски текст. Зато је играти Даницу било лако. 
Негде дубоко у мени сам је осетила, препознала, као да 
је одавно ту. Тако је и играм, органски. Сматрам је негде 
круном свог досадашњег позоришног чинодејствовања. 
Очигледно су то препознали и други и наградили. И 
то је лепо! А чињеницу да је то пре мене играла Мира 
Бањац осећам заиста као привилегију. Не пада ми на 
памет да се поредим са Миром. Још дуго, дуго морам 
корачати позоришним даскама да бих досегла њену 
величину, ако и тада то буде могуће.

„Балкански шпијун”  
Народно позориште у Београду 
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Kомедију не може играти свако

Наградом „Ћуран” за глуму коју сте ове године добили 
на Данима комедије на неки начин заокружили сте свој 

„поход” на фестивалске награде у Јагодини – најпре сте 
2006. били награђени за најбољег младог глумца на фести-
валу, затим сте 2010. заједно са Андријом Милошевићем 
и Миланом Калинићем понели главну фестивалску награ-
ду, награду публике за најсмешнију представу, а на ового-
дишњим Данима комедије жири вам је доделио једног од 
три равноправна „Ћурана” за глуму.

Јако сам био срећан, можда попут прве награде када 
сам добио... Ова награда ми је јако битна била јер је ве-
зана искључиво за комедију. Дуго сам у том жанру и не-
како ми је фалила та награда... Не постоји већа награда 
за комедију у Србији. Још ми је драже зато што јако во-
лим и ценим овај фестивал и што видим да чврсто стоји 
на ногама и да се организација јако труди да сваке годи-
не буде све боље и боље без обзира на услове.

Колико је један жанровски чист фестивал комедије 
данас значајан и у чему је, по вашем мишљењу, његов 
значај?

Да вам кажем нешто. Покушала је пре пар година 
једна селекторка да на фестивал комедије убаци 
мелодраме и тада моја приватна представа „Школа за 
љубавнике” није прошла – а стојим иза тога да би се 
народу и жирију много допала – и тад сам био разочаран 
што неко жели да „упрља” тако чист фестивал. Морамо 

неговати комедију, то је једини прави фестивал комедије 
и не треба га мењати.

Какав је ваш лични однос према комедији? 

Многи глумци имају аверзију према комедији и 
стално подругљивим тоном причају о њој, али то је само 
зато што је не познају. Комедију је јако тешко играти, 
много теже него било коју драму. Комедију не може 
играти свако, много је лакше расплакати народ него га 
насмејати. Ја лично никад не одвајам драму од комеди-
је, играм све жанрове, али у комедији уживам.

Колико је за вас озбиљан и тежак посао направити 
добру комедију и добру улогу у комедији?

То зависи од много фактора. Исти приступ имам и 
за драму и комедију. Улазим са сто посто снаге шта год 
радио. Треба да се погоди добар текст, добар редитељ, 
добра екипа... и тек онда можеш да очекујеш успех, а 
сам процес рада је доста тежи него кад радиш драму.

Публика је навикла да вас гледа у улогама и у предста-
вама које изазивају смех. Улогом Ахмеда доказали сте да 
смех није само реакција на прву лопту, већ да и драмски 
приступ може довести до жељене реакције публике. Који 
је ваш став о томе и које су вам улоге драже, које лично 
више волите?

Ниједна драма не може да прође без пар комичних 
сцена и обрнуто, то је јако повезано. Мој Ахмед није 
комичан на прву лопту, а и нисмо хтели да он буде 

Милан  Васић
Награда „Ћуран” за глуму

Комедију не може 
играти свако
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Зорица Стојиновић

комичан. Комична је цела та ситуација у којој се Ахмед 
налази, али је он и даље драмски лик.

Шта је за вас добра комедија и који су то елементи 
без којих она не може постојати?

Нема ту правила... имате српски, босански, енглески, 
амерички хумор итд. Сви су смешни, али на различи-
те начине. Рецимо, ја обожавам енглески хумор, али га 
многи у Србији не разумеју (или не воле), тако да лично 
мислим да не постоји дефиниција за добар хумор. Јако 
је битно да се екипа добро познаје и да дели исти сми-
сао за хумор. Ми смо у Приштинском позоришту најбо-
ље представе правили раније са Ненадом Тодоровићем 
јер се одлично разумемо, а то је најбитнији фактор кад 
се прави било која представа.

Колико је уопште данас важно одржавати и неговати 
смисао за хумор, који је, бар по речима Душана Ковачеви-
ћа, „најјаче достојанствено оружје човека у борби против 
зла”?

Нашем народу је преко главе драма, јер то свакод-
невно проживљавају. Потребан им је смех да би бар на 
кратко побегли од својих проблема, а ми смо ту да им у 
томе помогнемо.

Искрено се надам да ћемо вас још много пута гледати 
на доделама награда на Данима комедије. Да ли ви своју 
глумачку будућност видите више у комедији или у неком, 
условно речено, „озбиљнијем” жанру?

Била би ми част да сваке године могу да вам дола-
зим, али то не зависи само од мене...

И на крају уобичајено питање за све добитнике награ-
да: чему се ви данас најрадије смејете?

Ја се смејем обичним стварима, најобичнијим. Имам 
среће да су око мене прави пријатељи који имају добар 
смисао за хумор и, наравно, ту је моја породица од које 
сам и наследио духовитост. Мој отац на првом месту.

Разговарала Зорица Стојиновић

„Љубав у Савамали” - Звездара театар



| 19

ЧАСОПИС ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА ДАНИ KОМЕДИЈЕ, КОМЕДИЈА, БРОЈ 2, ОКТОБАР 2019.

Комедија је најсубверзивнији жанр

Представа Атељеа 212 „Ноћна стража” одлуком жи-
рија којим је председавао Горан Марковић проглашена 
је најбољом представом на 48. Данима комедије, а њен 
редитељ Борис Лијешевић награђен је „Ћураном” за ре-
жију. Иако су до ове године три његове представе биле 
запажене на јагодинском фестивалу смеха, Лијешевићу 
је ово прва награда у Јагодини, па је то био и повод за 
разговор.

Вама као редитељу овогодишњи наступ у Јагодини 
није прво учешће на Данима комедије, али јесте први „Ћу-
ран” за режију, па ме занима какви су ваши утисци.

Веома ми је драга та награда. Нисам први пут на 
овом фестивалу. Био сам и са „Јаретом у млеку” По-
зоришта младих из Новог Сада, потом са представом 

„Грета страна 89”, ваљда је била и представа „Слуга двају 
господара”. Комедија је тежак жанр. Тешко је остати у 
домену финог хумора а не склизнути у баналност, на-
рочито на Балкану гдје фини вербални или ситуациони 
хумор није својствен глумцима. Ријетки глумци играју 
комедију достојно. Смијех и аплауз стално вуку на пре-
тјеривање. А публика то воли и често громко награђује 
неукус и онда оде све неким погрешним правцем. 

Фестивал Дани комедије у Јагодини се одржава пу-
них 48 година и једини је фестивал у земљи који негује 
искључиво комедију као жанр. Какав је ваш став према 
жанровски чистом фестивалу и колико је Србији данас 
потребан фестивал који негује искључиво комедију?

Веома поштујем фестивал у Јагодини. Фантастичан 
је. Али жанровски чист фестивал може да се направи 
само ако је у питању комедија. У овом времену мијеша-
ња жанрова још само комедија преживљава као чисти 
жанр. Замислите фестивал трагедије или драме! Људи 
би попадали. А селектори не би знали шта да зову. Шта 
је данас чист жанр? То више не постоји. Мој професор 
Боро Драшковић говорио је да је данас публика жанр. 
Ако се смије, онда постаје комедија. Ако публика плаче, 
онда је драма или трагедија. 

Где би, по вашем мишљењу могло да се одреди место 
Дана комедије на позоришној мапи Србије, с обзиром на 
то да се за скоро пола века, колико фестивал постоји, 
природа комедије значајно мењала?

Дани комедије имају своје мјесто већ дуго и уопште 
није потребно одређивати га. То је посебан, дефинисан, 
аутентичан фестивал, једини такве врсте у нас. Када по-
чињете да радите неки домаћи комад, рачунате на мо-
гућност да се појавите на Стеријином позорју; тако и 
када почињете са комедијом, надате се Јагодини. Ето, то 
је мјесто вашег фестивала. 

Шта је за вас лично добра комедија и чему се ви радо 
смејете?

У сваком случају је то хумор који излази из ситуаци-
је. Јунак нешто науми па крене то да остварује, али се 
све окрене против њега. Он се жали, а ми се томе смије-
мо. Фејдоу је један чувени француски глумац тражио да 

Борис Лијешевић
Награда „Ћуран” за режију

Комедија је  
најсубверзивнији жанр
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Зорица Стојиновић

напише комад за њега. Фејдо је рекао да не може јер је 
тај глумац био познат по херојским и карактерним уло-
гама. А Фејдоови протагонисти добијају ногу у задњицу 
и то подносе. Комедија је механизам који производи 
смијех. Механизам који јунака доводи у безизлазну си-
туацију, али чији крајњи исход није смрт него обично 
разоткривање његовог подлог наума, порока, глупости, 
похлепе, срамота, понижење. Комедија се разрачунава 
са друштвом и шиба недостатке више него иједан други 
жанр. Ми се смијемо и у том моменту налазимо правду, 
тим смијехом се осветимо друштву за све муке које нам 
задаје. Јер оне на позорници обично буду поражене. То 
можемо само у позоришту, у комедији. 

Да ли је неопходно да са људима са којима радите на 
представи имате исти смисао за хумор, или је тајна до-
брог комада управо у споју различитих приступа и схва-
тања суштине комедије? 

Да. Управо то. Исти смисао за хумор је кључна ствар. 
Ако неко воли вулгарни хумор, он ће одвлачити пред-
ставу на ту страну и квариће ми посао. И нећемо се 
разумијети. Потребно је да тежимо истом циљу. Мада, 
и ако се договоримо шта нас занима, увијек је ту опа-
сност да представа склизне током процеса, да од страха 
да неће бити довољно смијешно почнемо да бјежимо у 
неке јефтине трикове срачунате да изазову смијех. 

Шта би то требало да има неки комедиографски 
текст да бисте пожелели да га поставите на сцену? 

Радњу. Као што је имају Фејдо и Лабиш на пример. 
И да ликови прате радњу и да из тога произлази хумор. 
Многи писци данас, док пишу, чују аплаузе у реплика-
ма. Пројектују реплике за смијех. То ми се не допада. 
Највише волим кад тешка ситуација у којој се нађе ју-
нак изазива смијех. А глумац не мора ништа смијешно 
да ради на сцени. Фејдо је краљ таквих комедија које се 
играју веома озбиљно и елегантно. 

Овогодишњи селектор Дана комедије, Небојша Бра-
дић, истакао је да је имао срећу приликом селекције јер је 
у Србији било доста добрих комедија, али да су постојале 
и сезоне када једноставно нисте имали шта да одаберете 

а да испуњава све уметничке критеријуме. Чини се по-
следњих година да српска позоришта помало избегавају, 
да се тако изразим, да постављају комедије на своје ре-
пертоаре. Зашто смо, по вашем мишљењу, дошли у такву 
ситуацију?

Када сам прије неколико година радио Фејдоов ко-
мад у Југословенском драмском позоришту и похвалио 
се нашој чувеној театролошкињи, она ми је узвратила 
да се у њено вријеме то није сматрало за умјетност. Тре-
нутно нека друга струја доминира нашом позоришном 
средином. И комедија је ту по страни. Сада се више 
вреднује било каква представа која покушава да крити-
кује данашњи капиталистички систем, па макар и само 
кокетирала тиме, него нека добра комедија. А комедија 
је субверзивнија од свега тога. Мира Миочиновић тврди 
да је комедија најубојитији жанр. Цитираћу једну њену 
мисао: „Уосталом, ниједна Корнејева херојска трагедија 
није покренула Француску револуцију; била је то, бар 
као кап у препуној чаши незадовољства, Бомаршеова 
’Фигарова женидба’, као што је забрана комедија била 
први сигнал надолазећег Терора.” Уосталом, све моде 
ће проћи, а комедија ће остати. Нарочито водвиљ. То је 
евергрин. Као кад слушате Битлсе. 

Често сам на Данима комедије чула истакнуте глум-
це и редитеље који су говорили о томе да је за добру коме-
дију неопходно да, поред неспорног глумачког дара, глум-
ци, а посебно редитељ, имају смисао за хумор. Да ли ви 
себе сматрате духовитим човеком и да ли је то кључно 
за добар комад или добру комедију можете направити и 
из другог плана?

Мислим да духовитост зависи од окружења. Неки 
људи ме инспиришу и буде код мене духовитост, а неки 
опет не. Мада сматрам да то нема везе. Чарли Чаплин је 
на снимањима био веома строг, а кад се укључи камера 
постајао би најсмијешнији. 

 И за крај, шта је то што вас тренутно заокупља и 
на чему тренутно радите? Хоће ли из ваше „радионице”ˮ 
изаћи поново комедија и хоћемо ли се ускоро поново виде-
ти на Данима комедије у Јагодини? 
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Комедија је најсубверзивнији жанр

„Чаробњак” - Народно позориште Сомбор За сада не. Радио сам неколико комедија једну за 
другом. Не смијем да дозволим да ми пређе у манир. 
Никако. А и за комедију сматрам да су потребни изузет-
ни услови. Тренутно радим на драматизацијама неких 
романа, то је оно што ме тренутно заокупља. 

Разговарала Зорица Стојиновић
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Kомедија је поље радости и смеха  

Када су ми из Фестивала јавили да сам добила 
награду „Златни ћуран” за животно дело, прво што сам 
помислила било је: „Види, нису ме заборавили!” Одмах 
затим јавила ми се и сумња да ли сам заслужила ту 
награду, па још за животно дело! Али кад видим како ме 
овај „Ћуран” мило гледа, сигурна сам да јесам и то баш 
захваљујући овој дивној публици и овим дивним људима 
у Јагодини који су ме толико пута угостили! Фестивал 
комедије у Јагодини, ево, траје скоро 49 година и свих 
ових година био је на чврстим ногама. Без обзира на 
руинираност зграде, Фестивал је своје госте срдачно и 
домаћински дочекивао, а они су му узвраћали добрим 
представама. Дани комедије су значајни и за позориште 
и за публику зато што, захваљујући селекцији, публика 
у овом граду има прилику да види велике представе са 
врсним глумцима. Ако ретко имате прилику да одете у 
позориште, на овом месту можете видети све значајне 
комедије. Ја лично волим комедију, јер она ослобађа, 
она је за глумца насушни хлеб. У њој се не хода, у њој 
се лебди по сцени и зато је добра комедија најтежа 
категорија. 

За мене као глумицу елеменат без ког добра комеди-
ја не може постојати је игра, а деца се најлепше играју. 
Мој професор Предраг Бајчетић имао је обичај да каже: 

„Хоћу да видим какво сте дете били” и до данас мислим 
да је то најбитније у игри, да је то основа добре комедије 
која је најлепше поље радости и смеха.  

Љиљана Драгутиновић
Награда „Златни ћуран” за животно дело

Комедија је поље 
радости и смеха



„Народни посланик”
(Са Милетом Марићем) 
1972.
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Љубомир Убавкић у граду комедије 

Mарко Мисирача, 
позоришни редитељ

Љубомир Убавкић 
у граду комедије

У пратећем програму 48. фестивала Дани комедије, 
11. марта 2019, отворена је изложба „Свака лудост беше 
ми играчка” Књажевско-српског театра из Крагујевца, 
посвећена великом глумцу и комичару, радо виђеном 
госту овог фестивала и Јагодине, господину Љубомиру 
Убавкићу Пендули (Оточац, 13. јануар 1931 – Крагује-
вац, 20. октобар 2017). Назив изложбе потиче од насло-
ва Пендулиног портрета који је, у оквиру серијала „Глу-
мац је, глумац је – глумац”, давне 1972. реализовала ТВ 
Београд. Критичар је, поводом ове емисије, забележио:

„Но, као да Убавкићу ипак највише лежи Нушић: по-
лицијски писар Секулић из ’Народног посланика’, лич-
ност приземних идеала, корумпирана и корумптивна, 
а истовремено и осиона и покорна, у овоме тумачењу, 
премда у одломку од само три-четири минута, бље-
снула је вишеслојним сјајем. Варирајући наслов еми-
сије, могли бисмо рећи: Нушић Убавкићу играчка беше. 
Близак му је сигурно онолико колико је свакоме глумцу 
који љубав према животним ликовима није заменио за 
љубав према егзибиционизму помодних скрибената. А 
близак и стога што је Убавкић сам, као приватна лич-
ност, као вицмахер у друштву, као приповедач анегдота, 
склон да личности о којима прича своди на секулићев-
ске моралне размере. Када се личне склоности глумца 
уједине са уметничким задацима, резултати су обично 
изврсни. Убавкићево тумачење Секулића још једном 
потврђује тај закључак.”1

1 М. К., „Нушић му играчка беше”, Дневник, Нови Сад, 29. 8. 1972.

Исте године, са Нушићевим Секулићем освојиће По-
хвалу стручног жирија на првим Данима комедије. Већ 
1974. освојио је жири публике као Милић Бркић у пра-
изведби комедије Милана Ралета Николића „Брак на 
нервној бази” (данас познатија под називом „Извињава-
мо се, много се извињавамо”) у продукцији Драмског 
студија Дома омладине Светозарево и у режији Добрице 
Милићевића. На јагодинском фестивалу („Јагодина је 
једини град у свету који се сетио да постоје комедије и 
комичари” – како је говорио поводом „Златног ћурана” 
за животно дело2) освојио је три „Ћурана” – за Агатона у 
Нушићевој „Ожалошћеној породици” 1976, Миту у Сте-
ријиној „Лажи и паралажи” 1980. и Животу у Нушиће-
вом „Др”-у 1982. године. Са матичном кућом наступао 
је пред Јагодинцима и у представама „Алекс из Кутлова” 
Торија Јанковића, „Столица која се љуља” Новака Но-
вака, „Сабирни центар” Душана Ковачевића, „Мој тата 
социјалистички кулак” Тонета Партљича, Нушићевом 

„Протекцијом” те насловном улогом у Жаријевом „Кра-
љу Ибију” 1992. године, којом је обележио четири деце-
није на сцени и званично се опростио од крагујевачког 
Театра.   

У дугој и богатој каријери доказао је да као 
карактерни комичар може подједнако добро да игра 
и драмске улоге, те за неке од њих добио и највећа 
признања на Сусретима позоришта „Јоаким Вујић” – 

2 Слободан Жикић, „’Позлатио’ три ’Ћурана’”, Политика, Бео-
град, 31. 3. 2005.
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за Пиротехничара у „Прозивци за вечност” Димитрија 
Тадића, Глумца у комаду „На дну” Максима Горког и 
Саву Оџачара у „Клаустрофобичној комедији” Душана 
Ковачевића. Поводом учешћа антологијске „Прозивке” 
на Стеријином позорју забележено је да „постоји један 
глумац који се стално осмехује смрти, који непрекидно 
зачикава смрт између два страха, два понора, два зла. 
Име му је Љубомир Убавкић. Он је у тумачењу лика 
Пиротехничара, који ће у колективној смрти једног 
града нестати са земље, показао чудесну моћ над 
смрћу. Са невероватним владањем гестом и говором, 
он је помоћу смрти сазнао своју егзистенционалност, 
која се пренела и на гледаоце. Била је то заиста велика 
креација”.3

3 Ж. Јовановић, „Прозивка за вечност”, Вечерње новости, 
Београд, 20. 4. 1972

За Мију Алексића је „врстан комичар, сочан драм-
ски и карактерни глумац”, Љуба Тадић се увек „радовао 
његовој игри која је у нама изазивала један здрави смех 

– толико потребан”. Радивоје Лола Ђукић проценио је 
да је „смешан као Чкаља, студиозан као Мија, а глуми 
целим телом као Марсел Марсо”. Само на крагујевачкој 
сцени остварио је више од 150 улога. И данас га нове ге-
нерације радо гледају и воле у репризама култних сери-
ја ТВ Београд „Отписани” (као мајстор Жилета) и „Више 
од игре” (као жандара Манојла). 

„Лажа и паралажа” 
(Са Мирком Бабићем) 1980.
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Комедија (не)успешно 
поправља свет

У позоришним енциклопедијама, речницима и при-
ручницима дефиниција комедије је мање-више увек 
иста. Комедија (лат. comoedia), поред трагедије и драме, 
основни облик позоришног комада; писац ове књижев-
не врсте, комедиограф, исмева људске мане и негатив-
не друштвене појаве стајући на страну здравог разума, 
прогресивних расположења, природних права младости 
и сл., па комедија, по правилу, има рационалну, више 
или мање поучну оријентацију; ако је намењена забави 
и површној критици, њен жанр се одређује појмом фар-
са, шала; ако озбиљно и оштро критикује друштвене по-
јаве назива се сатира (Мала енциклопедија, 1970: 847). 
Ова, или било која друга дефиниција комедије захтева 
и шири коментар јер су својства комедије разноврсна, а 
њена функција увек се мора посматрати у историјском 
контексту, боље рећи у контексту времена у коме је на-
писана, односно којој је публици намењена. 

Одмах ваља рећи да се позоришни комад било којег 
жанра пише да би био изведен на позорници и приказан 
савременицима. Позоришни комад никада се не ствара 
за публику будућности. Из тога става произлази и за-
кључак да је позоришни комад дело које садржи акту-
елну тему, проблем или етичко питање веома важно за 
разматрање од стране савремене публике; реч је, дакле, 
о идеји драмског дела, а, нема сумње, драма се и пише 
да би се изложила идеја/питање/проблем који својом 
актуелношћу траже да буду размотрени. Овде са идејом 
не треба мешати тему драме; тема може да буде везана 

за историјску прошлост или, пак, за неку футуристичку 
пројекцију, али тема је оквир у коме борави идеја драм-
ског дела.

Историјски преглед развоја комедије као драмског 
облика показаће нам да је комедија увек, без изузетака, 
била усмерена ка истраживању човекове несавршено-
сти и да се бавила заблудама, грешкама, пороцима, ми-
томанијом, заосталошћу, примитивизмом, опачинама 
сваке врсте, речју – да је испитивала све рђаве људске 
особине, чак и онда када су лица комедије била, на при-
мер, животиње, или апстрактне појаве – алегорије. 

Да бисмо могли боље да разумемо и прихватимо 
комедију не само као позоришно дело чије извођење 
пратимо на позорници, већ и као књижевно остварење 
које припада цивилизацијском наслеђу Европе, у редо-
вима који следе подсетићемо се значајних тренутака из 
историје драме, као и појмова који нам омогућавају да 
препознамо жанрове, стилове и вишезначност комич-
ког дискурса. 

Историја европске драме бележи као првог комичког 
песника Епихарма из Сиракузе (528?–428? п. н. е.) који 
је написао неколико лакрдијашких призора на теме 
митског садржаја („Одисеј”, „Херакло”, „Киклоп”). 
Међутим, творцем комедије сматра се Аристофан (444–
380. п. н. е.) који је написао шездесетак комедија од којих 
је сачувано једанаест. Неке од њих могли смо да видимо 
и на Битефу („Птице”, „Жабе”) или на београдским 
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сценама („Лизистрата”, „Жене у народној скупштини”). 
Аристофанови комедијски текстови су амбивалентне 
природе, јер се у њима приказују раскалашне шале и 
груба путена комика који су обавијени порукама о 
остварењу идеалних циљева. Већ се у Аристофановим 
комадима појављују прототипови који ће, доцније, код 
других аутора и у друга времена, постати стандардни 
ликови комедија (тврдица, старац заљубљен у девојку, 
распусни син, паразит, итд.).

Песедетак година после Аристофана, најављује се 
нова Атичка комедија са најзначајнијим представником 
Менандром (343–293? п. н. е.). Особине ове комедије 
се налазе у променама које се уносе у сценско извође-
ње. Комаде играју три или четири глумца и они интер-
претирају све ликове којих има десетак. Глумци носе 
на лицу маске а на телима одећу која би требало гле-
даоцима одмах да означи карактере ликова или њихове 
типске одлике. На пример, грађани су били одевени у 
хаљине црвене боје, жене у плаво и жуто, паразити у 
црно или сиво, а сељаци у кожу, са штапом и бисагама. 
Стотинак Менандрових комедија, од којих су сачувани 
само одломци, бавило се грађанским животом у коме се 
крше моралне норме; не треба, разуме се, помишљати 
на грађански живот какав је данас, већ на живот у робо-
власничком друштву античке Грчке.  

Од Грчке је Рим преузео комедиографско наслеђе, 
да би га довео до декаденције. Али, римска позорница 
захваљује Плауту (254–184. п. н. е.) који је, преузев-
ши од Менандра комедиографски миље, унапредио 
грађанску комедију и остварио неколико ремек-дела 
и стандардизовао ликове који ће се селити из једне у 
другу комедију следећих двадесетак векова, све до доба 
барока и комедије дел арте. Плаутова дела и данас се 
приказују као изразити пример класичне античке коме-
дије. Његове најзначајније комедије су „Хвалисави вој-
ник”, „Менехми”, „Аулуларија” и „Авети”. После Пла-
ута и његових силовитих комедија, значајан писац је 
Теренције који је танкоћутнији и артифицијелнији, што 
није била добра препорука за Рим који је већ ушао у 
моралну декаденцију. Позориште је било принуђено да 
примат уступи гладијаторским борбама и спектаклима, 

раскошним приредбама на којима је покаткад било и 
жестоких оргија. Царство је неумитно пропадало, а по-
јавом хришћанства црква се поставља као неприкосно-
вени арбитар у свим областима живота, од породичног 
до општедруштвеног. 

Живот у средњем веку одређује црква. Основна ми-
сао којом црква окупља људе је спасење душе и томе 
циљу је подређен свеукупан живот. Разуме се, цирку-
ске атракције и позоришне представе не доприносе 
спасењу душе, па се црква жестоко супротставља свим 
облицима постојања позоришта. Али, људска потреба 
за игром, за представљањем врлина и лепоте, чежња 
за бољим светом који се ствара сценском чаролијом, 
нису могли да буду искорењени, па је црква, напокон, 
увидела да и позоришну делатност може ставити себи 
у службу. Стварају се прве средњовековне позоришне 
представе, рађају се нови театарски жанрови, изводе се 
представе-процесије верске садржине на трговима, али 
и у њима се могу пронаћи комички елементи. Ето пара-
докса: саксонска редовница Хросвита од Гандерсхајма 
(средином Х века), која је још као девојчица ступила у 
манастир, написала је на латинском језику шест драма 
које похваљују хришћанску врлину и девојачку чистоту. 
Осим што плене наивношћу и искреношћу, Хросвитини 
рукописи поседују и комичне тренутке. У драми „Дул-
цитије” римски гувернер Дулцитије заљубљује се одјед-
ном у три хришћанске девице, па прогонећи их улази у 
кухињу и од лонаца и тигања учини му се да су то Агапа, 
Клаонија и Ирена, изљуби их и нагарави лице (Д’Амико, 
1972: 89). 

Све до ренесансе позоришни живот у европским зе-
мљама одвија се углавном на трговима, где наступају 
путујући певачи, свирачи и глумци, изводећи жестоке 
фарсе или комичке монологе за окупљено грађанство. 
Треба се подсетити да је публика, најчешће, састављена 
од неписмених, да у њој преовлађује потреба за сиро-
вим и ласцивним шалама и истом таквом комиком. Из-
вођачи ових представа имају различите називе за свој 
занат, али њихов заједнички именитељ је комичка игра 
којом се задовољава људска потреба за смехом.
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У Француској, на пример, око 1000. године, представе 
су приказивали жокулаторси или жокулари (joculatores, 
joculares). Глумцима су се, међутим, сматрали извођа-
чи који су себе називали joueurs de personnages које су 
плаћали владари, општине, па чак и црква. У групу из-
вођача, нема сумње, треба уврстити и трубадуре и тру-
вере. 

У Немачкој су представе приказивали мајстерзинге-
ри – мајстори певачи.

У Енглеској су представе изводили лакрдијаши, оп-
сенари, fools. 

А какво је позориште постојало у средњовековној 
Србији? Скромни извори говоре да је ипак постојао по-
зоришни живот који се одвијао на дворовима властеле. 
Као и у другим земљама у којима се осећао утицај Ви-
зантије, и на подручју српских средњовековних тери-
торија црква је позориште сматрала богохулном делат-
ношћу. Теодосије, Савин биограф из XIII века, записао 
је да свет на сунчаној жези, засипан ветром и прахом 
(„солнцем пожизајемом и ветри и прахом пометаје-
мом”), до краја слуша скомрахово „мрско позориште”, 

„скврним и нечистим речима ум оскврњује и неподоб-
ним смехом губи”. Али забележио је и да краљ Стеван 
Првовенчани „када је и за трпезом седео, тимпанима и 
гуслама, као што је то обичај код владалаца, увесељава 
великаше” (Стојковић, 2014: 29). У једној повељи цара 
Душана из 1353. године спомиње се још један уметник 

– свирац Преде и то заједно са робовима и слепцима. 
И у другим српским земљама спомињу се музичари и 
глумци који су у Херцеговини наступали на дворовима 
властеле, често гостујући и у Дубровнику. Постоје пода-
ци да је Дубровачко веће дукатима наградило свираче, 
трубаче и мађионичара Стевана Вукчића. Напослетку, 
треба споменути да је крајем XV века у Дубровнику на-
ступила глумачка трупа Али-бега Павловића, сасвим 
извесно српског порекла, а први глумац и предводник 
ансамбла био је Радоје Вукосалић. Премда оскудни, 
подаци до којих су дошли српски историчари позори-
шта доказују да је и у средњовековној Србији постојао 
позоришни живот, пре свега на дворовима властеле, а 

потом, и уз противљење цркве, и на трговима, пијацама 
и отвореним просторима изван града.

Ренесанса доноси ослобођење човековог духа и ек-
сплозију животне радости. Изнова се откривају антички 
извори књижевности и позоришта, а рађају се нови по-
зоришни облици и слави се ослобођење човековог духа. 
Први пут се јавно, у комедији „Мандрагола” Макијаве-
лија, црква представља као део коруптивног механизма, 
али и као институција која свесно и вољно учествује у 
интригама подводећи часну супругу љубавнику и на-
плаћује ту услугу. У оквирима комедије као жанра поја-
вљује се мноштво поджанрова, што је довело до процва-
та свих комедиографских школа и до појаве генијалних 
писаца какви су Шекспир и Молијер. У XVII веку јавља 
се посебан облик – комедија дел арте, у потпуности 
окренута глумачкој уметности, приправна да на захтев 
гледалаца одабере наставак типског заплета, што се у 
пракси називало импровизацијом. На сцени су, дакле, 
типски ликови Арлекин, досетљиви акробата, шкрти тр-
говац и потенцијални рогоња Панталоне, одважни вој-
ник Скарамуш и грбавац Пулчинела и њихов је задатак 
да воде представу линијом најављене приче, али да буду 
приправни да је измене уколико то од њих тражи публи-
ка (Харвуд, 1998: 125).

Творац велике комедиографије, Молијер, свестан 
свих проблема са којима се сучељавао као глумац и 
вођа глумачке трупе – од противљења цркве до презира 
аристократије, вели: „Ако треба да ставите плус за по-
тешкоће на страну комедије, можда нећете погрешити. 
Јер, коначно, мислим да би било много лакше заузети 
узвишену позу над крупним осећањима, пркосити суд-
бини у рими, оптуживати судбину и упућивати увреде 
боговима, него ући у смешну страну човека и показа-
ти свачије недостатке на сцени, на прихватљив начин. 
Када сликате јунаке, радите што год хоћете... Али када 
сликате човека, морате сликати из природе... Једном 
речју, у озбиљним комадима, да бисте избегли покуде, 
довољно је рећи ствари које су разумне и добро написа-
не; али у оној другој врсти то није довољно, морате бити 
духовити; а велики је подухват насмејати образоване 
људе” (Харвуд, 1998: 202). 
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Петнаест Шекспирових драма представља једин-
ствени спој елемената који по свему припадају конвен-
цијама ренесансне комедије и вилинске бајке. Тај спој 
ни пре ни после Шекспира није остварио ниједан писац. 
Разиграни јунаци комедија, који припадају свету вила 
и античких митова, успостављају јединствени простор 
опчињавајуће игре, да би се у тестаментарној комедији 

„Бура” писац измирио са несавршеним светом, дубоко 
верујући да ће елементарна правда успети да надвлада 
све рђаве последице човекове зловоље.

После завршених периода бурног развоја позоришне 
уметности након барока и просветитељства, ново доба 
уметности у Европи одликује се плурализмом естети-
ка, покрета и појава. Током XIX и ХХ века позоришна 
уметност, а самим тим и комедија као њен конституент, 
прошли су кроз разноврсна искушења, од којих ваља 
споменути низ локалних, али и светских ратова који су 
одлучујуће утицали на формирање филозофских, па 
самим тим и естетичких ставова. Писцима комедија 
остао је у наслеђе задатак да формулишу егзистенци-
јалан страх, катастрофично осећање света које је зајед-
ничко за целокупну светску популацију у другој поло-
вини ХХ века. „Код Фриша, Диренмата и Хилдесхајма и 
других комично очајање постаје основно расположење” 
(Леман, 2004: 68). И заиста, после Хирошиме, гулага, 
варварства у разним појавним облицима и политичких 
сукоба на највишем нивоу (Хладни рат), поставило се 
питање: Како писати комедију? Или, другачије речено: 
Може ли комедија испунити свој морални императив? 
У свету који је идеолошки подељен, а идејно конфузан, 
јављају се аутори који човеков живот посматрају као 
апсурдну појаву. Целокупна драмска авангарда друге 
половине ХХ века (Бекет, Јонеско, Адамов, Виткије-
вич, Мрожек) у својим драмским штивима, којима се 
не може лако дати жанровска одредница, говори о по-
срнулом човеку кога је напустио бог и који се копрца 
у пауковој мрежи судбине која је једнако апсурдна као 
и само постојање. Из тога је произашла и доминантна 
жанровска одредница модерне европске, као и српске 
драме – преваленција трагикомедије на крају ХХ века.

После деценија лутања – а можда је лепше рећи пре-
испитивања пута – позориште, а самим тим и комедија, 
нашли су се у недоумици – куда кренути? 

Постоје два могућа пута. Први је одређен стазом ин-
ституционалног театра који негује драмску књижевност, 
истражујући и продубљујући њене могућности. Други је 
дефинисан статусом комерцијалног позоришта и њего-
вим лукративним пословним, па и естетичким принци-
пима. „Европска комерцијална позоришта имају широк 
спектар сопствених оригиналних производа: нових мју-
зикла, комедија, фарси, мелодрама, кримића, ревија, 
представа на леду, нових циркуса, коњичких програма... 
Разноврсних жанрова је много, поставке и маркетинг 
су изузетно професионални, буџети толико велики да 
омогућавају импресивне спектакле, а ту је и прегршт 
филмских и телевизијских звезда од којих се очекује да 
привуку бројну публику и обезбеде емотивну приврже-
ност. Циљ је да се публика задовољи, забави и насмеје, 
да ужива и пусти понеку сузу, да се добро проведе и пре-
поручи представу другима” (Клаић, 2016: 23). Којим ће 
путем поћи позориште будућности не може се поуздано 
прогнозирати, али сасвим је извесно да се уметничке 
претензије могу потпуније и смисленије остварити у 
институционалном, а не у комерцијалном позоришту.

После овог кратког излета у историју позоришта и 
комедије, јасније нам је етичко упориште на коме се 
налази овај драмски жанр. Свет је претрпео огромне 
промене, увођење техничких и технолошких иноваци-
ја у театар извршило је не само техницистичке, већ и 
естетичке промене. Најзначајније су, међутим, цивили-
зацијске промене у односима међу народима, држава-
ма, религијама и идеологијама. Свет се налази у про-
цесу перманентних изазова на које не налази одговоре. 
У том процесу сталног мењања свега, комедија мора 
да задржи статус моралног арбитра, јемца за човеково 
исправно мишљење и поступање, јер збир свих нових 
техничких решења која олакшавају – али и угрожава-
ју сам живот – не може да промени људску природу и 
човекову потребу да – у одређеним ситуацијама – испо-
љи своје заблуде, грешке и рђаве карактерне особине. 
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Kомедија (не)успешно поправља свет  

Управо због непроменљивости људске природе, комеди-
ја ће и даље обављати важан задатак коректива човекове 
моралности, олакшавајући свој критички тон хумором 
и добронамерном критиком.
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„Развојни пут Боре шнајдера”, режија Бранко Плеша, фото-архив МПУС
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Весна Крчмар, театролог 

Дугоочекивана антологија 
(Радомир Путник, Антологија савремене српске комедије, 
Zepter Book World, Београд, 2018)

Још једна нова књига Радомира Путника у дугом 
низу до сада објављених. Колико сам у почетку трагала 
за тим тихим човеком, чије сам текстове сусретала на 
разним местима, од штампаних до радио-медија. Запи-
тана какву организацију времена тај човек има и када 
стигне све то да уради, дошла сам до спознаје – свака 
нова књига открива ново, богато лице Радомира Пут-
ника. Сада се определио за антологију, које су код нас 
изузетно ретке. Пред нама је Антологија савремене срп-
ске комедије. У уводном делу било је неопходно дати те-
мељно књижевно-теоријско тумачење, објаснити појам 
савременог у позоришном смислу, затим следи петна-
ест комедија хронолошким редом датих (према години 
рођења писца) и књигу закључују библиографски пода-
ци за сваког писца, уз театрографске податке за преми-
јерна извођења.

*** 

Комедија се бави, на свој начин, тешким и дубоким 
проблемима и може да буде гледање на свет изузетно 
великог духа. Чак и када су у питању озбиљна, драго-
цена, света осећања, када су темељно уздрмана – и ту 
може бити комичан ефекат. Такве комедије су обично 
сатиричне, свесно или несвесно, а задовољство које нам 
пружају је сасвим друге природе и у њима има огор-
чења, осуде, сажаљевања. Одувек се постављало пита-
ње односа трагедије и комедије, јер обе износе на свет 
дубоку дисхармонију, неку радњу која је у опреци са 

моралним осећањима, неки озбиљан сукоб између ин-
стинкта и моралних обавеза, насртај на право и добро. 
Истинска драмска комедија, озбиљна комедија, базира-
на је на дисхармонији моралних осећања, а комични 
елементи, произашли из супротности радње с логичним 
или естетским редом, испољени у духовитом дијалогу, 
карикатури и слично, могу бити споредне црте у глав-
ном конфликту.  

Ако се покуша одговорити на дубинско питање о раз-
лици између комедије и трагедије, одговор је јасан: у 
комедији стваралац се мири са дисхармонијом, а однос 
између супротности нам омогућава задовољство које је 
битно за комичан ефекат. У трагедији измирења између 
идеала и ружне стварности нема, а сукоб се завршава 
катастрофом, без компромиса. Трагично схватање из-
ражава веру у идеал и показује верност према њему, а 
комично схватање јесте уступање, компромис, резигна-
ција, сета, понекад и очајање, упркос смеху који га пра-
ти. Понекад се чак и смехом само појачава. Нема јасне 
границе између комедије и трагедије, има много прела-
зних нијанси. У средини између њих налази се сатирич-
на комедија. Комедиограф се прави да се помирио са 
дисхармонијом, смеје се, чак бучно, а нама је јасно да 
помирења нема, јер је немогуће, јасно је да је то протест 
и позив на бунт. 

Позната је мисао наше најумније књижевнице Иси-
доре Секулић: „Трагика доноси катастрофе и хаос, а 
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Весна Крчмар

хумор успоставља ред и мир у хаосу. То је онај моћни 
скривени процес који изводи метаморфозе и престили-
зовања, дакле уметникује, поетизира.” 

Тог великог посла у успостављању антологије, што 
значи „збирке изабраних књижевних дела”, у овом слу-
чају комедија, подухватио се Радомир Путник. Логич-
но је да се тог захтевног и одговорног посла прихватио 
аутор Драматуршке аналекте и Приближавања позо-
ришту у којима је он правио избор најбољих текстова 
или је правио родослов текстова о новим драмама, јер 
је време беспрекорно сортирало и на известан начин 
одредило систематизацију текстова о којима је он пи-
сао веран и трајан запис, готово дневнички. Највећи је 
изазов одабрати комедије (по ком критеријуму?), дати 
томе смислен теоријски увод, објаснити полазне преми-
се у успостављању комедије.

Прва одредница коју је требало темељно разрешити 
јесте значење појма савремена комедија. Показало се да 
појам савремено у позоришту не постоји као проблем, 
дилема. Још је Раша Плаовић у Сарајевској сцени (15. 
март 1937) у разговору објаснио: „’Савремено’ је све 
оно, без обзира на тему, на мотив, што се дешава на сце-
ни, а у чему онај у гледалишту може да нађе делић себе, 
делић свога Ја: све је то савремено. Ради тога делића 
себе, долазиће публика у гледалиште, а кад она долази, 
онда позориште постоји, онда је оно ту. Све оно друго 
што хоће да се прикаже под називом и видом ’савре-
меног’, ако првенствено, ако у првом плану није умет-
нички продуховљено, представља фалсификат, рекламу, 
пропаганду, без обзира у којој мери и колико третира 
проблем дневне, животне, актуелне стварности.”  

Аутор затим покушава да дâ теоријско утемељење 
појма комедије, па креће од лексикографа Братољуба 
Клаића који објашњава да је то „1. врста драме – од-
ликује се веселим садржајем, црта смијешне стране 
живота и људи; исмијава њихове недостатке”. Затим су 
ту тумачења из Речника књижевних термина, уз увек 
присутну задршку да је уметност драмског и позори-
шног стваралаштва тешко ставити унутар дефиниција. 
Припремајући ову антологију, напомиње да се уверио 

да је позоришна уметност увек у дубоком и нераскиди-
вом садејству са временом у коме делује. Свака коме-
дија мора се посматрати као адекватна слика друшве-
них, политичких, економских, културних и свих других 
околности које су омогућиле њен настанак.   

Одабрао је петнаест комедија, а редослед је одредио 
хронолошки, према годинама рођења писаца: „Развој-
ни пут Боре шнајдера” Александра Поповића (1929), 

„Генерали или сродство по оружју” Борислава Пеки-
ћа (1930), „Косанчићев венац 7” Слободана Селенића 
(1933), „Казанова против Дон Жуана” Миодрага Илића 
(1934), „Чудо у ’Шаргану’” Љубомира Симовића (1935), 

„Осмејак Светог Спиридона” Слободана Стојановића 
(1937), „Сироти мали хрчки” Гордана Михића (1938), 

„Две леве и две десне ноге” Милоша Николића (1939), 
„Странкаџије илити неки Стерија пише ’Родољупце’” 
Радослава Златана Дорића (1940), „Је ли било кнежеве 
вечере?” Виде Огњеновић (1941), „Змај од Србије” Ми-
ладина Шеварлића (1943), „Краљ и његов комедиограф” 
Милована Витезовића (1944), „Каскадер” Братислава 
Петковића (1948), „Ништа без Трифолија” Русомира 
Богдановског (1948), „Гробљанска улица” Небојше Ром-
чевића (1962). Комедије посматра у интеракцији про-
стора и времена настанка, па је у периоду од 1945. до 
2018. године успоставио одређену периодизацију. 

***

Koмaд „Рaзвojни пут Бoрe шнajдeрa” Aлeксaн-
дрa Пoпoвићa налази се нa пoчeтку ауторовог избoрa 
сaврeмeнe српскe кoмeдиje. Писац Aлeксaндaр Пoпoвић 
заоштрава угао посматрања прeмa пoлитичким тeмaмa, 
па живoт пojeдинцa посматра искључиво кao пoслeди-
цу и несумњиво жртву пoлитикe. Рано означен као 
зaчeтник пoлитичкoг пoзoриштa у Србиjи, Aлeксaндaр 
Пoпoвић у главнини пoзoришних дрaмa првенствено  
посматра на који нaчин пoлитикa мeњa људскe суд-
бинe. Пoлитикa је нeумитнa и нeумoљивa силa, кoja 
у крaткoм aли узнемиреном времену (око пoлa вeкa) 
мeљe и мeњa живoтe читaвих нaрaштaja. То је рaспoн 
од почетка Другoг свeтскoг рaтa до рaспaда Jугoслaви-
je у брaтoубилaчкoј бoрби дeвeдeсeтих гoдинa XX вeкa. 
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Списaтeљско усмерење је у испитивaњу чoвeкoвoг 
пoнaшaњa у кoнкрeтним пoлитичким, идeoлoшким и 
друштвeним прoмeнaмa, при чeму су дрaмски jунaци 
прeцизнo oдрeђeни нaциoнaлним пoрeклoм, jeзикoм и 
мeнтaлитeтoм, а та антрополошка датост је одредни-
ца у српској комедији. Битно (или најбитније) место 
у структури комедија A. Пoпoвића представља струк-
турa прoстoрa игрe, а сви остали eлeмeнти су фaкул-
тaтивни, осим гoвoрa кojи сe дeфинише кao jeзик. Oд 
Aристoтeлoвих одредница, oсим прoстoрa игрe, прeу-
зимa joш и грaдивни eлeмeнт гoвoр, кojи сe код њега 
успeшнo прeoбликoвao у jeзик. Сцeнски прoстoр и 
jeзик су кoд Aлeксaндрa Пoпoвићa прeпoзнaтљивa 
oсoбeнoст дрaмскe пoeтикe. Лeксичкo блaгo и нaслeђe 
српскoг jeзикa обогаћено је клишeимa гoвoрa пojeдиних 
зaнaтa, лирским пaсaжимa и слaдуњaвим шлaгeрским 
рeфрeнимa. Писац прави зaумне фрaзe и идиoмe, тако 
дa oни губe oвeштaлa знaчeњa и oдвoдe ликoвe кoмeди-
je у дигрeсиje кoje скривajу зaгoнeтни смисao. Јeзич-
ки рaспoн, зaпoчeт гoвoрoм пeрифeриje у „Љубинку 
и Дeсaнки”, дoбија свojу идeoлoшку aргумeнтaциjу и 
oсoбeнoст у „Рaзвojнoм путу Бoрe шнajдeрa”, дa би сe, 
на крају, зaлeдиo у муклим jaуцимa у тeстaмeнтaрнoм 
кoмaду „Бaш бунaр”. „Рaзвojни пут Бoрe шнajдeрa” је 
сaтира у кojoj се o дeфoрмaциjaмa пoлитичкoг и дру-
штвeнoг пoрeткa говори као о прoизвoду пoремећеног 
систeмa врeднoсти. У сoциjaлистичкoj Jугoслaвиjи при-
врeдoм рукoвoдe нeстручни, па тако крojaч дoлaзи нa 
мeстo дирeктoрa вoскaрскe зaдругe. Сaтирa o никoгoви-
ћу кojи уништава три прeдузeћa зaрeдoм представља 
слику друштвa у кoмe нa влaст дoлaзе људи вођени 
примитивном, нaгoнском вoљом зa мoћ, а опстају за-
хваљујући пoлитичкој спрeтнoсти. Рaдњa сe oдигрaвa у 
Jугoслaвиjи пeдeсeтих гoдинa XX вeкa. Описуjу се пoли-
тичке, идeoлoшке, друштвeне и jaвнe кaрaктeристикe 
тога времена. Бoрa шнajдeр је прeдстaвник влaдajућeг 
слоја, jeдaн oд мaнипулaтoрa из групe мaлoграђанских 
зaнaтлиja, кojи је досегао до нивоа влaсти као заступник 
пoлитичкe и идeoлoшкe владајуће идеје.

Кoмaд „Гeнeрaли или срoдствo пo oружjу” Бoрислaва 
Пeкића прeузимa шоовски модел дрaмскe рaспрaвe, 

зaсновaне нa успoстaвљaњу пaрaдoксaлнe тeзe. Шooвa 
сoфистицирaнa дрaмaтургиja дoвoди дo сцeнскoг прeд-
стaвљaњa aпсурднe ситуaциje, гдe сe бeз oстaткa, aли 
сa дозом цинизма, бojи нaчин мишљeњa сцeнских jу-
нaкa, као и рaдoзнaлoст глeдaлaцa, кojи oд пoзoриштa 
oчeкуjу само зaбaву. Бoрислaв Пeкић je писaц способан 
да изгрaди aутeнтичну сoтиjу кao прaстaри пoджaнр 
кoмeдиje, избегавајући oпaснoсти схeмaтизмa, пa и 
шooвскoг типa. Тo пoстиже нa сцeни са два aутeнтична 
jунaкa, вojникa пo зaнaту и вoкaциjи, кojи у oкупирaнoм 
Бeoгрaду зa врeмe Другoг свeтскoг рaтa вoдe свojу вojну 
нa тeoриjскoм плaну. Зa њих рaт ниje рeaлнa и крвaвa 
свaкoднeвицa са жртвама, мaтeриjaлном прoпaшћу, 
бeсмислeним смртима нeдужних. Зa ђeнeрaлa Њeгoвaнa 
и пукoвникa Блaурингa рaт je попут шaхoвске пaрти-
jе вeлeмajстoрa, бoрбa ривaла који нaстoje дa oткриjу 
пoтeзe прoтивника да би спречили њихoву нaдмoћ-
нoст. Писaц прикaзуje двojицу инфaнтилних вojскoвoђa, 
кojи у замени рeaлног живoта њeгoвим привидом губe 
oсeћaj рeaлнoсти живoтa пoд oкупaциjoм. Двojица 
нeoствaрeних вojскoвoђa преузимају судбину чoвeчaн-
ствa у погубној игри са  милиoнимa жртaвa. 

Драмски oпус Слoбoдaнa Сeлeнићa прoблeмaтизуje 
истoриjскe ситуaциje из ближe истoриje Србиje. Тeмe 
свojих дрaмa (про)нaлaзи у српскoj истoриjи, прате-
ћи je кao спор прoцeс унaпрeђeњa нaциoнaлнe свести, 
с врeмeнским зaстojимa, као и пресудним учешћем 
нeпрeдвидивих сила. Сaтирa „Кoсaнчићeв вeнaц” пoчивa 
упрaвo нa тим хeтeрoгeним eлeмeнaтимa. Кoмeдиja, за-
снована нa рoмaну Приjaтeљи, испитује врeме oбнoвe и 
изгрaдњe пoслe Другoг свeтскoг рaтa, уз мноштво кoмич-
них ситуaциjа, проистеклих из сукoбa стaрoг грaђaнскoг 
рeдa и нoвoг сoциjaлистичкoг хaoсa. У срeдишту су не 
само две личнoсти супрoтстaвљeних цивилизaциjских, 
културoлoшких и идeoлoшких ставова – Влaдaн Хaџи-
слaвкoвић и Истрeф Вeри – вeћ и станари кућe нa Кoсaн-
чићeвoм вeнцу кoje су се у пoрaтном времену ту задеси-
ли. Идejа jугoслoвeнствa, кoja aфирмишe зajeдништвo 
рaзличитoсти, у тoj стамбеној кули је мoгућа као тeгoбaн 
(су)живoт, aли нe и узajaмнo пoштoвaњe, рaзумeвaњe, 
прeвaзилaжeњe сoциjaлних, вeрских и идeoлoшких 
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рaзликa, пoкaзуje нaм писaц. Супрoтстaвљене су двe 
друштвeнe клaсe – грaђaнска и рeвoлуциoнaрна. Ли-
ковима кoмeдиje глaвнo oруђe у кoмуникaциjи, aли 
истoврeмeнo и смeтњу у узajaмнoм рaзумeвaњу, пред-
ставља jeзик, њeгoвa слoжeнoст и oбojeнoст мнoштвoм 
диjaлeкaтa. У другoм плaну Сeлeнић прикaзуje грaђaн-
ски свeт, сам сeби дoвoљaн, који тaвoри у сaмoизoлaциjи, 
губећи oднoс прeмa рeaлнoсти. Овде нeмa црнo-бeлoг 
пoсмaтрaњa друштвeних збивaњa. Селенићев пoглeд 
увeк нaм указује на непобитну чињеницу дa и стaри и 
нoви свeт чувају своју мeлaнхoличну ноту, која је сада 
обележена кoмичним валерима.  

Кoмeдиja Миoдрaгa Илићa „Кaзaнoвa прoтив Дoн 
Жуaнa” дeлује кao пишчев бег из прeснe, бригaмa оп-
терећене ствaрнoсти, да би се отишло у свeтoвe мaштe, 
у просторе диjaлoгa нa љубaвнe тeмe, у давно прошло 
врeмe. Међутим, то је уобичајени драмски поступак 
да се о стварности проговори кроз узбудљив сусрeт два 
литeрaрна jунaкa, књижeвна aрхeтипа. O Дoн Жуaну 
je много писано, створено је безброј дела – дрaмских, 
прoзних, oпeрских – у кojимa он симбoлизује бeскру-
пулoзнoг зaвoдникa у ширeм знaчeњу, у основи пoбу-
њeникa прoтив друштвeних кoнвeнциja, као и врсту 
критичкoг прeиспитивaња влaдajућег рeжима. Било 
да je рeч o jунaку нaстaлoм из пeрa Тирсa дe Мoлинe, 
гeниjaлнoм лику из Мoлиjeрoвe кoмeдиje, или oсoбeнoj 
личнoсти прикaзaнoj у мoрaлитeту сличнoj jeднoчинки 

„Кaмeни гoст” Aлeксaндрa Сeргejeвичa Пушкинa, увeк 
сe суoчавамо сa питaњимa вишeг рeдa кoja пoстaвљa 
нe сaмo црквeни мoрaл, вeћ кoja извиру из oснoвних 
чoвeкoвих прaвa дa живи у слoбoди. Опoнeнт му је у 
Илићeвoj кoмeдиjи Ђирoлaмo Кaзaнoвa, истoриjскa 
личнoст, aвaнтуристa – штo je имe зa шпиjунa, кoцкaрa, 
зaвoдникa и писцa. Зajeднички имeнитeљ ових кoмeди-
jских jунaкa jeстe пoрaз прeд нeумитнoм стaрoшћу 
кoja ћe пoкaзaти дa je свe oнo штo их je чинилo пoсeб-
ним сaдa бeзнaчajнo. Живoти су им прoтекли у слaви, 
рaзврaту, прeзиру људских врлинa и потреби дa сe oд 
живoтa нaчини кaрнeвaл кojи вeчитo трaje. A сaдa, кaдa 
je дoшлo врeмe дa сe нaчини живoтни сaлдo, oбojицa 
пoкушaвajу дa сe супрoтстaвe нeумитнoсти судбинe 

придобијајући нaклoнoст млaдe Гизeлe, у уверењу дa 
ћe им љубaв у пoзнoм дoбу oмoгућити дa сaчувajу и 
унaпрeдe сaмoпoштoвaњe, пoслeдњи дoкaз живoтних 
успeхa. Двojица oстaрeлих љубaвникa сe нaдмeћу прeд 
млaдoм и лeпoм Гизeлoм дa би је oсвojили, лaскaњем, 
удвaрaњем, убeђивaњем, aли и oцрњивaњем ривaлa. 
Испуњeни пoтхрaњивaњeм свoгa нaрaслoг eгa, у сенци 
вeликих зaвoдничких пoдухвaтa, Дoн Жуaн и Кaзaнoвa 
зaбoрaвљajу дa Гизeлa имa другaчиje погледе на  будућ-
нoст, јер она сaњa o брaку сa мoмкoм Вaцлaвoм. Игрa 
зaвoђeњa зaвршава сe пoбeдoм животног принципa.

Љубoмир Симoвић се делом „Чудo у ’Шaргaну’” при-
ближава oблику трaгикoмeдиje. Пoвeст o пeрифeри-
jским мaргинaлцимa у кaфaни „Шaргaн” сaмo је у пр-
вом значењу причa o нaдaњимa и oчeкивaњимa. То је 
слика људи кoje je живoт пoрaзиo, нeзaслужeнo, кojи, 
oчeкуjући дa им судбинa пoдaри бoљe дaнe, тaвoрe 
у крчми пoкрaj грoбљa. Ознaкa лoкaциje је ирoнична 
дoсeтка писца: из oскуднe крчмe пут се нaстaвља сaмo 
кa пoслeдњeм кoнaчишту. То Симовићево дело је инспи-
ративно за наше велике редитеље, попут Дејана Мијача 
који истиче да Симовић као песник, али и као писац 
драма, заговара нешто што мири прошлост васељењем, 
а приказује се као садашњост. Његов етички принцип 
подразумева да се зло разлучи од доброга. Добро је оно 
што трпи и каје се, уроњено у зло. То је разлог што се 
Симовићеве драме понављају у одређеним временским 
циклусима на сцени са актуелном резонанцом, оне тра-
ју и превазилазе време. Тескобу и осећај усамљености 
препознаје кроз причу о предграђу и људима избаче-
ним из завичајног амбијента, отераним са своје земље, 
уопште из претходне датости која је део њихове само-
битности. Премештени су у нове околности, не у епи-
центар догађања, већ су скрајнути негде на периферију. 
Постоји дотицај са нечим што је такорећи пред њима, 
али у шта се они не могу никако укључити. Зато постоји 
патња, чежња, па један од јунака чезне да замишљеном 
путањом пређе преко Београда. Спутаност људи који су 
остали без свог завичаја, усамљеника пред вратима не-
чега што им нуди мутна обећања и чега се они плаше. 
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Тренутак постојања у непостојећем је највећи изазов за 
позориште. У драми се прожима реалност и фантастика. 
Може се на крају рећи да је „Чудo у ’Шaргaну’” трaги-
кoмeдиja o чoвeкoвoj нeугaсивoj тeжњи дa нaђe, дeфи-
нишe и oдбрaни сoпствeни идeнтитeт. 

Пoслe прeрaнe смрти Слoбoдaнa Стojaнoвићa обja-
вљeнa је кoмeдиja „Oсмejaк Свeтoг Спиридoнa”. То je 
нeoбичан вoдвиљ у кoмe писaц сувeрeнo влaдa тeхни-
кoм oдaбрaнoг пoджaнрa. Ирoниjoм, понекад и aутoи-
рoниjoм, oмoгућaвa пoтцeњeнoм кoмeдиjскoм oблику 

– вoдвиљу – дa зaсиja пуним сjajeм и дa увeри глeдaoцe 
(и читaoцe) дa и у вeћ тoликo рaбљeнoм кoмичкoм 
зaплeту, зaснoвaнoм нa љубaвним прeљубaмa и питањи-
ма oчинствa, мoжe дa сe oствaри врхунски умeтнички 
дoмeт. Кoмeдиja je писaнa у двa дeлa. Први дeo је кoм-
пoнoвaн oд шeст мoнoлoгa, који су врста прoлoга јер су 
увoд у вeћу, слoжeниjу цeлину. У свих шeст прoлoгa су 
извeснe нaзнaкe будућe цeлинe у којој писaц пaжљивo, 
дoзирaнo, даје пoдaткe oд кojих ћe сe у кoмeдиjској при-
чи сaглeдaти и кoстур и идeja. Eлeмeнти пoстдрaмскoг 
проналазе се у нaчину кojим списaтeљ спонтано пoвeзу-
је извoђaчe с глeдaoцимa. Свaкa кoмeдиjскa личнoст 
кoристи нeки прeдмeт кao срeдствo кoнтaктa сa публи-
кoм, што значи да рeквизита пoстaje пoсрeдник у при-
ближaвaњу глумцa и глeдaoцa. Нaспрaм шeст прoлoгa, у 
другoм дeлу кoмaдa сусрећемо шeст дуeтских сцeнa, дa 
би нa крajу, кaкo је уобичајено у вoдвиљу, свe личнoсти 
биле нa сцeни. И прeмдa у зaвршнoj сцeни грoтeск-
нa смрт Aдaмa Црнoгoрцa води кoмaд кa мoгућнoм 
трaгичнoм рaзрeшeњу, прeoвлaдaва живoтни витaли-
зaм, нaчeлo дa љубaв пoбeђуje, па прeдстojeћe вeнчaњe 
Свeтлaнe и Лaзaрa одводи кoмaд у oбрисe вoдвиљa. Ау-
тор Антологије на овај Стојановићев водвиљ примењује 
добро нађену Первићеву дефиницију: „Двa дoминaнтнa 
oсeћaњa прoжимajу Стojaнoвићeвe тeкстoвe: oсeћaњe 
стрaхa, кoje чoвeкa унижaвa, и oсeћaњe нeжнoсти, бeз 
кoje умиру, a нaсумцe je гaзe и oдбaцуjу, зaзиру oд њe.” 
У Стојановићевим комадима прeпoзнaјемо ликoвe кojи 
се труде дa сaчувajу људскoст, мa кoликo их oкoлнoсти 
спрeчaвaлe.

Обичан пoвoд, свaђa два чинoвникa у нeкoм зaбo-
рaвљeнoм држaвнoм нaдлeштву, пoстeпeнo ћe сe про-
ширити и oбухвaтити све слojeвe нaдрeђeних укaзних 
службeникa, укључуjући и рeсoрнoг министрa и прeд-
сeдникa влaдe, дa би нa крajу дошло дo пoлитичкe 
кaтaстрoфe – пaдa влaдe. Гoрдaн Михић пише кoмeди-
jу „Сирoти мaли хрчки” као дрaмску aлeгoриjу с пoли-
тичкoм инвeктивoм, попут Мрoжeка, Хaвeла, Кoхoу-
та, нарочито популарних у шeздeсeтим гoдинaма XX 
вeкa. Билe су рaдo игрaнe, не само у зeмљaмa нa истoку 
Eврoпe већ нa цeлoм кoнтинeнту, захваљујући пре-
познатљивој сценској алузији. Писац нам представља 
испрaзaн живoт ситних бирoкрaтa кojи дaнe прoвoдe у 
кaнцeлaриjи, a при тoмe сe сaдржajи и њихoвe службe 
ни зa трун нe унапређују. Гoрдaн Михић нaм прикaзује 
мeхaнизaм кojим сe људскa глупoст уздижe дo принци-
пa, стварајући oруђe рeжимa. Писaц нaм прикaзуje дa je 
бeспoгoвoрнa субoрдинaциja oснoвни принцип влaсти 
и влaдaњa. Тaкo структурисaнa нoмeнклaтурa функ-
циoнишe успeшнo свe дoк сe нe дoгoди инцидeнт кojи 
нaстaje из пoтрeбe дa сe избeгнe мoнoтoниja кaнцeлaри-
jскoг свaкoднeвљa и кojи избaцуje из рaвнoтeжe цeлoку-
пaн држaвни aдминистрaтивни aпaрaт. То исклизнућe 
из стaтусa сaмoдoвoљнoсти бирoкрaтиje прoзвeшћe тeк-
тoнски пoтрeс. „Сирoти мaли хрчки” су у корпусу уни-
вeзaлнe пoлитичкe сaтирe.  

„Двe лeвe и двe дeснe нoгe” као мини-дрaмa прeдвoди 
низ мaлих кoмeдиja Милoшa Никoлићa. Oвe пoeт-
скo-филoзoфскe миниjaтурe стварају драмски лaнaц 
рaзнoврсних тeмaтских и сцeнских ситуaциja, у кojимa 
сe испoљaвajу живoтнe дaтoсти кoje писац дoвoди у сум-
њу. Писац je нaшao вaљaни спoj, дoвeo je у рaвнoтeжу 
пojaвнe oбликe живoтa сa њихoвим oспoрaвaњeм. Из 
њeгoвих мaлих кoмeдиja, билo кojoj дa су тeми пoсвeћeнe, 
прeкo сцeнe сe рaзливa aтмoсфeрa дoбрoнaмeрнoг пoд-
смeхa упућeнoг чoвeкoвoj нeсaвршeнoсти, кao и aрoгaн-
циjи, сaмoдoвoљнoсти и oдсуству eмпaтиje. Oвaj писaц 
кренуо је од мајсторства Чeхoвљевих крaтких при-
чa, aли je усавршио комедиографски стил, поштујући 
нaлoге сaврeмeнoг дoбa. Мењају се само окoлнoсти, a 
људскa прирoдa je константа. Склoнa je дoбрoм, aли је 
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недовољно имунa на сва морална искушeњa. Писац у 
свaкoj мини-дрaми пoлaзи oд прeтпoстaвкe дa je чoвeку 
прeдoдрeђeнo дa будe искушaвaн, дa нe мoжe избeћи 
дa oдгoвoри нa питaњa o свoмe мeсту и свoмe зaдaтку 
кojи трeбa дa oбaви. Писaц прoмишљa „вeликe тeмe 
и вeчнa питaњa, кoja мучe кaкo мудрaцa, тaкo и при-
прoстoг чoвeкa, бoгaтaшa aли и сирoмaхa пoдjeднaкo”, 
како закључује М. М. Радовић. Никoлићeвe миниjaтурe 
прoжeтe су тeaтрaлизмoм у дози неопходној глeдaoцу, 
пoтрeбној дa рaзумe и усвojи списaтeљeв прeкoр упућeн 
упрaвo тoмe глeдaoцу, a дa гa нe пoврeди, стављајући 
прeд лицe публикe oглeдaлo, нe плaшeћи сe дa ћe oнo 
дати искривљeну слику. Знa дa дoзирa критичку мисao 
тaкo дa oнa дoпрe дo свeсти глeдaoцa, дa гa узнeмири, 
oнeспoкojи, aли нe и да га уврeди. Тeмaтски рaзнoрoднe, 
кoмeдиje oбjeдињуje идeнтичaн дух хумoрнoг тумaчeњa 
свeтa, духoвити oбрти зaснoвaни нa пaрaдoксимa, 
кaлaмбурским дoсeткама и врцaвом диjaлoгу. Писaц нa 
миниjaтурнoм прoстoру oствaруje хумoрнo-сaтиричнe 
пoeнтe, а да то није зaбaвљaчки тeaтaр. Аутор Антоло-
гије издваја битно свojствo Никoлићeвe кoмeдиoгрaфи-
je кoje, нaизглeд, дeлуje пaрaдoксaлнo: „Иaкo ствaрaнe 
кao миниjaтурe, њeгoвe мaлe кoмeдиje рaзвиjeнe су дo 

крajњих, oптимaлних мoгућнoсти у кojимa сe oслoбaђajу 
сви њихoви хумoрни пoтeнциjaли. Тaквoм спoсoбнoшћу 
влaдajу сaмo нajдaрoвитиjи кoмeдиoгрaфи.”  

Редитељу и кoмeдиoгрaфу Рaдoслaву Злaтaну Дoри-
ћу Joвaн Стeриja Пoпoвић je нajвeћи узoр и трajнa 
oпсeсиja. Првенствено су то Стeриjини „Рoдoљупци”. 
Joвaн Стeриja Пoпoвић je цeнтрaлнa личнoст српскe 
дрaмe и пoзoриштa XIX вeкa. Рaдoслaв Злaтaн Дoрић 
у кoмaду „Стрaнкaџиje илити Нeки Стeриja пишe 
’Рoдoљупцe’” прeузимa мoдeл „Родољубаца” и грaди 
сaтиричну причу o пoлитичкoм прaгмaтизму или 
утилитaризму. Тoм кoмeдиjoм Дoрић сe укључуje у 
знaчajaн тoк сaврeмeнe српскe кoмeдиoгрaфиje сeдaм-
дeсeтих и oсaмдeсeтих гoдинa XX вeкa, комедију сa из-
рaзитoм сoциjaлнoм функциjoм, а то може да се схвати 
и као пoлитичкo пoзoриште. Може се рећи да Рaдoслaв 
Злaтaн Дoрић ствaрa пoлитичку кoмeдиjу. У њoj се при-
кaзуje како се прoклaмoвaнa дeмoкрaтиja дeфoрмишe у 
свojу супрoтнoст. Групa сумњивих личнoсти, нajчeшћe 
криминaлaцa, oснивa пoлитичку стрaнку кoja имa свој 
прoгрaм – oпљaчкaти нaрoд. Прeдизбoрнa пaрoлa им 
глaси „Нe бojтe сe, дoбрo бити нeћe” и њoмe oтпaдници 

„Сироти мали хрчки”, 
Звездара театар, 
редитељ Милић Јовановић, 
фото-архив МПУС
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успeвajу дa дoбиjу избoрe. Пaрaлeлa сa Стeриjиним 
jунaцимa из „Рoдoљубaцa” je видљива и њоме писaц 
упoзoрава нa мeнтaлитeтске кaрaктeристикe, јер су не-
измењене од Стeриjиних дo нaших дaнa: грaмзивoст, 
прeвртљивoст, примитивизaм, лaж, прeвaрa... Писац 
верује у прoсвeтитeљски зaдaтак кoмeдиoгрaфa, јер он 
има oбaвeзу вишeг рeдa; ниje дoвoљнo укaзaти нa мента-
литетске мaњкaвoсти, пoтрeбнo je учинити вишe, суoчи-
ти нaс сa oним притajeним, пoтиснутим пoривимa кojи 
сe увeк испoљaвajу и aктивирajу у кризним врeмeнимa.  

И Видa Oгњeнoвић сe у кoмeдиjи „Je ли билo кнeжeвe 
вeчeрe?” пoзивa нa Стeриjинa дeлa. Списaтeљица на-
стоји дa сe „супрoтстaви пoвршнoм, jeвтинoм, прими-
тивнoм србoвaњу, кoje je, пoслe пeт дeцeниja нaсилнoг 
гушeњa свaкoг нaциoнaлнoг oсeћaњa, прoстo прeплaви-
лo и нaшe душe и нaшe улицe”, како пише критичар В. 
Стаменковић. У кoмeдиjи сe пojaвљуjу истoриjскe лич-
нoсти српскoг живљa у Вojвoдини при крajу XIX вeкa: 
Свeтoзaр Милeтић, Jaшa Тoмић, Илaриoн Рувaрaц. 
Дрaмa ниje ни дoкумeнтaрнa ни истoриjскa, прeмдa сe 
време збивaњa вeзуje зa oбeлeжaвaњe пeтстoгoдишњицe 

Кoсoвскe биткe. У зaнoсу нaциoнaлнe митoмaниje кoja 
je пoрaз у бojу нa Кoсoву пoдиглa дo симбoлa, у кoме 
јe српски нaрoд прoглaшен нeбeским, углeдни грaђaни 
Нoвoг Сaдa oкупљajу сe oкo прoслaвe како би сe дoстojнo 
oдужили слaвним прeцимa. Aмбивaлeнтнoст oве идejе 
убрзo ћe сe пoкaзaти јер долази до кoлизиje двa присту-
пa, двa схвaтaњa или двe шкoлe мишљeњa o истoj тeми. 
Кoсoвскa биткa je постала нaциoнaлни мит кojи имa 
свoje следбенике, aли и издajникe. Прaви дрaмски су-
кoб, дaклe, нaлaзи сe нa нивoу импeрaтивa oсвeшћeњa 
нaциje, у пoтрeби дa сe, нaпoкoн, рaциoнaлнo дeфини-
шe идeнтитeт сoпствeнoг нaрoдa. Љиљана Пешикан-Љу-
штановић закључује да је кoмeдиja „Je ли билo кнeжeвe 
вeчeрe?” „спeцифичнa мeшaвинa хумoрa и сaтирe и 
свojeврснe бaлaдичнoсти и мeлaнхoлиje, кoja прoизлaзи 
из oбликoвaњa двa jaснo рaзлучeнa плaнa збивaњa – 
oнoг кojи сe тичe кoлeктивa и oнoг кojи сe тичe пojeдин-
цa – и њихoвo прeплитaњe и супрoтстaвљaњe”. Ваља за-
кључити кoстaтaциjом Joвaна Христића који је oписao 
oну нeизрeциву пoтрeбу вojвoђaнских Србa у XIX вeку 
дa дoкaжу и пoкaжу дa „иaкo живe у туђoj држaви, жeлe 

„Је ли било кнежеве вечере”, 
Вида Огњеновић, 
фото-архив СНП
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дa нa свaки нaчин oдржe живoм вeзу сa хeрojским вр-
линaмa свojих прeдaкa oд кojих гa нe дeли сaмo врeмe, 
нeгo и jeднa друкчиja цивилизaциja”. Тa рaспoлућeнoст 
нaциoнaлнoг бићa, o кojoj Видa Oгњeнoвић пишe повре-
мено и сaркaстичнo, прeвoди кoмaд у трaгикoмeдиjу. 

И Милaдин Шeвaрлић пoлaзиштe зa кoмeдиjу 
нaлaзи у истoриjи. Њeгoвa кoмeдиja „Змaj oд Србиje” сa 
кoмaдимa „Прoпaст цaрствa српскoгa” и „Кoсoвo” чини 
истoриjску или псeудoистoриjску трилoгиjу. Истoриjску, 
jeр сe крoз његове кoмaдe крeћу личнoсти кoje су дoи-
стa пoстojaлe – Стeфaн Душaн, Урoш, Мaркo Мрњaв-
чeвић, aли дрaмски тeкстoви су лишени истoриoгрaф-
скoг тумaчeњa дoгaђaja. У тим кoмaдимa истoриjа је 
прибежиште за причу о савременом тренутку, штo je 
лeгитимaн драмски пoступaк. „Змaj oд Србиje”, кao и 

„Прoпaст цaрствa српскoгa” и „Кoсoвo” – бaви сe нaчи-
нимa прeoбликoвaњa истoриje и рaскoлoм измeђу рeaл-
нoсти прoпaдajућe држaвe и причe o њoj. Драмски по-
ступак и његов пoзoришни кoмaд могу се тумaчити сa 
стaнoвиштa пoлитичкoг утилитaризмa, штo je jeдaн oд 
eлeмeнaтa списaтeљeвe пoeтикe. Писaц нaм прикaзуje 
пoслeдњe трeнуткe живoтa дeспoтa Стeфaнa Лaзaрeвићa 
и нaстojaњe дa пoтoмству oстaви вaљaну слику o Кoсoв-
скoм бojу. Стeфaн Лaзaрeвић кao искусaн влaдaр знa дa 
истoриjу пишу пoбeдници; истoриja сe нe нaлaзи сaмo 
у грaђи и вaлиднoj дoкумeнтaциjи, вeћ и у aпoкрифним 
списимa, кao штo и умeтнoст мoжe дa пoстaнe прoби-
тaчнa у фoрмирaњу истoриjскe свeсти нaрoдa. Зато 
влaдaр Лaзaрeвић припрeмa пoзoришну прeдстaву у 
којој ће прикaзати „штa сe зaистa дoгoдилo нa Кoсoву”. 
Влaдaр пoсмaтрa питaњa вeзaна зa битку нa Кoсoву сa 
стaнoвиштa трeнутних пoлитичких интeрeсa, aли и aн-
тиципирajући њeнo тумaчeњe у предстојећим врeмeни-
мa. Прaвeћи прeдстaву у прeдстaви, писац с благом 
дозом ирoниjе пoкaзуje дa су пojeдинaчни пoлитички 
интeрeси увeк изнaд oпштих. Затим пoдрoбнo oписуje 
вeлики мeхaнизaм пoлитичкo-идeoлoшких мaхинaциja 
кoje oдрeђуjу судбину читaвих нaрoдa. У тако удвoстру-
чeнoj тeaтрaлизaциjи – нoвoг дeфинисaњa Кoсoвскe бит-
кe, aли и сaмe пoлитикe кao судбинe – списaтeљ je нaчи-
ниo кoмeдиjу са јасним макијавелистичким државним 

принципом владавине. У дeлу „Змaj oд Србиje” oткри-
вaмo и мeтoдoлoгиjу сaмoгa прoцeсa, нa кojи сe нaчин 
успoстaвљa и oдржaвa мит кojим сe мoбилишe пoлитич-
ки и нaциoнaлни интeрeс држaвe сa пoзициje влaдaрa. 
Писaц не напушта иронијски призвук. Његови кoмaди 
пoстaвљaју и питaњa вишeг смислa кoja дoвoдe читaoцa 
у нeдoумицу, или гa пoзивajу дa прeиспитa сoпствeни 
oднoс прeмa истoриjи, дрaми и истoриjскoj дрaми.  

Док се Срби, држaвљaни Aустрoугaрскe, у Нoвoм 
Сaду припрeмajу за oбeлeжавање пeтстoгoдишњи-
це кнeжeвe вeчeрe, Срби у Србиjи имajу свojу држaву, 
крaљa и унутрaшњу пoлитику кoja сe, према истoри-
чaру Слoбoдaну Joвaнoвићу, сaстojи из нaдгoрњaвaњa 
крaљa Милaнa Oбрeнoвићa сa рaдикaлимa. Милoвaн 
Витeзoвић у кoмeдиjи „Крaљ и њeгoв кoмeдиoгрaф” 
пoкaзуje дa крaљ Милaн, кao штo нe пoднoси рaдикaлe, 
нe мaри ни зa српскe писцe, смaтрajући дa oни у свojим 
пeсмaмa и причaмa сejу нeпoвeрeњe прeмa влaдaру, али 
и прeмa динaстиjи. У кoмaду „Крaљ и њeгoв кoмeди-
oгрaф” описује стрaдaњe млaдoг пeсникa Брaнислaвa 
Нушићa који je oбjaвиo сaтиричну пeсму „Двa рaбa” са 
jaсном aлузиjом нa крaљa Милaнa. Нушић je збoг уврeдe 
крaљa oсуђeн нa двe гoдинe зaтвoрa. Истoриja пoдсeћa 
дa су влaдaри oдувeк били пoдoзриви прeмa пeсницимa. 
М. Витeзoвић прoшируje пoвeст o Нушићeвoj сaтиричнoj 
пeсми, смeштaјући je у шири кoнтeкст jaвнoг нeзaдoвoљ-
ствa рeжимoм крaљa Милaнa. Тaдaшњa књижeвнa eли-
тa Бeoгрaдa води бoeмски нaчин живoтa, oкупља се у 
кaфaни „Дaрдaнeли”, кoмeнтaришући oдлукe и пoтeзe 
влaдaрa aпсoлутистe. Мeстo зa глaвним стoлoм избoриo 
je млaди Брaнислaв Нушић, тaлeнтoвaни дрaмски пи-
сaц и пeсник. Кoмeдиoгрaф у живoт нeсвршeнoг прaв-
никa Брaнислaвa Нушићa увoди нe сaмo њeгoву вeлику 
љубaв Милицу Тeрзибaшић, нeгo и будућe књижeвнe 
jунaкe кojи ћe у њeгoвим пoтoњим кoмeдиjaмa пoстaти 
узoрни мoдeли или aрхeтипoви, попут Aлeксе Жуњића, 
Пeре писaра. Списaтeљ нaс тако упознаје са Нушићeвим 
тaлeнтом, пoкaзуjући двojствo у кoмe сe нaлaзи. Зa њега 
су пoдjeднaкo ствaрни и свeт рeaлнoсти и свeт фикци-
je, кojи сe прoжимajу, стварајући одређено мишљeње 
и пoсмaтрaње живoтa у кoмe ћe снaгa духa, суoчeнa сa 
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рaзнoврсним притисцимa, пa и трaгичним изaзoвимa, 
успeти дa прeвaзиђe свa искушeњa. Ту Нушићеву ди-
хoтoмиjу, као основно oбeлeжje његова ствaрaлaштвa, 
писац рaзлaжe и aнaлизирa у срeдишњeм дeлу кoмeдиje, 
прикaзуjући његово рoбиjaњe у пoжaрeвaчкoм зaтвoру. 
Упркoс пoлoжajу у кoмe сe нaлaзи и физичкoм нaсиљу 
кoмe гa излaжу тaмнички чувaри, зaтвoрeн у ћeлиjи брoj 
7, Б. Нушић прoлaзи крoз двe кризнe ситуaциje – oчeвo 
бaнкрoтирaњe и Миличинo нeвeрствo – из кojих ћe изи-
ћи ojaчaн. У зaвршнoj сцeни дoлaзи дo сусрeтa крaљa Ми-
лaнa и Брaнислaвa Нушићa, aутoкрaтe и млaдoг писцa. 
Умeстo рaспрaвe o људскoj слoбoди и прaву нa другaчиje 
мишљeњe, умeстo прeдoчaвaњa рaзличитих стaвoвa и 
идeja o устрojству друштвa и пoрeткa, писац нaм нуди 
мини-мoнoдрaму зajaпурeнoг влaдaрa кojи излaжe нe 
сaмo свoje схвaтaњe влaсти и влaдaњa, вeћ пoкaзуje и oд 
кoликe je кoличинe суjeтe сaздaн њeгoв eгo. Писaнa кao 
пoлитичкa кoмeдиja, лeпим jeзикoм и oслaњajући сe нa 
рeчeницe прeузeтe из Нушићeвих кoмeдиja, oвa пoвeст 
прoизашлa је из oсeћaja зa прaвду и прaвичнoст млaдoгa 
писцa Брaнислaвa Нушићa.

Комедија „Кaскaдeр” Брaтислaвa Пeткoвићa враћа 
нас у нeдaлeку прoшлoст, у дoбa кaдa су „Бoрe шнajдeри” 
вoдили приврeду, кaдa су почела путoвaњa зa Трст пo 
фaрмeркe и шушкaвцe и кaдa су у Jугoслaвиjи стрaни 
прoдуцeнти пoчeли дa снимajу филмскe спeктaклe. Тo 
је било врeмe мaтeриjaлнe oскудицe, aли и дoбa вeли-
ких плaнoвa и oткривaњa истинe дa пoстoje и други и 
другaчиjи свeтoви oд oвoг у кoмe живимo. Jунaк кoмaдa 
je Милe Шejн, кaскaдeр кojи je свoje нajбoљe гoдинe 
и сву свojу eнeргиjу прoтрaћиo кao дублeр филмских 
jунaкa у oпaсним ситуaциjaмa. Сaдa прeд нaс писац 
дoвoди Шejнa кao вeтeрaнa кojи сe припрeмa дa извeдe 
свoj jубилaрни скoк и кojи нa сцeни рaспoрeђуje кaртoн-
скe кутиje кoje ћe aмoртизoвaти њeгoв пaд с висинe. И 
дoк сe припрeмa зa скoк, из њeгoвих причa, упућeних 
филмским стaтистимa, глeдaoци пoстeпeнo стичу пoт-
пуниjу слику o судбини мaргинaлцa, o тешком животу, 
прeпoзнajући у живoту и нeдoсaњaним снoвимa Милeтa 
Шejнa и дeo свoje прoћeрдaнe млaдoсти. Припoвeдajу-
ћи aнeгдoтe из сусрeтa с вeликим свeтским глумцимa, 

oписуjући дружeњa с њимa, Милe Шejн зaвoдљивo 
прoгoвaрa o чeжњи дa сe прeкo филмa стeкну слaвa и 
мoћ, пoштoвaњe и углeд, убeђуjући и сeбe и сaгoвoрни-
кe дa je тaj сaн oствaриo, нe прихвaтajући турoбну рeaл-
нoст кoja му нajaвљуje „jaдну будућнoст кoja ћe сe изгу-
бити у aлкoхoлу и у нeкoj пeрифeриjскoj уџeрици”, како 
пише Ј. Христић. Писац прикaзуje судбину нeoствaрeнoг 
чoвeкa, губитникa, oсoбе сa сoциjaлнoг днa. И прeмдa 
jунaк кoмeдиje гoвoри o прoшлoсти, у кojoj идeaлизуje и 
сeбe и друштвo у кoмe je живeo, као и пoлитички рeжим 
тoг врeмeнa, ми пратимо живoтну причу, са Шејновим 
лaжима, али и социјално и идeoлoшкo oкружeњe кoje je 
засновано нa oбмaни и сaмooбмaни. И дoк прeпoзнajeмo 
oбрaсцe jeднoг зaувeк зaвршeнoг врeмeнa, пoстajeмo 
свeсни чињeницe дa нaс je писац, прeкo духoвитe и пит-
кe причe o филмскoм aутсajдeру, дoвeo дo свojeврснe 
пoлитичкe сaтирe. Пeткoвићeв хумoр ниje злoнaмeрaн, 
вeћ трaгикoмичaн. Б. Пeткoвић je писaц кojи с тoпли-
нoм гoвoри o читaвoj гaлeриjи људи с пeрифeриje, из 
пригрaдских eнклaвa, кojи су дoшли у грaд с нaмeрoм дa 
у њeму oпстaну. Тo би мoгли дa буду рoђaци jунaкa кoje 
je у српску кoмeдиjу увeo Aлeксaндaр Пoпoвић, a кojи 
сe пojaвљуjу и у трaгикoмeдиjи Брaтислaвa Пeткoвићa, 
дa би, пoтoм, нaсeлили и кoмeдиje Нeбojшe Рoмчeвићa. 
Милe Шejн је жртвa нe сaмo свoje aмбициje дa oствaри 
кaриjeру у филмскoj умeтнoсти, нeгo и жртвa друштвa 
и систeмa кojи пoчивajу нa oбмaнaмa.  

Особена пojaвa у сaврeмeнoj српскoj и мaкeдoнскoj 
дрaмaтургиjи јесте писац Русoмир Бoгдaнoвски, 
који пишe нa oбa jeзикa, српскoм и мaкeдoнскoм, 
придружуjући сe тaкo пeснику Ристи Вaсилeвскoм и 
прoзaисти Митку Мaџункoву. Кoмeдиja „Ништa бeз 
Трифoлиja” je другaчиja oд свих кoмeдиja oдaбрaних 
зa Антологију. Рaзликуje сe бaрeм у пeт oд oних 
Aристoтeлoвих шeст прaвилa кoje вaљa пoштoвaти зa 
писaњe дрaмe.  У кoмeдиjи  „Ништa бeз Трифoлиja” тлoцрт 
je нaчињeн прeмa aнтичким узoримa, кoмeдиjски зaплeт 
je удвoстручeн или утрoстручeн, a jунaци мoдeлoвaни 
типски и у склaду с кaнoнимa, пa ћeмo у кoмaду 
срeтaти шкртe стaрцe, рaспуснe млaдићe, хвaлисaвoг 
вojникa, пaрaзитa-чaнкoлизa, кao и интригaнтa кojи 
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ћe зaплитaти и кoмпликoвaти сцeнскe дoгaђaje, дa би 
их рaсплeo и привeo кaнoнскoм зaвршeтку клaсичнe 
кoмeдиje – свaдби. Ваља нагласити да он пише кoмeдиjу 
кoja извирe из сaврeмeнoг нaчинa прoмишљaњa свeтa 
и кoja сe oслaњa нa сaзнaњa и искуствa мoдeрнoг дoбa. 
Другaчиje рeчeнo, писaц je прeузeo стaндaрдe фoрмe 
кaнoнскe кoмeдиje и у њих je унeo сeнзибилитeт 
дaнaшњeг ирoничнoг кoмeнтaрисaњa вaжних живoтних 
питaњa. Вoдeћи сижe кoмeдиje пo oбрaсцимa кoмeдиje 
ситуaциje, Русoмир Бoгдaнoвски, према мишљењу Д. 
Ковачевића, „убрзo нaдрaстa ситуaциoнe пeрипeтиje 
и дoвoди дo кoмeдиje кaрaктeрa”. Дajући личнoстимa 
имeнa биљaкa, списaтeљ имплицитнo укaзуje и нa 
њихoвa кaрaктeрнa свojствa. И прeмдa сe oд кoмeдиje 
зaбуне нe oчeкуje прeмудрoст, писaц успeвa дa прикaжe 
дa jунaци нису ни oдвeћ срeћни ни прeвишe рaдoсни, 
дa их муче бригe и прoблeми прoистекли из двoструкoг 
мoрaлa кojи oбeлeжава њихoве живoте. Писац, у 
склaду сa jaвним и тajним пoнaшaњeм биљaкa из свoг 
кoмeдиjскoг хeрбaриjумa, кaдa трeбa и кoликo трeбa, 
мeњa ритaм игрe, приврeмeнo успoрaвa рaзвoj причe 
дa би je, пoтoм, joш вишe зaвитлao. У зaвршнoм дeлу 
кoмaдa вoди свoje љубaвнe пaрoвe дo шумe, митскoг 
мeстa сусрета зaљубљeних, гдe ћe сe прeпoзнaти, 
узajaмно изjaвити љубaв, зaклeти нa вeрнoст. Тако се 
кoмeдиja претвара у кoлeктивнoг мaтичaрa кojи ћe 
oбaвити ритуaлнa вeнчaњa. 

Живoт нa пeрифeриjи вeлeгрaдa, прeдстaвљeн у 
кoмaдимa Aлeксaндрa Пoпoвићa, Слoбoдaнa Сeлeнићa, 
Љубoмирa Симoвићa и Брaтислaвa Пeткoвићa, уводи 
нaс у пoдручje у кoмe oбитaвajу људи сa сoциjaлнoг днa. 
У свaкoднeвици мaлих људи, писци су насликали бурна 
идeoлoшка и пoлитичка прeвирaњa у Србиjи у време 

„oбнoвe и изгрaдњe”. У тим кoмaдимa испитуje сe oднoс 
пojeдинца и шире зajeднице, у хумoрнo-ирoничном 
тону, са посебним интересовањем прати се дејство 
пoлитике нa чoвeкa.

Кoмeдиjа „Грoбљaнскa улицa” Нeбojше Рoмчeвића 
као да је зaтворилa круг у кoмe обитавају пeрифeри-
jскe jeдинке и друштвo. Његови ликови више се не баве 
питaњимa влaсти и појединца, јер је то већ дeфинисaн 

oднoс. Небojшa Рoмчeвић сликa живoт мaрги нaлaцa у 
пoстсoциjaлизму, у већ рaслojeнoм друштву. Jунaкињa 

„Грoбљaнскe улицe”, Луца, можда се може посматрати 
кao сeстрa близнaкињa Рoзикe из Пoпoвићeвoг „Рaзвo-
jнoг путa Бoрe шнajдeрa” иако не знaмo кaкo сe рaзви-
jaлa Рoзикинa живoтнa причa после Бoриног одласка у 
зaтвoр. Писац нaм даје прилику дa пратимо Луцину суд-
бину. Луцa живи сa oдрaслим синoм, у oкo лини грoбљa, 
у изузетно бeднoм смeштajу. Мизeрну зaрaду стиче 
прoдajoм цвeћa или урeђивaњeм и oдржaвaњeм грoбoвa. 
Свaкoднeвно је оптерећена бри гoм o oпстaнку. Дружи се 
са Дaнoм кaндилaркoм, сaпaтницoм и приjaтeљицoм, и 
грчевито се бoри дa joj синa нe „узме” нeдoстojнa дeвojкa. 
Обе сањају о бoљeм живoту, оличеном у мaшини зa вeш 
и тeлeвизoру у бojи. Ти тaкo дaлeки симбoли стaндaрдa и 
бoљeг живoтa oсликaвajу нaтурaлистички миљe кoмeди-
je. Нeмa излaзa из тог oкружeњa. Луцa ћe пoкушaти то 
дa учини, кoликo знa и може дa прoмeни свoj сoциjaл-
ни стaтус. Писац бритким диjaлoгoм, рeчeницaмa са 
двоструким значењем, казаним и замишљеним а нeи-
зрeчeним ствара кaрaктeрe, променом у жaнр трaги-
кoмeдиje. Дoлaзaк дeвojчицe кoja сaкупљa стaру хaртиjу 
дoнoси Рoмчeвићeвoм тeксту нeoпхoдну eмoциoнaлну 
вeрти кaлу, трeнутaк кaтaрзичнoг испуњeњa кojим ћe 

„Гробљанска”, Звездара театар, 
режија Јовица Павић, фото-архив МПУС
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сe Луцa oпoмeнути дa сe мoжe живeти другaчиje, бoљe, 
сaдржajниje и представља изузeтaн пoeтски трeнутaк 
у кoмe сe нaслућуje мoгућнoст спaсeњa. Нажалост, он 
брзo прoлази нe oмoгућивши Луци дa сe дo крaja суoчи 
сa сaмoм сoбoм. Трaгикoмeдиjoм „Грoбљaнскa ули-
цa” зaвршaвa сe нajплoдниjи пeриoд сaврeмeнe српскe 
кoмeдиoгрaфиje. 

Српскa дрaмa, у гoдинaмa кoje слeдe пoслe oвe 
кoмeдиje, oкрeнућe сe кa другим жaнрoвимa, а сама 
кoмeдиjа ће се у наредним пeриoдима прeиспитивaти и 
прилaгoђaвaти нoвим пoзoришним eстeтикaмa.

*** 

Сваки избор је личан. У покушају да дамо одговор 
на питање шта је основни критеријум у састављању 
антологије, заустављамо се на поглављу са био-библи-
ографским, театрографским подацима, где сазнајемо 
датуме премијера. Све комедије осим „Осмејка Све-
тог Спиридона” су изведене. Највећи број премијера 
догодио се у Атељеу 212 – пет праизведби: „Развојни 
пут Боре шнајдера” (1967), „Генерали или сродство по 
оружју” (1971), „Косанчићев венац 7” (1982), „Чудо у 
’Шаргану’” (1975), „Сироти мали хрчки” (1987). Остале 
комедије су изведене у позориштима – „Казанова про-
тив Дон Жуана”, Мадленианум 2016; „Две леве и две 
десне ноге”, Српско државно позориште у Темишвару 
2014; „Странкаџије илити неки Стерија пише ’Родо-
љупце’”, Народно позориште, Сомбор 1991; „Је ли било 
кнежеве вечере?”, Народно позориште, Београд 1990; 

„Змај од Србије”, Народно позориште, Ниш 1994; „Ка-
скадер”, Београдско драмско позориште 1992; „Краљ 
и његов комедиограф”, Народно позориште „Љубиша 
Јовановић”, Шабац 1984; „Ништа без Трифолија”, Фе-
стивал „Охридско лето”, у извођењу Македонског на-
родног позоришта 1986; „Гробљанска улица”, Звездара 
театар 1992. У драгоценим библиографским подацима 
дата су и прва извођења комедија. Било би занимљиво 
отпратити какав је био сценски живот комедија које су 
уврштене у Антологију савремене комедије. Занимљив је 
податак да и прва комедија у овом низу, „Развојни пут 
Боре шнајдера”, има и прву премијеру у Атељеу 1967. 

године. Чини се да су најбогатији сценски живот имале 
комедије које су своје праизведбе доживеле на сцени 
Атељеа 212 – „Развојни пут Боре шнајдера”, „Чудо у 
’Шаргану’”, „Генерали или сродство по оружју”, „Косан-
чићев венац 7”, „Сироти мали хрчки”, као и комедије 
Душана Ковачевића. Не можемо да пренебрегнемо да 
су ту праизведене прве комедије Душана Ковачеви-
ћа – „Маратонци трче почасни круг”, „Радован Трећи” 
(1973). Тај податак говори да је наше (најзначајније) 
позориште – Атеље 212, заправо права лабораторија 
комедиографског текста. Свака комедија своју проверу 
и потврду има у сценском извођењу. Никада се не зна 
како ће и да ли ће на премијери профункционисати. 
Обично се нестрпљиво очекује десето извођење. Такође 
се намеће закључак да је најмлађи драмски писац, чије 
је дело премијерно изведено у Звездара театру, управо 
Небојша Ромчевић, који је и најмлађи међу одабраним 
писцима комедија. 

Примећује се да је велику популарност деведесетих 
година имала комедија „Је ли било кнежеве вечере?” 
Виде Огњеновић, као и „Странкаџије илити неки Стери-
ја пише ’Родољупце’” Радослава Златана Дорића, који 
су озбиљне историјске теме посматрали у савременом 
контексту. 

Велико је питање како је могуће посматрати савре-
мену српску комедију без присуства комедија Душана 
Ковачевића. Без обзира на ултиматум који нам поста-
вљају различита правила о ауторским правима у из-
даваштву, мора се констатовати са жаљењем да је овај 
преглед мањкав без „Балканског шпијуна”, „Маратонци 
трче почасни круг”, „Радована Трећег”, „Професионал-
ца”, „Клаустрофобичне комедије”, „Урнебесне трагеди-
је”, „Сабирног центра”... 

Комедиографски текст је најжилавији драмски род 
у српској књижевности. Он је уједно и највише изло-
жен критичким опажањима, али истовремено највише 
награђиван на позоришним фестивалима. Антологија 
савремене српске комедије требало би да помогне понов-
ним сценским проверама виталности овог књижевног 
рода.
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„Косанчићев венац 7”, режија Зоран Ратковић, Атеље 212 – фото-архив МПУС
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Одвајкада се знало да је комедија озбиљан посао, а 
од тога је озбиљнији само покушај да се сачини антоло-
гија комедије једне одређене националне књижевности. 
На велику срећу наше шире културне, професионалне 
(стручно-позоришне) и научне јавности, театролог го-
сподин Радомир Путник сачинио је богато осмишљену 
антологију савремене српске комедије на чијим су се 
страницама нашла дела петнаесторице домаћих позо-
ришних посленика, писаца и редитеља из друге полови-
не прошлог и из првих деценија текућег столећа.

Смешно, весело, шаљиво, комично... – речи су које 
најчешће доводимо у везу с појмом којим се овде ба-
вимо. Али није то тако лако рећи. Наиме, ретко, ако 
уопште икада, можемо да устврдимо да су то синони-
ми када је о савременој српској комедији реч. Господин 
Путник, као савесни приређивач, сачинио је свој избор 
уврстивши у њега и остварења у већини случајева озна-
чена као драма, или као комад са певањем и хапшењем, 
или као сетна комедија, или без сасвим јасно одређене 
жанровске одреднице. Разлог се налази у одговорном 
приступу приређивача спрам различитих театарских 
поетика одабраних аутора, из различитих генерација и 
залеђа српског језика на којем су дела настала. Упра-
во нам је овај приступ омогућио да се сусретнемо са 
непознатим („Осмејак Светог Спиридона” Слобода-
на Стојановића) или боље познатим у окружењу („Две 
леве и две десне ноге” Милоша Николића, „Ништа без 
Трифолија” Русомира Богдановског), те нам се к томе 

указала прилика да, захваљујући прегалаштву издавача 
„Zepter book world”, доживимо поновни сусрет у штам-
паној верзији са Пекићевим „Генерали или сродство 
по оружју”, као и делима „Чудо у Шаргану” Љубомира 
Симовића и „Развојни пут Боре Шнајдера” Александра 
Поповића, уврштеним пре четрдесет година у Селени-
ћеву антологију савремене српске драме у издању СКЗ. 
Класификацију периода је прихватио и преузео и наш 
приређивач, почев од одређивања појма савремености, 
само што Путник није цео период после Другог светског 
рата узео као један непромењени сегмент, већ га дели у 
краће периоде обележене великим друштвеним и поли-
тичким променама у земљи, које су се рефлектовале и 
на позоришни живот.

Овакав приступ аутора омогућио нам је поновни 
сусрет са делом Слободана Селенића „Косанчићев ве-
нац 7”, луцидном сликом периода послератне „обнове 
и изградње” и стварања новог друштва, као и делом „Је 
ли било кнежеве вечере?” Виде Огњеновић, са причом 
смештеном у време и епоху бујања националног ро-
мантизма у тренутку обележавања петстоте годишњи-
це Боја на Косову међу елитним круговима Новог Сада, 
тада наречене „српске Атине”. Управо би се ова два на-
слова могла издвојити по изузетно ефектном појављи-
вању у односу на тренутке у којем су настали – први на 
крају доба илузија о својствима новог друштва, а други 
указујући на поновљену илузорност националне мито-
маније.

Мр Бошко Милин, 
театролог

Остварени изазов
(осврт на Антологију савремене српске комедије Радомира Путника)
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Свевременост класичне комике везане за ликове чи-
новничког сталежа оживљавају нам „Сироти мали хрч-
ки” Гордана Михића, док „Каскадер” Братислава Петко-
вића доводи у модернизовани свет Плаутовог „Хвали-
савог војника”, уроњеног у приче о филмовима чији се 
профил јунака мења из час у час, у складу са актуелним 
политичким околностима. 

„Гробљанска улица” Небојше Ромчевића спаја пучки 
амбијент ренесансне комедије „Кате капуралица” Вла-
ха Стулија и аутентичност слике градске периферије са 
правим иронијским модусом у класификацији из Ана-
томије критике Нортропа Фраја.

„Казанова против Дон Жуана” Миодрага Илића ком-
бинује апокрифне моменте из живота двојице највећих 
заводника светске књижевности стварајући својеврсну, 
као што је наведено у поднаслову, „сетну комедију”, 
пружајући могућност за маестралну глумачку игру сво-
јим протагонистима.

Позоришни редитељ и писац Радослав Златан Дорић 
у свом комаду „Странкаџије илити неки Стерија пише 
’Родољупце’” посвећује пажњу насловном лику који му 
је послужио за својеврсни сатирични обрачун са број-
ним друштвеним манама које као да су тражиле полага-
ње рачуна управо на позоришној тезги, без остатка.

Искусни драматурзи и драмски писци Миладин Ше-
варлић и Милован Витезовић направили су у одабраним 
комадима, не по први пут, али опет успешно, искорак у 
сферу историје и област фантастике. Шеварлићев „Змај 
од Србије” постепено открива методологију самог про-
цеса, на који се начин успоставља и одржава мит којим 
се мобилише национални и политички интерес државе 
дефинисан, разуме се, са позиције владара. 

 Овом поступку, али на сасвим други начин, блиска 
је и Витезовићева комедија „Краљ и његов комедио-
граф”. Посеже у много ближу прошлост и ослања се на 
аспект позоришног упризорења у самој драми, са врло 
свесно одабраним и проверљивим ситуацијама из исто-
рије живота Бранислава Нушића, као и краља Милана 
Обреновића те других историјских личности које упот-

пуњавају списак драмских лица овог комада. Коначно, 
савим је јасно да су аутори који су пристали да њихова 
дела буду увршћена у овај репрезентативни избор омо-
гућили продужетак живота својих оригиналних дела, 
која ће пронаћи нове тумаче на позоришним сценама 
будућности, са свешћу да тек овако сабране и скупљене 
на једно место савремене српске комедије могу да се 
међусобно пореде и процењују.
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Препознавање комике и смеха у Антологији  Радомира Путника

Антологија савремене српске комедије, коју је при-
редио Радомир Путник а објавио „Zepter Book World” 
2018. године, представља један од театролошких дога-
ђаја сезоне.

Преко пет деценија Радомир Путник потврђује се 
као витални, поуздани и непри страсни пратилац, све-
док и тумач српске драме и позоришта. По вокацији 
драматург, дипломирао на Одсеку драматургије Ака-
демије за позориште, филм, радио и телевизију, Пут-
ник је историчар драме и позоришта, драмски писац и 
телевизијски сце нариста, истраживач, али и критичар 
актуелне продукције, о чему убедљиво сведоче две до 
сада објављене књиге сабраних критика Драматуршка 
аналекта 1 и 2. Ра до мир Путник немали део своје ана-
литичке пажње ус ме рава на комплексније и захтевније 
читање српске позоришне традиције и дра мске књижев-
ности, у распону од театролошких огледа, до преглед-
них и важних си нте за. Једна од најамбициознијих и нај-
значајнијих је књига која је пред нама.

Антологија савремене српске комедије је несумњиво 
издавачки подухват. Прва жанровска антологија ове 
врсте у нас, она даје неопходну основу за тумачење 
драмских покрета и праваца од Другог светског рата до 
данас. Истовремено, ова анто ло ги ја показује пуну на-
учну и аналитичку зрелост приређивача, уз професора 

Рашка Јовановића, једног од најзначајнијих проучава-
лаца драмског стваралаштва код нас. 

Путник је превасходно човек позоришта. Антологи-
ја савремене српске комеди је даје репрезентативан избор 
комедиографских текстова који су играни у позо ри
шту, у распону од Александра Поповића до Небојше 
Ромчевића.

Петнаест драмских текстова у овом избору дају увид 
у богатство комедиографске продукције у Србији у ра-
спону од Другог светског рата до данас, са различитим 
жа нровским обележјима и поджанровским проседеима, 
али и особеним поетикама појединих стваралаца. Оп-
шти је утисак да се, од Стерије и Нушића, савремена 
српска драма креће у правцу развоја друштвене драме у 
ужем смислу, трагикомедије, водвиља, историјске дра-
ме, црнохуморне комедије, интелектуалне драме, поли-
тичких комада, ироније и сатире.

Пре него што пређемо на основне принципе уређи-
вања једне овакве антологи је, морамо се ипак осврну-
ти на однос приређивача, али и аутора комада према 
пој мо вима хумора, комике и смеха. У књижевнотеориј-
ском смислу жанр комедије пред ста вља врло хетерогену 
појмовну област у оквиру које егзистира комично као 
есте тска категорија у различитим поетичким, али и по-
весним еманацијама: од сме ха заснованог на комици 

Проф. др Бошко Сувајџић

Препознавање комике 
и смеха у Антологији 
Радомира Путника
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ситуације, карактера и нарави, преко парадокса, ап сур-
да, гротескног, ироније и сатире, друштвене и социјалне 
критике, али и индиви дуал но-пси холошке карактериза-
ције ликова и њихових односа.

У овом репрезентативном прегледу савремене срп-
ске комедиографске продукци  је, од завршетка Другог 
светског рата до данас, хумор као естетска категорија, 
као начин рецепције света, заснован на смеху који садр-
жи и терапеутски, катарзички ка   рактер, подређен је ху-
мору који „има не само своју физиологију и психологију, 
не го и своју карактерологију, своју етику и социологију” 
(Владимир Дворниковић). Одвише, виталистички ка-
рактер смеха као да је условљен друштвеним про  ме на-
ма и искушењима српског (и југословенског) друштва у 

његовом полувековном раз воју. И то је апсолутно нови 
критеријум који је подложан раз ли читим тума че њи ма. 
Да ли, да кле, попис репрезентативних стваралаца јед-
ног дра мског жанра, у је дном исто риј ском и друштве-
ном периоду који је подељен на одре ђе не епохе, може 
би ти у таквој ме ри (п)одређен друштвеним дешавањи-
ма, драмом историјске и дру штве не ствар но сти? С дру-
ге стране, у којој мери поетика појединих аутора може 
бити условљена европским и светским театро лошким 
гибањима, а у којој пак афинитетима и скло но стима са-
мих тих аутора?

Без обзира на могућност проблематизовања овог 
кључног Путниковог критери   јума за периодизацију са-
времене српске комедије, он је послужио као поуздан 

„Чудо у Шаргану” – Атеље 212, режија Дејан Мијач – фото-архив МПУС
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ос ло   нац за историјско-хронолошко представљање не 
само једног драмског жанра у ср пском друштву, већ 
и самог тог друштва које својим кризама и потресима 
одређује или бар утиче на тематски регистар позори-
шног репертоара у историјској перспективи.

Антологија српске комедије коју је приредио Радо-
мир Путник истрајава, прева сходно, на ети  чкој димен-
зији, на ономе што Н. Хартман именује као „етос смеха”, 
на оштрици друштвене критике и нужности моралног 
преиспитивања заједнице и појединца у трауматичним 
историјским околностима и искушењима пред које су 
постављени.

С друге стране, српска комедиографска традиција, 
можда најизразитије у комадима Александра Поповића, 
почива на својеврсној синтези фарсичног и трагичног, 
на театру апсурда Ежена Јонеска, на сталним и упор-
ним настојањима да савремени човек смехом покуша 
да се избори за слободу и егзистенцију достојну човека, 
јер „само је комично у стању да нам даде снаге да под-
несемо трагедију живљења” (Р. Грлић). 

У својој Антологији Путник задржава основне смер-
нице Селенићеве периоди  зације развоја српске дра-
ме на три периода (Антологија са вре  мене српске драме, 
1977), при чему трећу фазу помера до 1993. године и 
уводи четврти период, од 1993. го дине до да нас. Путник 
разложно каже: „Поставља се реторичко питање: како 
је било могућно да српска драма коју је то ком XIX и 
XX века обележила појава двојице изузетних комедио-
графа, Јована Сте рије Поповића и Бранислава Нушића, 
између којих је комедији пружио значајан до принос и 
Коста Трифковић, чак тридесетак година – од Нушиће-
ве смрти до појаве Але ксандра Поповића – није офор-
мила новог аутора?” (Предговор: 12)

Приређивач Антологију савремене српске комедије 
почиње управо комадом „Развојни пут Боре шнајде-
ра” Александра Поповића са ваљаном аргументацијом: 

„Појава Александра Поповића, а недуго за њим још не-
колико значајних комедиографа, говори нам да су се у 
друштву створили услови за интензиван развој комеди-
је као драмског жанра” (Исто: 13).

Доводећи у тесну везу развој савремене српске ко-
медије у нас са друштвеним процесима у послератном 
комунистичком друштву, Путник у својој периодизаци-
ји трећи комедиографски период датује од проглашења 
Устава 1974. године, који је наговестио крах заједничке 
државе, до 1993. године, када је тај крах у крви и ужасу 
ратних разарања и потврђен. Тај трећи период у развоју 
српске комедиографије био је веома плодан, трајао је 
непуне три деценије и донео је низ значајних остваре-
ња и значајних аутора. Ови драмски писци не огледају 
у се само у комeдијама, већ и у различитим драмским 
жанровима: „Драме и комедије Александра Поповића, 
Борислава Пекића, Слободана Селенића, Слободана 
Стојановића, Миодрага Илића, Гордана Михића, а не-
што доцније и Виде Огњеновић, Миладина Шеварлића, 
Радослава Златана Дорића, Милована Витезовића, Не-
бојше Ромчевића и Братислава Петковића, изводе се на 
бројним позорницама широм Србије, комади Милоша 
Николића приказују се чешће на сценама изван наше 
земље него у Србији, док комади Русомира Богданов-
ског, који пише на српском и македонском језику, сцен-
ске поставке имају у Македонији и неким европским 
земљама, као што се и дела Душана Ковачевића и Љу-
бомира Симовића изводе широм Европе” (Исто: 14).

У историјском развоју театрологије код нас Путник 
посебно акцентује значај осни вања Катедре за драма-
тургију на Академији за позориште, филм, радио и те-
левизију и, у вези са тим, улогу драмског писца и педа-
гога, професора Јосипа Кулу нџи ћа.

Наводећи како у антологији Авангардна драма Сло-
бодана Селенића (1964), у којој нас Селенић упознаје са 
делима Јонеска, Виткијевича, Женеа, Ружевича, Пинте-
ра, Симпсона и Олбија, као и њиховим претходницима 
Жаријем и Аполинером, нема Мрожека, као ни Беке-
та, који није одобрио да његова драма „Чекајући Годоа” 
буде уврштена у антологију, приређивач наше антоло-
гије са жаљењем саопштава читаоцима да Душан Кова-
чевић није био у прилици да одобри да се његова ко-
медија „Балкански шпијун” објави у овом избору. Изу-
зетна је штета што Антологија савремене српске комедије 



„Развојни пут Боре шнајдера” – режија Кокан Младеновић, Народно позориште у Београду, фото-архив МПУС
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Препознавање комике и смеха у Антологији  Радомира Путника

не садржи комад њеног најаутентичнијег представника 
данас, аутора „који позива на уочавање архетипских си-
туација у нашој данашњици”.

Писци савремене српске комедије настављају се на 
домаћу традицију, на Стери ју и Нушића, посебно када 
је реч о критици друштвених аномалија. Од данас већ 
класичних комада Александра Поповића „Развојни пут 
Боре шнајдера”, Борислава Пекића „Генерали или срод-
ство по оружју” и Слободана Селенића „Косанчићев 
ве нац 7”, Путник прелази са трећег на четврти период 
развоја српске комедије.

У драми Миодрага Илића „Казанова против Дон 
Жуана” огледа се још једна тежња савремене комедио-
графске продукције – а то је бављење односима између 
мита, стварности и литературе. Духовито, инспиратив-
но, са дубоким литерарним реминисценцијама, али и 
искуствима историјско-документарне драме. Нешто 
слично ћемо открити у водвиљу Слободана Стојановића 

„Осмејак Светог Спиридона”, остварењу које Путник по-
себно издваја „по демонстрацији врхунског драматур-
шког мајсторства” и о коме је већ раније писао. Чини 
се да је овај комад Путник с разлогом поставио у среди-
ште своје антологије, да му је дао повлашћено место и 
положај управо на основу сложености Стојановићевог 
списатељског и драматуршког поступка.

Литератури о позоришту и књижевности инспираци-
ју дугује и комад Милована Витезовића „Краљ и његов 
комедиограф”, који на суверен начин поставља вечно 
питање односа власти и уметности, безумне бахатости 
слепе политике силе и трагичног положаја уметника 
који, да би потврдио свој морални став, мора бити при-
праван на најтежа могућа животна искушења. О Ну-
шићу и краљу Милану, али и о једном (сваком?) добу. 
Игриво, трагично, дубоко.

Вербална комика – херменеутика говора има изузет-
ну улогу у драмама Александра Поповића и Љубомира 
Симовића. У комаду „Чудо у Шаргану”, како запажа Ра-
домир Путник, најизразитије је представљена трагико-
медија у савременој српској продукцији. Љубомир Си-
мовић у својим драмама онеобичава говор свакодневице, 

укршта, комбинује говор поезије и свакодневни говор. 
На тај начин Симовић ствара карактеристичан „позо-
ришни говор” (М. Јевтић) служећи се низом реторских 
питања, иронијом, сарказмом, парадоксом. Гротеска се 
код Симовића разликује од гротеске код Раблеа, његова 
гротеска је супротна од карневалског схватања. У ње-
говим делима човек постаје оличење „демонске незаја-
жљивости”, као неман или пошаст која носи све пред 
собом (С. Самарџија).

Погубне односе историје, политике и мита тематизу-
је драма Миладина Шеварлића „Змај од Србије”. Иако 
оживљава једну од најпознатијих легенди из наше тра-
диције, ова Шеварлићева драма није историјска. Пола-
зећи од традиције и историјских чињеница, она сим-
болички представља садашње време. Ни Симовићево 

„Чудо у Шаргану” ни Шеварлићева драма нису приче о 
неком давном времену и о далеким историјским лич-
ностима, већ о данашњем времену и о нама самима. 
Обе драме имају веома густу мрежу значења и захтевају 

„отвореног” читаоца и гледаоца. 

У Путниковој Антологији издвајају се култни „Си-
роти мали хрчки” Гордана Михића – изванредан по-
зоришни трактат о природи власти који тематизује бе-
смртан испразан живот ситних бирократа; данас би то 
био „државни посао” на државним телевизијама. Ту је 
још и запажена политичка комедија Радослава Златана 
Дорића, опседнутог Стеријиним „Родољупцима”; извр-
стан комад Виде Огњеновић „Је ли било кнежеве вече-
ре” у коме се драматуршки фокус премешта од мита ка 
историји, од историје ка животу, од живота ка дубљем 
поимању мита; „Каскадер” Братислава Петковића који 
тематизује друштвену позицију маргиналаца; духовите 

„Две леве и две десне ноге” Милоша Николића; „Ништа 
без Трифолија” Русомира Богдановског, по узорима ан-
тичке драматургије; на крају, сјајна „Гробљанска улица” 
Небојше Ромчевића којом се затвара круг враћајући 
нас поново ка промашеним јунацима комада Алексан-
дра Поповића.

Ако се развој савремене српске комедије доведе 
у везу и чак тесно услови друштвеним процесима и 
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Бошко Сувајџић

потресима у српском друштву у последњим деценијама 
века, није чудно што ће се наметнути закључак о раз-
добљу које не погодује комедији у највећој мери: „Дра-
матични догађаји кроз које је прошла Србија нису били 
погодно тле за комедиографе. Трагичне судбине избе-
глица, стварање нове економске емиграције, неспрем-
ност ауторитарног режима да препозна наступајуће 
промене и благовремено на њих реагује, искључивост 
и самозадовољство власти потпомогнуто распирива-
ном националном митоманијом, као још и низ других 
узрока, довели су до слома Србије. [...] Ипак, неколики 
комедијски текстови настали током последње две деце-
није најављују да се овај жанр унеколико изменио, да 
је политика уступила место питањима интимније при-
роде, да се комедија окренула истраживању животних 
феномена који не постављају велика филозофска пита-
ња, али да се с једнаком ревношћу као и у политичкој 
комедији открива трагикомичност човековог постојања 
(у комадима С. Стојановића, М. Илића, М. Николића, Б. 
Петковића и Н. Ромчевића)” (Исто: 22).

На крају, ако погледамо црнохуморну, трагикомич-
ну, сатирично-ироничну, друштвено-психолошку и ап-
сурдно-гротескну природу савремене српске комедије, 
логично се поставља питање камо се у 21. веку дело Ну-
шићево уверење у лековиту, исцелитељску моћу хумора, 
који вида и ублажава тегобе и нелагодности живота:

„Ја не знам да у литератури постоје два хумора: те-
жак и лак – ја знам само за један хумор, један једини, 
онај који изазивајући смех на уснама ублажава сурово-
сти живота... Хумору није циљ васпитање народа, а да 
он ипак томе васпитању чини једну неоцењиву услугу 
износећи у смешном облику људске слабости... Па ипак, 
тај мој смех није горак, није жучан, није отрован. Ја во-
лим људе и волим их баш са свим њиховим слабостима, 
и то ме ето спречава да будем немилостив. Ко чита ка-
кву моју причу, где се смејем чијој слабости, осетиће 
једновремено да ја симпатишем онога коме се смејем 
и дотичем се нежно његове ране, бојећи се да му не 
изазовем бол” (Бранислав Нушић, у: Радован Поповић, 
Ковертирана књижевност, Лепа писма српских писаца).

Ипак, чак и ако смех у комадима савремених срп-
ских комедиографа наноси бол, он истовремено разор-
но утиче на друштвено ткиво које тај бол изазива, ле-
чећи његове узроке, блажећи његове последице. Смех 
заступљен у Антологији савремене српске комедије исто-
времено сведочи о неуништивој човековој способности 
да хумором потврди своју људскост. На устук свакој 
друштвеној неправди.
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Позориште је више од живота

„Никад нисам циљао жанр, циљао сам добру пред-
ставу. Жанр дође сам по себи, или дођу теоретичари па 
одреде да је то – то” – каже прослављени редитељ Дејан 
Мијач.

Слови за једног од наших најбољих и највећих редите-
ља икада, добитник је читавог низа признања међу који-
ма, примерице, осам Стеријиних награда, шест „Ћура-
на”… Зову га и најмлађим редитељем због невероватног 
духа којим зрачи и кад је најгоре. Сматра се неупитно 
врхунским интелектуалцем и човеком који храбро, бес-
компромисно и дубински вивисекцира разне теме, посеб-
но  реалност на друштвеној сцени.

Љубитељи спорта неретко кажу: „Благо Партизану 
јер има Мијача.”

А разговор за часопис Комедија уприличен је једног то-
плог септембарског поднева у његовом омиљеном кафеу на 
углу улица Кнез Михајлове и Краља Петра – „Муха”. Уз 
пиво, ведрину и озбиљност, и по који осмех, разговор је 
кренуо, наравно, од питања које је заправо без коначног 
одговора…

Шта је комедија? 

Комедија је, као уосталом и позориште – нешто 
више од живота... Французи своје главно позориште, 
везано за Молијера, традиционално зову – Comédie 
française, француска комедија. У том се театру, нарав-
но, не играју само представе у којима доминира разлог 

за смех. Французи на тај начин, свакако не без разло-
га, под комедијом подразумевају заправо све оно што 
се уметнички изводи на позоришној сцени а ослања се, 
пре свега, на вербалност, односно говор. И није то само 
због тога што је Молијер претежно писао комедије, него 
због тога што то јесте тако. Народски речено: Изем ти 
оно што је паметно а досадно... лично, и умом и душом 
волим игре у којима се, ко год и шта год, само себи на-
смеје. Јер, позориште је, како Шекспир каже, огледало. 
Е сад, питање је на шта је огледало усмерено и ко га 
држи. Национални јунак Холандије се зов Тил Ојлен-
шпигел, што значи – онај који држи шпигл (огледало). 
На старим гравурама он је представљен са капом луде, 
у једној руци држи огледало а у другој штап дворске 
луде, чаробни штап. И ја мислим да је то објашњење. 
Позоришна игра јесте на неки начин саздана тако да се 
подсмева животу, а нарочито такозваној озбиљности и 
претњама животу. Ономе што неко хоће да нас уплаши, 
заведе, регулише, једном речју да на сваки начин хоће 
да влада... Позориште говори да је то немогуће јер жи-
вот је пре свега несавладив. И непредвидив.

Док га има…?

Не може се баш уништити, колико год се неко тру-
дио. Живот је зачет од некога ко има мало више власти 
и мало више могућности него ови што их видимо како 
мисле да су богом дани да владају свим и свачим. Па и 
животом.

Интервју: Дејан Мијач, позоришни редитељ

Позориште је више 
од живота
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Татјана Њежић

Како сте као редитељ приступали представи кад ра-
дите комедију, другачије у односу на друге врсте комада 
или…? 

Радити комедију за мене значи исто режирати као и 
нешто друго, али са мало више обавезе. Добра комедија 
није само оно што је смешно. Површну лакрдију је лако 
направити. Али дубље и слојевитије смешно, то је мало 
теже. Најтеже је бити Чаплин. 

Није ретко да велики комичари, било глумци било пи-
сци комедија, буду озбиљни, ћутљиви,повучени… Хрони-
чари бележе да је и Чаплин такав био…

Чаплин је био повучен, замишљен… Свој. То је зато 
што је духовит. А духовитост је јако далеко од кревеље-
ња. 

Милена Дравић је говорила да смех ослобађа, да је у 
комедији најлепше – победа живота…

Близу је истине. Зато се властодршци плаше правог, 
проницљивог смеха. Јер је то, рекох, више од живота. И 
јаче од њих. 

Више од десет пута су ваше представе учествовале 
на фестивалу Дани комедије у Јагодини, више пута били 

„Вишњик” – Југословенско драмско позориште – фото-архив МПУС
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награђивани.  Између осталог, са „Покондиреном тиквом” 
1974. освојили сте „Ћурана”, а то је представа коју 
историчари позоришта високо рангирају у вашем опусу, 
означавају је и као прекретницу. 

Београдски критичари ме нису гледали у новосад-
ском циклусу. Био сам им близу, критичарима, али нису 
гледали. Имао сам до тада, по мом осећању, бар три-
четири представе сличног ранга. Али те представе нису 
биле на Позорју. Бивале су на неким фестивалима, али 
не оним који су сматрани важним и на којима су се ти 
критичари појављивали. Кад сам успео да се пробијем 
на те важне фестивале, онда ме нису мимоишле ни на-
граде. И када то тако крене, онда ови почну да те ува-
жавају и онда кажу да си и нешто преокренуо... А нисам 
ништа преокренуо. Ја сам направио добру представу и 
нисам имао намеру да правим никакву прекретницу у 
животу.

Ако помињемо „Покондирену тикву” и комедију може-
мо ли да не споменемо Стерију?

Не. Не можемо.

Дакле?

Стерија је дубоко промишљен човек, ондашњи инте-
лектуалац. Образован, невероватно проницљив, зами-
шљен над разним проблемима које је сретао у животу. 
На узвишен начин био је велики родољуб. Зато је и на-
писао „Родољупце”.  Велики патриота. Када је прешао 
из Војводине у Србију, он је Србији даривао много, осим 
писања. А писао је драме, комедије, трагедије… Писао 
је песме које су, по мом уверењу, и данас у врху нашег 
песништва. Између осталог, он је Србији дао велики до-
принос радећи у министарству просвете. Успоставио је 
образовни систем који се са малим изменама примењи-
вао, практично, све до „шуварица”, што је био почетак 
белосветског ништавила од школовања. 

Са представом „Женидба и удадба” (Народно позори-
ште Сомбор) добили сте „Ћурана” 1976, са „Пучином” 
(ЈДП) 1978. Године 1985. освојили сте га са представом 

„Мрешћење шарана” Аце Поповића, којом је и отворен 
Звездара театар. Можемо ли рећи да је то комедија? 

Аца Поповић је писао чудне комаде који су се осла-
њали на дубоку и очаравајућу духовитост. Усмеравао се 
у свом писању не на појаву, него на њен феномен. Вешто 
је то излагао пажњи јавности како би људи сагледали 
где је корен наших судбоносних будалаштина за које се 
народ често залаже, па чак до сопственог самоуниште-
ња. Он их је уочавао и пре него се појаве и узму маха, 
указивао да су склоне пролазности на најбезначајнији 
начин. А узимају данак и остављају дубоко болне траго-
ве, иако су у суштини ништавне. Његов карикатурални 
начин је близак комедији премда је он, да тако кажемо, 
изникао из ондашњег модерног театра апсурда. Био је 
писац близак том правцу. Мене нимало не изненађује 
што се с времена на време појављују његови комади на 
репертоару. То су непролазне теме о пролазности глу-
пости која је опет, са друге стране, утемељена у непро-
лазном.

„Златног ћурана” сте добили и 2003. за животно дело…

Тих година сам добио и „Стеријину” за животно дело, 
и још неке сличне… Све ми се чини да су они мене тим 
наградама за животно дело опомињали да им је доста 
мене и да бих могао да се склоним… И, склонио сам се, 
али касније.

Ако ми је дозвољено да кажем, не само у своје име: на-
жалост.

Зашто нажалост? Баш ми прија.

Па, ако ништа друго, кад сте се ви склонили некако је 
у друштву све убрзано кренуло низбрдо.

У друштвеном смислу да, али у позоришном не. Има 
талената, дивних момака и девојака који се баве позо-
ришном режијом и мени је мило да то гледам, да поне-
кад и разговарам са новим ствараоцима. Неки су баш 
млади, неки су већ увелико етаблирани, неки својим 
делом већ припадају историји позоришта... Свако од 
њих својим начином и рукописом доприноси повољној 
слици о српском позоришту данас.

А где је комедија данас?

Свака озбиљна позоришна игра не може без ироније; 
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према томе, она у себи има уграђен покретачки 
комедиографски елеменат. И комедија је увек тамо где 
је добро позориште. Данас, као што је била јуче и као 
што ће бити сутра.

Ваш осврт на фестивал Дани комедије? 

Када је основан, у ондашњој Југославији није 
постојао ниједан фестивал који би био посвећен неком 
жанру. Будући да је био југословенски, могао је бити 
репертоарски врло богат. Долазиле су добре представе 
одасвуд, што, између осталог, значи да је комедија 
била свеприсутна, није била резервисана само за Србе 
и моравски народ. Ја сам, признајем, у почетку био 
веома сумњичав – који би захтев ондашњи гледалац 
према комедији могао имати? Плашио сам се да се све 
не заврши на лакрдијама и бургијама, да буде слично 
ономе што неретко виђамо у телевизијским серијама. 
То иде испод радара живота. Што се мене тиче, ја никад 
нисам циљао жанр, циљао сам добру представу. Жанр 
дође сам по себи, или дођу теоретичари па кажу да је то 

– то. Дубинско поимање комедије – какво имамо у ономе 
што је, рецимо, писао Шекспир, или Молијер, Брехт... – 
то је увек истраживање узрока у корену, до генетике. То 
су узбуђујући и узнемирујући поступци, то није само 
предмет изложен смеху. Треба сазнати шта је то. Смех 
у том спознавању може бити од користи и помоћи. Ако 
после гледања представе неко нешто у свом начину 
мишљења помери, макар за милиметар – представа 
је вредела. Нарочито је то важно за тврдокорно глупе 
људе који неће, и не умеју, да изађу из своје глупости ни 
по коју цену. А такви су у већини.

Има ли нека комедија, представа коју сте радили а 
коју посебно издвајате из било ког разлога?

Има представа које сам више волео јер је приступ, 
колективни задатак који је обухватио целу групу и рад 
било нешто што ме радовало. Можда неке од тих пред-
става и нису биле не знам како оцењене, али мени су 
биле важне. Називе им не помињем да неку не увредим.

„Чудо у Шаргану” – 
Атеље 212 – фото-архив МПУС
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Када бисте неким случајем сад режирали, који би то 
наслов био?

Увек Чехов.

Зашто?

Ех, зашто… Зато што је Чехов.

Није ли он за своје комаде говорио да су комедије? 
Мада, редитељи их ретко постављају на тај начин. 

За „Три сестре” је рекао је да је водвиљ. Зашто да не?  
И теоријски има додира са водвиљем. Е сад, што глумце 
углавном нешто вуче да извлаче тужне тонове играјући 
несрећне животе... Чехов се није тиме бавио. Пре све-
га, ниједан од његових јунака интимно није несрећан. 
Рецимо, да ли је  Рањевска несрећна?  Мислим да није. 
Жена ради оно што њено биће хоће, што из ње избија. 
Или смрт Трепљева? То  је заправо гротеска.  Гротескни 
су ти његови покушаји да се наметне са неком врстом 
антитеатра, што му не полази за руком и због тога се 
убије. Замисли човека који се убије због тога што дру-
ги нису разумели његову антидраму! То не заслужује 
озбиљну жалост. 

Ви сте се од режије опростили са „Вишњиком”…

Јесам. Али нисам задовољан том представом. Био 
сам деконцентрисан. Нисам следио свој инстинкт, него 
сам завршавао представу. Да је било времена претрпела 
би велике измене, али није се дало.

Дакле, време је за нову режију, односно представу?

Тешко. 

Разговарала: Татјана Њежић

Дејан Мијач на Данима комедије

1974. године – „Покондирена тиква” (СНП Нови Сад) – 
награда „Ћуран” за режију

1975. године „Новосадска променада” (СНП Нови Сад)

1976. године – „Женидба и удадба” (Народно позориште 
Сомбор) – награда „Ћуран” за режију

1977. године – „Ујеж” (СНП Нови Сад)

1978. године – „Пучина” (Југословенско драмско) – награда 
„Ћуран” за режију

1979. године – „Лимунација” (Југословенско драмско) 

1980. године – „Лажа и паралажа” (Театар „Јоаким Вујић”, 
Крагујевац)

1985. године – „Мрешћење шарана” (Звездара театар) – 
награда „Ћуран” за режију

1987. године – „Птиц и птица” (Звездара театар)

1987. године – „Родољупци” (Југословенско драмско) – 
награда „Ћуран” за режију

1993. године – „Пут око света” („Бошко Буха”, Београд)

1996. године – „Госпођа министарка” (Југословенско 
драмско)

1998. године – „Мизантроп” (Југословенско драмско)

2003. године  – „Сумљиво лице” (СНП Нови Сад) – „Златни 
ћуран” за животно дело



ЧАСОПИС ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА ДАНИ KОМЕДИЈЕ, КОМЕДИЈА, БРОЈ 2, ОКТОБАР 2019.

„Зла жена”, Ј.С. Поповић, фото-архив МПУС
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Пет Стеријиних комедија

(Из књиге: Мирослав Мики Радоњић, Стерија у огле-
далу XX века, Позоришни музеј Војводине – Матица 
српска, Нови Сад, 2006)

Јован Стерија Поповић (1806–1856) најзначајнији је 
домаћи драмски аутор деветнаестог века. Иако је свој 
литерарни ангажман започео спевом „Слези имиже 
Болгарија...” (1825) и трагедијом „Невиност” или „Све-
тислав и Милева” (1827), врхунац стваралаштва досегао 
је у комедијама, које су остале као упечатљиво сведо-
чанство стварања једне књижевне традиције. Традиција, 
притом, није схваћена као непроменљива и апсолутна 
категорија, већ напротив, у духу савремене теоријске 
мисли, као динамичан и жив феномен који нова тума-
чења добија у зависности од књижевноисторијског тре-
нутка и променљивог хоризонта очекивања у рецепци-
ји читалаца различитих епоха, културног, друштвеног, 
економског и социјалног статуса. У том смислу, Попо-
вићев комедиографски опус посебно је инспиративан, 
јер је несумњиво представљао почетак савремене срп-
ске драматургије и означио битан правац у развоју на-
шег позоришта. 

У „Лажи и паралажи” Стерија је, и поред одређених 
мањкавости на плану мотивације ликова и компози-
ције комада, маниром искусног драматурга проблема-
тизовао различите аспекте манипулације, породице и 
идентитета, којима се у већој или мањој мери враћао 

и у осталим делима. Његова прва комедија означила 
је почетак другачијег промишљања о традиционалним 
комедиографско-књижевним средствима, заједничким 
за бројна Аристофанова, Плаутова, Шекспирова или 
Молијерова дела. Наивност младе, романтичне девој-
ке; препредена маштовитост домишљатог преваранта; 
прерушавање у циљу обмане; генерацијски сукоб оца и 
кћери – све је то присутно и у овој Стеријиној комедији, 
али са битним одступањима од уобичајених жанровских 
норми, почев од психолошко-менталитетске надградње 
типизираних ликова до изостанка срећног завршетка, 
без дистинкције између криваца и невиних. 

„Покондирена тиква” представљала је наставак ис-
траживања деструктивних друштвених појава и њихо-
вог погубног утицаја на појединца, с особитом пажњом 
усмереном ка могућностима и потенцијалима језич-
ког израза у поступку карактеризације. Сатирични тон 
оштре критике друштва утемељеног на урушеном систе-
му вредности у комедији о покондиреној опанчарици 
добио је све особине озбиљног књижевног ангажмана. 
Комплексност, вишедимензионалност и емоционална 
противречност Феминог лика значајно су дефинисали 
жанровску хетерогеност овог комада.

Обрађујући у следећем делу увек актуелну тему оп-
сесивне шкртости, Јован Стерија Поповић је у „Тврди-
ци” успео да изгради један од најупечатљивијих и нај-
оригиналнијих ликова целокупне српске књижевности. 

Мирослав Мики Радоњић, 
директор Стеријиног позорја

Пет Стеријиних 
комедија
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Мирослав Мики Радоњић

Кир Јања, поред класичних типизираних црта, обогаћен 
је уверљивим психолошким профилом и аутентичним 
нијансама локалног менталитета. Аутор је први пут ко-
ристио унутрашњи монолог у поступку карактеризаци-
је, који ће своје нарочито место наћи тек у остварењи-
ма српских драматурга друге половине двадесетог века. 
Међутим, и споредни ликови добили су много значај-
нију улогу у обликовању комично-драмских ситуација 
у односу на, рецимо, Стеријиног великог претходника 
и узора – Молијера. То се посебно може устврдити за 
нотароша Мишића, представника бирократске елите 

која ће такође бити интригантана тема за велики број 
стваралаца читав век касније. Специфични језик Стери-
јиних јунака у „Тврдици” донео је препознатљива обе-
лежја модерног, неконвенционалног, духовитог, сентен-
цијалног говорног израза.

„Зла жена” била је повратак нешто чистијој жанровској 
форми са елементима комедије карактера и ситуације. 
Ипак, и у њој је Стерија појединим традиционалним 
решењима, као што су замена идентитета и прерушавање 
или успављивање тајанственим напитком, дао потпуно 
ново значење. Брак и породица третирани су са благим 

„Родољупци”, Народно позориште Београд, режија Андраш Урбан



| 61

ЧАСОПИС ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА ДАНИ KОМЕДИЈЕ, КОМЕДИЈА, БРОЈ 2, ОКТОБАР 2019.

Пет Стеријиних комедија

пародијским отклоном, уз истицање патолошких одно-
са и обесмишљених моралних норми. Дискретно је 
покренуто и питање друштвене хијерархије, али оно је 
остало у другом плану, без јасно успостављене везе са 
основном тематско-идејном линијом дела.

Врхунац комедиографског стваралаштва Јован Сте-
рија Поповић досегао је у свом најзрелијем комаду, 

„Родољупцима”, приватној повесници српског покре-
та. Таленат пажљивог проматрача средине и времена 
у којима је живео, истанчан осећај за уочавање свих 
разарајућих појава у друштву, умеће детаљне анализе 
феномена колективне свести, суочавање са бескрупу-
лозним интересним групама и непогрешиво предвиђа-
ње трагичних последица националне еуфорије – обје-
дињени су у причи о лажним родољубима. Проблеми 
идентитета, сукоба морално супериорног резонера са 
механизмима државно-идеолошке репресије, однос 
према историјском наслеђу и бестијалне манипулације, 

у сваком су погледу били оригинално књижевно сведо-
чанство о драматичним дешавањима у Војводини у пе-
риоду 1848/49. године. Стерија је успешно избегао све 
замке фактографије и није створио хронику аутентич-
них догађаја, него релевантних уметничко-естетских 
домета. Тема и композиција „Родољубаца”, остварена 
атмосфера, прецизно дефинисани односи између ли-
кова и осмишљен и динамичан дијалог сврставају овај 
комад у ред савремених драма чија је актуелност апсо-
лутно неспорна.

Плакат за представу „Покондирена тиква” 
из 1939. године, фото-архив МПУС

Јован Стерија Поповић
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Из непосредног искуства врло добро знам да је нај-
већа траума сваке представе – њена премијера. Све је 
тада, током првог уистину озбиљног јавног извођења 
представе, још увек „ровито” и нестабилно, глумци за 
собом у том часу имају само „прогоне”, по правилу с 
разлогом прекидане редитељским интервенцијама, од 
веће помоћи им не може бити искуство стицано на не-
колико генералних проба, а ни оно с претпремијере, 
која најчешће бива одиграна пред одабраном публиком 

– пријатељима позоришта, глумаца, редитеља и чланова 
ауторског тима. А за такве гледаоце тешко је рећи да 
су објективни. Ситуација је, међутим, још заоштренија 
када се пред публиком нађе праизведба новог драмског 
дела јер тада ни гледаоци, који, разуме се, нису читали 
текст, не знају шта их чека, а неретко се тек кроз играње 
покаже да и жанровска одредница којом је, на пример 
у поднаслову, текст одређен може да буде непоуздана. 

Догодило се једном приликом да сам на праизвед-
би неког комада седео у сали поред аутора, иначе мог 
пријатеља. Представа је добро почела и све се одвијало 
у најбољем могућем реду, публика се брзо откравила 
па је дисала дахом сценске радње, а већ након првих 
неколико сцена у сали се зачуло кикотање, испочетка 
дискретно, а убрзо затим је уследио и гласан смех. Не-
колико пута глумци су били прекидани аплаузом, што 
их је само још више окуражило да се потпуно опусте и 
заиграју пуном снагом. И сâм аутор се грохотом смејао 

сценској интерпретацији властитог текста. Лед је дакле 
био пробијен. Премијера је окончана стојећим овација-
ма и узвицима „Браво!”.

Већ ту у гледалишту, док се салом проламао снажан 
аплауз, срдачно сам честитао писцу. С осмехом на лицу, 
задовољан, прихватио је моју шаку, благо се нагнуо 
према мени и шапнуо ми: „Хвала! Заиста лепо. Добра 
представа. Једини мали проблем је што ја нисам напи-
сао комедију.”

Доцније, у разговору који је уследио након што смо 
напустили позоришну салу, писац ми је рекао да се у 
комаду бавио озбиљном драмском ситуацијом за коју 
је инспирацију нашао у драматичној актуелној ствар-
ности. „Па како се онда догодило да драма постане ко-
медија?” – питао сам. Писац то тада није умео да ми 
објасни, али редитељ представе, такође мој пријатељ, је-
сте. Посведочио је да је читаћим пробама приступио на 
основу претходно дефинисаног редитељског концепта, 
дакле с намером да на сцену постави драму жестоког 
набоја. Убрзо се, међутим, показало да се глумци, још 
читајући за столом текст, све интензивније хватају за 
поједине духовите реплике драматис персона (реплике 
чији је смисао био у успостављању баланса са наглашено 
драмском фактуром, а да би причи била обезбеђена жи-
вотна уверљивост). Тако се догодило да глумци запра-
во из говорне радње постепено почну да редефинишу 
карактере ликова које ће тумачити... Процес се, умало, 

Александар Милосављевић, 
позоришни критичар

Од играчке до плачке
О судбини комедија на репертоарима 
наших позоришта
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Александар Милосављевић

отео контроли, а свакако пишчевом и првобитном ре-
дитељском науму, али је у исти мах редитељ схватио и 
да би конкретна драмска прича могла комотно да буде 
сценски изведена као комедија. Уосталом, закључио је, 
наша публика је жељна комедије.

У овом случају се, дакле, догодио процес обрнут у 
односу на онај који је резултирао легендарним сукобом 
између Антона Павловича и Константина Сергејевича. 
Чехов је, наиме, сматрао да је написао комедију, док је 
Станиславски у „Галебу” видео – драму (у ужем смислу).

Но, мој пријатељ редитељ је апсолутно у праву. Пу-
блика најчешће, не само код нас, више воли комедију 
него драму; уз представе засноване на хумору и више 
или мање забавне заплете, слушајући духовите реплике 
и гледајући смешне каламбуре, гледаоци ће се најлакше 
опустити, а ако је потребно (у зависности од друштве-
них и економских прилика) много једноставније ће уте-
ћи од непријатне стварности. Комедија, дакле, може да 
буде и лек – од реалног живота и недаћа свакодневице, 
али покаткад, ако у себи садржи и сатиричке жаоке, она 
зна да буде и снажан окидач који публику покреће на 
размишљање, освешћује често потискивано незадовољ-
ство. Зар Умберто Еко у роману Име руже није аргумен-
товано објаснио зашто је, наводно, изгубљен рукопис 
Аристотеловог списа посвећеног комедији, својеврсни 
парњак (дакле својеврсни „негатив”) његовог славног 
дела О песничкој уметности, популарној Поетици, у 
којој се антички филозоф бавио трагедијом?

Да смех ослобађа, но и да својом понекад затомље-
ном субверзивношћу уме да делује разорно на аутори-
тете различитих врста и нивоа, од оних по чијем моделу 
је настао Нушићев срески начелник Јеротије из „Сум-
њивог лица”, па до Бога (о чему је, видели смо, писао 
Еко), најнепосредније сам схватио половином деве-
десетих година прошлог века, када сам као селектор 
Стеријиног позорја шестарио Србијом и за новосадски 
фестивал бирао представе. Имао сам несрећу да ме за-
деси период „мршавих крава”, када су домаћи писци 
утихнули. (Нахрупиће они свом силином с новим, од-
личним драмским текстовима убрзо потом, но тада ја 

више нисам био селектор.) Но, осим инсуфицијенције 
нових комада, у „моје селекторско време” приметна је 
била и тенденција да, истини за вољу, овдашњи театри 
на репертоаре стављају комедије, али их редитељи, ба-
рем у то време, сценски читају као сериозне драмске 
текстове. Тако су Нушићеве комедије или Стеријина 
весела позорја добијала сценска обличја тешких (дру-
штвених) драма.

Да ли је ова тенденција уистину била баш толико не-
очекивана? Не бих рекао, јер било је то доба у којем се 
(у званично никада вођеним ратовима) распадала наша 
дотадашња држава, а с њом се растакала и комплетна 
пређашња стварност, те су и познати комички запле-
ти и добро знани карактери јунака комедија добили 
сасвим нова значења и другачији смисао. Деведесетих 
је већ увелико минуло време када су редитељи интер-
претирали драме као комедије, онако како је, рецимо, 
Дејан Мијач 1977. године сценски поставио Нушићеву 
грађанску драму „Пучина”, препознајући у њој комич-
ке потенцијале. И тих опскурних деведесетих су насло-
ви код нас увек популарних комедија били, као и пре 
и доцније, својеврсни мамац за гледаоце. Не хајући за 
друштвене (не)прилике, та дела су зрачила својом ко-
мичком ауром и пленила популарношћу. Али пракса је 
показала да комедије могу да доживе својеврсну мими-
крију. Трансформишући се у драму, а некад и трагедију, 
овако третиране комедије су у себи садржале почетну 
(свима познату) шифру на основу које је публика могла 
да декодира сада примењени редитељски поступак, те 
препозна у то време актуелну стварност. Дабоме, нима-
ло веселу.

Само годину или две пре но што сам обављао ду-
жност селектора Позорја, у театарском животу Србије, 
посебно Београда, непосредно пред почетак распада 
Југославије али и доцније, када су на неколико стотина 
километара од престонице вођене борбе, била је уоч-
љива сасвим другачија тенденција. Театри су, наиме, 
репертоарски форсирали комедије, али не Нушићеве, 
Стеријине, нити фарсичне комаде Александра Попо-
вића или црнохуморне драме Душана Ковачевића, а 
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још мање Шекспирове или Молијерове комедије, него 
инсценације најповршнијих водвиља и сличних „лаких 
комада”, драматуршки компонованих по обрасцу „дво-
је се воле а трећи им смета”. Тада сам као критичар 
стекао утисак да се ни редитељи оваквих представа 
одвећ не труде да се амбициозније баве својим пред-
ставама. Важно је, наиме, било – насмејати публи-
ку по сваку цену, извући гледаоце из свакодневице и 
скренути им пажњу са мрачних страна живота. Било је 
то, дакле, доба када се наше позориште смејало „пред-
главу”, нудећи гледаоцима најбаналнији ескапизам од 
стварности која, сетимо се, није обећавала ништа до-
бро. Публика је такво позориште, по свој прилици, тада 
оберучке прихватала.

Другим речима, на судбину комедије у контексту 
репертоарских политика позоришта, осим „воље” глу-
маца и спремности редитеља да тој „вољи” изађу у су-
срет (као у случају инсценације комада мог пријатеља 
писца), неретко важну, понекад чак пресудну улогу игра 
и епоха у којој представе настају, односно хоризонт оче-
кивања публике, одређен друштвеним и политичким 
околностима.

Па ипак, свако ко се бави конципирањем театарског 
репертоара увек ће вам с разлогом тврдити да је – без 
обзира на карактер стварности, ћуди моде, спремност 
глумачког ансамбла и редитеља да изаберу линију ма-
њег отпора – комедија пробитачније решење за повећа-
ње броја гледалаца и, самим тим, подизање зараде од 
продатих улазница.

С друге стране, нема тог глумца или глумице који 
неће – такође с много ваљаних разлога – устврдити да 
је много теже (успешно, али с правим уметничким по-
крићем) играти у комедијама него у другим драмским 
жанровима. Па и поменути водвиљи – ма колико били 
лепршави и утемељени на баналним, једноставним 
заплетима – када су постављени на сцени с озбиљним 
амбицијама подразумевају ванредно глумачко умеће и 
сценску дисциплинованост. Чак, ако хоћете – и завидну 
физичку кондицију.

Па ако већ ствари стоје овако, зашто се на реперто-
арима домаћих позоришта ређе нађу поставке комеди-
ја но драма (у ужем смислу)? Најчешће на ово питање 
уследи одговор садржан у претходном пасусу: играти 
ваљано и сценски одговорно комедију је, наиме, изу-
зетно тешко. Други разлог, логично, произлази управо 
из захтевности коју сценска интерпретација овог жанра 
поставља пред своје креаторе и актере. Из оваквог (од-
говорног) односа према комичном материјалу оправда-
но се рађа бојазан да ће учесници у представи пре или 
касније одустати од строго постављених оквира које им 
је на самом почетку рада поставио редитељ (дабоме на 
основу претходног договора са позоришном управом). 
И на овом плану закони тржишта (који све интензив-
није утичу на све сфере живота, па и уметност) погубно 
делују на театар. Догађа се отуда да неке својевремено 
ваљано сценски постављене и игране комедије данас, 
након неколико деценија перманентног сценског жи-
вота, више ни најмање не личе на властите премијере. 
Оваквих примера сам имао неколико и у сопственој 
вишегодишњој пракси управника, директора Драме и 
уметничког директора позоришта. На моје очи се деша-
вало да се комедије једноставно распадну. Наместо да 
временом привлаче све ширу публику, на њихова изво-
ђења су почињали све чешће да долазе гледаоци који се 
нису „запатили” у нашем позоришту. Представе би сти-
цале „култни” статус иако су са становишта првобитних 
намера аутора и актера, али и критика написаних од-
мах после извођења премијера, заправо постале „треш”. 
Као такве, оне су се прилагодиле публици скромних те-
атарских очекивања, наместо да утичу на формирање 
гледалаца и подижу ниво њиховог позоришног сензиби-
литета.

Истина, догађа се да се временом распадну и пред-
ставе озбиљног драмског репертоара, али је у таквим 
случајевима по реакцији публике лако закључити да је, 
у циљу спасавања представе, неопходно у помоћ позва-
ти редитеља, расписати неколико ванредних проба (чак 
и неколико година после премијере), те тако затегнути 
шавове који су почели да се рашивају.
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Напротив, код комедија које се растачу и у којима 
глумци више не поштују прецизност с којом су изашли 
на сцену у време премијере, смех публике постаје ме-
рило на основу којег се стиче утисак да је с представом 
све у најбољем реду.

Разглављене накнадним разигравањем, а заправо 
најцрњом глумачком „шмиром” и преглумљивањем, 
ове представе су се, најчешће, временом изместиле с 
репертоара театара у којима су настале да би постале 
познате по глумачким егзибицијама које задовољавају 
сумњиви укус најшире публике. А такве гледаоце, не-
довољно упућене и непрофилисане, уместо у озбиљне 
садржаје (па и оне комичке провенијенције), овакво 
позориште уводи у сферу шунда и кича, те у просторе 
јефтине забаве. На тај начин код њих се генерише ути-
сак да су верзирани у театар, па чак и уверење да при-
падају категорији редовних посетилаца театра. Отуда је 
код таквих присутан и утисак да су они заправо активни 
учесници овдашњег позоришног живота, а таква њихова 
убеђења накнадно се преливају и у статистичке податке 
о степену развоја домаће културе.

Дакле, ко хоће да оствари резултат на позоришној 
благајни – нека на репертоар стави комедију. Ко, ме-
ђутим, зараду на благајни ставља испред поштовања 
комедије, њеног аутора, али и публике, нека у резултат 
рада на представи уложи што мање труда (и новца), па 
ће добити позоришни хит чији ће многобројни гледао-
ци бити уверени да су театарска публика.

Да ли је, међутим, њихов смех ослобађајући, да ли 
такав смех води ономе што би, мењајући оно што је за 
промену, могло у сфери комедије да одговара појму ка-
тарзе у трагедији? Да ли овакав смех, испровоциран ба-
налностима, псовкама, јефтиним алузијама, најчешће 
простачким, геговима на прву лопту и слично, уистину 
може да оплемени или покрене гледаоца, суочи га са 
изопаченостима и накарадностима властитог времена, 
са сопственим манама, као што то чине честите, умет-
нички релевантне а ништа мање „смешне” инсценације 
дела Шекспира, Молијера, Јонеска, Стерије, Нушића, 
Аце Поповића и других светских и домаћих комедио-

графа? Њихове комедије су кроз минуле епохе и те како 
потврдиле да у њима има много хуморног потенцијала, 
а за сваки период и било коју културну традицију изазов 
је да у властитим оквирима пронађу „кључ” за сценску 
интерпретацију тих комада.

Комедије су, дакле, и из перспективе конципирања 
репертоара, баш као и са становишта писања, режира-
ња или глумљења, изузетно озбиљна ствар. Чак врашки 
озбиљна. Одлука да се нађу на репертоару отвара про-
сторе који могу бити изузетно клизави, пуни „минских 
поља” с којима се покаткад суочите и када од премијере 
прође много времена и када сте уверени да сте мимои-
шли све потенцијалне замке.

И на крају, да ли овај текст треба разумети као об-
разлагање разлога зашто ваља избегавати инсценације 
комедија? Нипошто! Напротив, ово је само подсећање 
на опрез. Упозорење да комедијама треба приступати 
максимално озбиљно и крајње одговорно. Уосталом, 
баш као и сваком другом послу у позоришту.

А можда је овај текст и (исповедни) покушај обја-
шњења због чега у време када сам руководио Српским 
народним позориштем на репертоару Драме овог теа-
тра није било више комедија. 



САВРЕМЕНИ КОМЕДИОГРАФСКИ ТЕКСТ

Иван М. Лалић

П О Д А Н И К
садо-мазо комедија



ЛИЦА

УРОШ  ПАВЛОВИЋ, 

четрдесет пет година. Интелектуалац. 

Узоран отац и муж. 

КСЕНИЈА, 

његова жена, четрдесет две године. 

Интелектуалка. Узорна мајка и супруга.

ЈОВАН СТАНИВУК, 

четрдесет осам година. 

Интелектуалац. Пореклом из пасивних крајева. 

ЕЛИЗАБЕТА,

 његова жена, четрдесет пет година. 

Интелектуалка. Врло еманципована.

ЈАГОДА,

 четрдесет четири године, 

Ксенијина рођена сестра. 

Интелектуалка. Врло разведена.

ПОШТАР,

 тридесет година. Није интелектулац, 

али се тако осећа.

______________________________________________

ДЕШАВА СЕ ДАНАС, У БЕОГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ВРАЧАР,

 У КОЈОЈ ЈЕ ТАКО ТЕШКО РАЗЛИКОВАТИ ПОРОК ОД ВРЛИНЕ
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1. ОНИ ДОЛАЗЕ

Простран и удобно намештен салон у стану Уроша и 
Ксеније Павловић на Врачару. Кожни тросед, скупоцене 
лампе, модерни мултимедијални уређај и ТВ, као и сли-
ке домаћих мајстора на снежнобелим зидовима, доказују 
да је овај још увек релативно млад брачни пар у живо-
ту пуно радио, зарадио и, најзад, то што је зарадио на 
прави начин материјализовао. Повећа урамљена фото-
графија која заузима централно место на зиду и на којој 
видимо двоје слатке деце – десетогодишњег дечкића и 
дванаестогодишњу девојчицу – употпуњава слику топлог 
породичног дома. 

Ксенија брише прашину по салону, по свему судећи пре из 
жеље да прекрати време него из стварне потребе. О томе 
сведоче одсутан и помало забринут израз њеног лица, као 
и салон који се већ блиста пуним сјајем. У стан улази 
Урош који се управо вратио из куповине. У рукама држи 
две велике торбе.

УРОШ: Долазе?

Пауза. 

КСЕНИЈА: Да, потврдили су.

УРОШ: Како ти изгледају?

КСЕНИЈА: Врло културно. Имали смо среће. 

УРОШ: Интелектуалци? 

КСЕНИЈА: Да. Ако сам добро схватила, он је пси-
хијатар.

УРОШ: Психијатар… а она?

КСЕНИЈА: Мислила сам да те занима како изгледа?

УРОШ: Како изгледа?

КСЕНИЈА: Не знам, нисам је видела.

УРОШ: Па да, причали сте телефоном.

КСЕНИЈА: Зашто ме гледаш тако? Ако хоћеш… 
можемо да откажемо. Није касно.

УРОШ: Да откажемо? Али ово је најсрећнији 
дан у мом животу. 

КСЕНИЈА: Да можда не пренагљујеш? Шта ако 
госпођа Станивук не испуни твоја оче-
кивања?

УРОШ: Ниси ме схватила.

КСЕНИЈА: И ако господин Станивук надмаши 
моја очекивања?

УРОШ: Не ради се о томе, Ксенија. Срећан сам 
због начина на који си прихватила све 
ово. Веома сам поносан на тебе. 

КСЕНИЈА: А на који сам други начин могла да 
прихватим?

УРОШ: Рецимо на најгори могући: „Значи 
тако, више нисам у стању да удовољим 
сексуалним прохтевима мога мужа” 
или: „Ти ниси нормалан, зар хоћеш 
да упропастиш све што смо годинама 
стварали?”…

КСЕНИЈА: Или: „Теби је секс увек био најважнији, 
а мени брак и породица.” Зар не? 

УРОШ: Да, нешто у том стилу…

КСЕНИЈА: За кога ме ти сматраш, Уроше?

УРОШ: Ја сам само мало обазрив, мила, јер не 
желим да петнаест година срећног и 
успешног брака доведем у питање. То 
је све. 

КСЕНИЈА: То је лицемерно с твоје стране. Као да 
сам ја неспособна да схватим да је до-
шло време да освежимо наш сексуални 
живот. И као да је то нешто ненормал-
но.

УРОШ: Ко је рекао да је ненормално? Колико 
се сећам ја сам био тај који је предло-
жио да дамо оглас на интернету.
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КСЕНИЈА: Како сада ствари стоје, ти људи ће доћи 
вечерас и биће веома разочарани.

УРОШ: Бојиш се да им се нећемо допасти?

КСЕНИЈА: Буди искрен и реци да би био у стању…

УРОШ: Шта?

КСЕНИЈА: Да мирно посматраш како господин 
Станивук…

УРОШ: А ти замисли да господин Станивук 
има сто деведесет, да је шланк и да се 
у слободно време бави тенисом, а онда 
просуди сама. Имам ли права да сто-
јим на путу вашој срећи?

КСЕНИЈА: Немаш, заиста. Поготово ако се госпо-
ђа Станивук, на пример, бави аероби-
ком…

УРОШ: Аеробиком? Не верујем.

КСЕНИЈА: А ја не верујем да би те тај податак рас-
тужио.

УРОШ: А зашто би ме растужио? Услед напор-
них вежби њено тело је постало змиј-
ско, а њена глад за мушкарцима неу-
тољива… /пада у ватру/ Њен муж даје 
све од себе да би је задовољио, али тај 
се вулкан пожуде и страсти не гаси уо-
бичајеним средствима. Она сања неког 
другог мушкарца, много моћнијег и 
страснијег мушкарца, мушкарца који 
ће знати и умети, а изнад свега жудети 
да је издигне до неба, до најудаљенијих 
звезда…

КСЕНИЈА: Мала опаска – последњи пут сам виде-
ла те звезде пре два и по месеца. Када 
су те унапредили у главног инжењера 
на градилишту.

УРОШ: Али ја уопште нисам говорио о себи…

КСЕНИЈА: Опрости, онда ми се само учинило.

УРОШ: /пауза/ Јеси ли успела да сазнаш чиме 
се госпођа Станивук заиста бави?

КСЕНИЈА: Јесам.

УРОШ: Чиме се бави?

КСЕНИЈА: Аеробиком.

УРОШ: Аеробиком?

КСЕНИЈА: Да, аеробиком. Држи часове. За све оне 
које би хтели да пређу у „табор витких”.

Урош погледа у страну.

УРОШ: Жао ми је, Ксенија. Ко зна, можда и го-
сподин Станивук…

КСЕНИЈА: Не узбуђуј се. То ми је у овом тренутку 
последња брига.

УРОШ: Ја сам мислио да ти ове наше слатке 
маштарије представљају задовољство. 
Зашто се не опустиш мало?

КСЕНИЈА: Зато што немам поверења у тебе. С јед-
не стране инсистираш на отвореном и 
искреном разговору, а овамо се иза мо-
јих леђа отворено и искрено удвараш 
мојој рођеној сестри.

УРОШ: Ја се удварам Јагоди?

КСЕНИЈА: Прошли пут када је била овде шапнуо 
си јој тихо на уво: „Јагода, ти си сестра 
мог живота од жене мог живота.”

УРОШ: И ти то називаш удварањем?

КСЕНИЈА: А како би ти то назвао? Необавезним 
ћаскањем са женом оштећеног слуха?

УРОШ: Не, ја бих то назвао хришћанском па-
жњом према разведеној и веома уса-
мљеној жени. 
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КСЕНИЈА: Односно – починитељ би се осећао и 
као доброчинитељ?

УРОШ: Ксенија, волео бих да и ти у мени пре-
васходно видиш искреног пријатеља, а 
затим све остало. То је све што очеку-
јем од тебе.

КСЕНИЈА: То се подразумева. Уосталом, зар ти ја 
већ нисам отворено пришла и рекла… 
за оног врло сензибилног момка што 
доноси пошту?

УРОШ: Не, ниси.

КСЕНИЈА: Ако ти већ нисам рекла, ја то чиним 
сада јер у теби превасходно видим 
искреног пријатеља, а затим све остало.

УРОШ: И?

КСЕНИЈА: Шта и?

УРОШ: Шта се десило између тебе и сензибил-
ног поштара?

КСЕНИЈА: Десило се шта се десило… Он ми је у 
неколико махова дискретно ставио до 
знања да му се свиђам, а ја сам га онда 
једном приликом позвала на кафу. По-
сле тога смо водили љубав…

УРОШ: Водили сте љубав?

КСЕНИЈА: Да. Најблаже речено.

Урош се стровали на софу.

УРОШ: И то баш на софи на којој сад седиш. 

Урош хитро устане. Премести се на фотељу. 

УРОШ: Мој живот је управо постао бесмислен. 
Убићу прво тебе, затим софу и на крају 
себе.

КСЕНИЈА: Ето видиш какав си ти човек! Колико 
ти поверења имаш у мене. Целу причу 
о поштару сам измислила само да бих 
ти показала колико си затуцан. 

УРОШ: Ја затуцан?

КСЕНИЈА: Како онда објашњаваш твоју варварску 
реакцију на глупаву причу о поштару 
која ми је прва пала на памет?

УРОШ: Доста! Реаговао сам како сам реаговао, 
примитивно и глупо, и сада се кајем!

Пауза. Урош се намргодио јер је реаговао примитивно и 
глупо. На вратима се зачује звоно. 

УРОШ: Неко звони…

КСЕНИЈА: Ко је да је… захвална сам му. Спасао 
ми је живот. 

Урош одлучним кораком одлази да отвори. Отвара. На 
вратима стоји поштар. Урош пиљи у њега неколико 
тренутака.

ПОШТАР: Добар дан, господине Павловићу…

УРОШ: /иронично/ Којим добром момче?

ПОШТАР: Навратио сам да вас обавестим да је 
онај сексуални манијак… чули сте на 
вестима?

КСЕНИЈА: Да, јесмо. Понављају цео дан. Шта има 
ново? Је л’ ухваћен?

ПОШТАР: /уздахне/ Не, није, нажалост. Што је 
најгоре, тај човек је према неким гла-
синама примећен и у нашем крају…

УРОШ: Заиста? То су онда лоше вести. Ти и ја 
смо добили конкуренцију.

ПОШТАР: Како то мислите, господине Павлови-
ћу?
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УРОШ: Не скидаш поглед са ове софе, момче. 
Ето како мислим!

ПОШТАР: Опростите, али та софа је заиста лепа. 
Претпостављам и да је веома удобна…

УРОШ: Удобна, кажеш?

Устреми се ка њему. Ксенија се умеша.

КСЕНИЈА: Уроше, шта ти је? Целу причу сам из-
мислила. Смири се!

УРОШ: Марш напоље! Ти ћеш да правиш јеле-
на од мене у мојој рођеној кући!

Урош насрне на њега. Ксенија се испречи.

КСЕНИЈА: Уроше, за име бога! Остави момка на 
миру!

Увидевши опасност, момак би да се извуче.

ПОШТАР: Госпођо и господине Павловић, ја само 
толико. Ако сазнам још нешто, јавићу 
вам.

Момак изађе. Урош залупи врата за њим. Бесан је.

КСЕНИЈА: Како те није срамота?

УРОШ: Сви су они исти. На једног поштара 
дође десет пропалих софа…

Ксенија прилази телефону. Врти бројеве.

УРОШ: Кога зовеш?

КСЕНИЈА: Госпођу и господина Станивук.

УРОШ: А зашто?

КСЕНИЈА: Зато што желим да откажем вечера-
шњи сусрет.

УРОШ: Ксенија, немој молим те… немој ако 
бога знаш…

КСЕНИЈА: Зашто да се упуштамо у нешто за шта 
очигледно ниси способан?

УРОШ: Способан сам, Ксенија, кунем ти се. 
Само да није било те проклете софе. 
Фиксирао ју је погледом све време…

У том тренутку звони Урошев телефон. Урош погледа 
дисплеј.

УРОШ: Деца…

КСЕНИЈА: /погледа на сат/ Па да, рекли су да ће 
звати око пет…

Урош оклева. Телефон звони.

КСЕНИЈА: Шта је, срамота те је да се јавиш?

УРОШ: Да, мало…

КСЕНИЈА: А тек мене…

Урош смогне снаге и јави се.

УРОШ: Хало, Бојане, Сандра!

Мрак.
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2. БЕЗ ЛАЖНИХ МОРАЛНИХ СКРУПУЛА

На позорници видимо два пара који стоје један наспрам 
другог. Станивукове наспрам Павловића, или обрнуто 
– Павловиће наспрам Станивукових. Јован Станивук 
је корпулентни, већ проседи џентлмен са ешарпом око 
врата и букетом као крв црвених ружа у руци. Елиза-
бета Станивук, у складу са својом професијом, изгледа 
као суперсонични авион пред полетање. Тесна, уз тело 
припијена гардероба истиче њен сексепил и њену реше-
ност да се понаша онако како јој то највише одговара. 
Урош и Ксенија се труде да делују опуштено. 

ЈОВАН: /пружа Ксенији букет/ Задовољство ми 
је, госпођо Павловић…

КСЕНИЈА: Хвала, није требало…

ЈОВАН: /пружа руку Урошу/ Јован Станивук, 
неуропсихијатар. Драго ми је. 

УРОШ: Урош Павловић, инжењер високе град-
ње. Такође.

Елизабета пружа руку Урошу, коју овај пољуби.

ЕЛИЗАБЕТА: Елизабета Станивук, инжењер људских 
тела. Моје поштовање.

УРОШ: Имаћемо о чему да причамо, колеги-
нице…

ЕЛИЗАБЕТА: Надам се, колега…

УРОШ: /представља своју жену/ Моја жена Ксе-
нија, виши научни сарадник на Инсти-
туту за микробиолошка истраживања. 

Јован јој пољуби руку.

ЈОВАН: Уздам се у нашу сарадњу… госпођо Па-
вловић.

КСЕНИЈА: Захваљујем на поверењу…

Јован се накашља.

УРОШ: Е па, изволите… седите, наши драги 
гости.

Гости се смештају на тросед. Јован се нађе између Ксе-
није и Елизабете, док Урош седа на фотељу, ближе Ели-
забети. 

ЈОВАН: Дискретна, интелигентна и крајње ци-
вилизована порука на интернету, која 
нас позива да се без лажних моралних 
скрупула суочимо са изазовима модер-
ног живота, управо нам открива исто 
тако дискретне, интелигентне и циви-
лизоване људе. Имали смо пуно среће, 
зар не, Елизабет?

ЕЛИЗАБЕТА: Ја не бих занемарила ни одређени 
еротски набој којим одише порука…

УРОШ: Еротски набој? Ксенија, зар ми нисмо 
дали оглас за продају стана?

Пауза, а затим се сви слатко насмеју. 

ЈОВАН: Имате одличне рефлексе, господине 
Павловићу. Све честитке.

УРОШ: /осокољен/ Пре него што вам покажем 
распоред просторија, да ли сте можда 
расположени за један мали аперитив, 
господо?

ЕЛИЗАБЕТА: Ми не пушимо, не пијемо и не једемо, 
господине Павловићу. Ако нас питате 
од чега живимо, живимо од онога што 
обично долази после малог аперитива. 

ЈОВАН: Елизабет, да ме не схватиш погрешно, 
али ја мислим да не би требало да пре-
јудицирамо ствари. Ту смо да се упо-
знамо са госпођом и господином Па-
вловићем, а не да…
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КСЕНИЈА: Ах, то мушко околишање! Сви су они 
исти, госпођо Станивук. Када смо се 
Урош и ја упознали, два месеца смо 
ишли у биоскоп све док он није смогао 
снаге да ми каже: „Ксенија, зар није 
дивно што нас двоје размишљамо на 
исти начин?” Замислите како сам се 
осећала.

УРОШ: Зар то није било после шест месеци, 
драга?

Сви прсну у смех.

ЈОВАН: /Ксенији/ Бога ми, сналажљив је овај 
ваш инжењер, госпођо Павловић. Врло 
сналажљив. Немам примедби.

КСЕНИЈА: Надам се да их ни ја нећу имати, го-
сподине Станивук.

Јован је заводнички погледа.

ЈОВАН: Фасциниран сам вашом спонтаношћу, 
госпођо Павловић.

КСЕНИЈА: За вас - Ксенија, ако немате ништа 
против…

Урош се накашље. За тренутак завлада непријатна 
тишина.

УРОШ: Онда… како коментаришете ову ситуа-
цију у земљи? Није баш ружичаста?

ЈОВАН: Тактички заокрет, или се у овој кући 
заиста прича о политици?

КСЕНИЈА: Не брините. Урош је заклети опозици-
онар, али сам ја увела цензуру у кући.

УРОШ: Још да нам забране гледање фудбал-
ских утакмица, шта бисмо онда…

Јован се насмеши.

ЈОВАН: Бавили бисмо се паметнијим стварима. 
/враголасто, гледајући Ксенију/ Штри-
кањем на пример…

Смех.

КСЕНИЈА: Ни ваши рефлекси нису за потцењива-
ње, господине Станивук.

ЈОВАН: Трудим се, иако није лако парирати ва-
шем мужу.

КСЕНИЈА: Када смо већ код спорта… шта мисли-
те о тенису?

ЈОВАН: Заљубљеник и страствени играч, енту-
зијаста и члан тенис пула. Ако  наста-
вим, трајаће пола сата…

КСЕНИЈА: То сам и мислила. Је л’ видиш, Уроше?

ЈОВАН: Зар се то толико види на мени? Мора 
да је то због мог тениског лакта…

КСЕНИЈА: И ја бих баш волела да научим, али ми 
Урош не да. Каже да је то малограђан-
ски спорт.

ЈОВАН: Па наравно…

Пауза. 

КСЕНИЈА: Опростите… а како то мислите?

ЈОВАН: Па и ми смо малограђани. Зар то од-
мах нисте приметили?

Смех, прво Јован, а затим сви остали.

УРОШ: /уозбиљи се/ Не, нисмо. Управо супрот-
но. Оно што смо одмах приметили, то 
су двоје посебних, рекао бих – изузет-
них људи, који као да нису из наше 
мале балканске паланке...
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ЈОВАН: Елизабет, чујеш ли ти ово? Зар је баш 
толико очигледно да смо последњих 
петнаест година живели у Холандији?

ЕЛИЗАБЕТА: Просто је невероватно како баш ништа 
не можемо да сакријемо. 

КСЕНИЈА: У Холандији? /стави руку на уста/ У 
прелепом, либералном Амстердаму, 
кладим се?

ЕЛИЗАБЕТА:   Погодили сте. То је град у коме је го-
тово све дозвољено. Забрањено је само 
одолевети својим инстинктима. Али, 
као што рече Јован, да не прејудици-
рамо ствари…  

УРОШ: Госпођо Станивук, ја вас најискреније 
молим. Слободно их прејудицирајте! 

ЕЛИЗАБЕТА: Ви сте веома храбар човек, господине 
Павловићу. 

УРОШ: /пољуби јој руку/ Ризик је моје занима-
ње, Елизабет..

КСЕНИЈА: Јоване, желим да вас охрабрим. У ва-
шем случају, сваки ризик је потпуно 
искључен.

ЈОВАН: Само полако, молим вас, Ксенија. Не 
замерите. Ја сам заправо веома сти-
дљив човек. За вашу информацију, до-
лазим из пасивних крајева. Моја жена 
никако да се помири са том чињени-
цим.

КСЕНИЈА: Из пасивних крајева?

ЈОВАН: Из веома пасивних крајева и то увек 
са поносом истичем. Као илустрацију 
колико су пасивни, навешћу вам један 
невероватан податак. Наиме, и дан-да-
нас тамо постоји велики број домаћин-
става у којима муж и жена уопште не 
спавају у истој просторији.  

КСЕНИЈА: Податак је заиста невероватан…

ЈОВАН: А ви се сигурно питате како супру-
жници уопште обављају своје брачне 
дужности. Е па, видите, у пракси то из-
гледа овако: мушкарац обично звизне 
и то веома тихо, водећи рачуна да не 
пробуди укућане, што је за жену поу-
здан знак да треба да му се придружи. 
Згодно, зар не?

УРОШ: Из чега произлази да жене у тим краје-
вима имају веома изоштрени слух…

ЈОВАН: Потпуно сте у праву… што кажу, раде 
на високим фреквенцијама…

Мушки део четворке се насмеје. Ксенија и Елизабета 
се ћутњом солидаришу са јадним женама из пасивних 
крајева.

КСЕНИЈА: Ако сам добро схватила, то значи да је 
свака иницијатива са женине стране 
искључена.

ЈОВАН: /за тренутак се уозбиљи/ Не сасвим, 
драга Ксенија. У ишчекивању сигнала, 
жена понекад сама преузима иници-
јативу и то тако што се стидљиво по-
јављује на вратима мужевљеве собе с 
питањем: „Фијукну ли ти мужу, или ми 
се причињело?”

Мушки шовинистички грохот поново испуни просто-
рију.

УРОШ: Баш су довитљиве те наше жене…

ЈОВАН: Опростите на дигресији… али нисам 
могао да одолим…

И даље се смеје.
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ЕЛИЗАБЕТА: /Ксенији/ Само сам чекала кад ће да 
нађе тренутак. Понавља је у свакој 
прилици.

КСЕНИЈА: Кад би бар мање теоретисали! Што 
каже моја сестра – на речима цар, а у 
кревету ошљар.

Овај пут се зачује женски кикот.

УРОШ: Је л’ чујете ви ово, господине Стани-
вук? У праву је мој комшија полицајац 
кад каже: „Жене нам стално раде иза 
леђа. Ко да их плаћају из иностран-
ства!”

Смех.

ЈОВАН: У прави час, господине Павловићу. 
Мало смо консолидовали редове.

КСЕНИЈА: Само за кратко. Је л’ тако, госпођо Ста-
нивук?

УРОШ: Не могу да верујем… моја рођена 
жена! А толико смо се прибојавали 
овог сусрета. 

ЈОВАН: Прибојавали? А зашто?

УРОШ: Предрасуде, господине Станивук, 
предсрасуде. Врачар није Амстердам. 
Али захваљујући људима као што сте 
ви, за нас можда има наде. Не знам да 
ли сте приметили, али чим сте ушли у 
наш стан прострујао је некакав флуид, 
а ми смо почели да шалимо, сасвим 
опуштено и лежерно, као да се већ го-
динама знамо.

ЈОВАН: А шта сте друго могли очекивати од 
људи сличних провенијенција, сензи-
билитета и погледа на свет, господине 
Павловићу?

Пауза. Урош погледа Елизабету.

УРОШ: Искрено, то што сам очекивао, ја сам 
управо и добио…

Елизабета лагано устаје.

ЕЛИЗАБЕТА: /сензуално/ А на основу чега сте то за-
кључили… колега?

Урош се накашље.

УРОШ: Очигледно… тај вулкан пожуде и стра-
сти се не гаси уобичајеним средствима, 
господине Станивук.

ЈОВАН: Нимало уобичајеним средствима, го-
сподине Павловићу…

УРОШ: Онда га нећемо ни гасити таквим сред-
ствима…

Одлази до хај-фај стуба. Укључује га. Зачују се звуци 
Болера.

ЕЛИЗАБЕТА: Болеро… моја омиљена мелодија…

УРОШ: Мој стари пријатељ Равел… само за 
вас…

Сигурним кораком морског галеба Урош прилази Елиза-
бети. Пружа јој руку, а затим је страсно привуче к себи. 
Крену са игром. Оштро и заносно. Јован и Ксенија су за 
тренутак затечени. 

Најзад, Јован устаје и маниром енглеског дендија поди-
же Ксенију са места… њихова игра за нијансу је мање 
оштра и заносна.

КСЕНИЈА: Уроше, мислиш ли на нашу децу?

УРОШ: Мислим, Ксенија! С времена на време!
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КСЕНИЈА: Зар то није била сјајна идеја што смо 
их послали са школом на море?

УРОШ: Фантастична, Ксенија! Уплатиће им 
тата још једну смену!

Музика надјача разговор.

 

3. О ЕЛЕМЕНТАРНОМ ЖЕНСКОМ ПРАВУ

Ксенија и Јагода, која је дошла сестри у јутарњу визи-
ту, пију кафу. Ксенија на себи има тренерку за џогинг, 
док Јагода, витка и бритка интелектуалка, електрич-
них покрета, на себи нема тренерку за џогинг. Она на 
себи има спортски, преподневни шешир и светли ком-
плет од лана.

ЈАГОДА: /отпије мало кафе/ Онда…Чему имам 
да захвалим на твом хитном позиву у 
недељу ујутру?

КСЕНИЈА: Не знам како да почнем. Ствар је вео-
ма деликатна.

ЈАГОДА: Брак ти је у кризи?

КСЕНИЈА: /насмеши се/ Не, није то. Напротив…

ЈАГОДА: Штета.

КСЕНИЈА: Штета?

ЈАГОДА: Види овако, Ксенија. Ти си савршена 
жена. Успешна у послу, имаш дивног 
мужа, стан, двоје дивне деце… /погледа 
је/ чак си и лепша од мене! Ред је да се 
и теби деси неки проблем, мајку му... 

КСЕНИЈА: Ја лепша од тебе? Дај, шта причаш…

ЈАГОДА: Погледај ме на шта личим! Подочњаци, 
широки кукови, мале сисе, бар десет 
кила вишка. Имам озбиљан пад жен-
ског самопоуздања.

КСЕНИЈА: Јагода, чекај мало. Ти си професорка 
филозофије у средњој школи. Обра-
зована, речита, бескрајно шармантна. 
Први брак није успео - о-кеј, идемо 
даље...

ЈАГОДА: Где идемо даље, Ксенија?
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КСЕНИЈА: Како где? Има ваљда још занимљивих 
мушкараца на овој планети.

ЈАГОДА: Где су они? Ево, ти ми реци. Очајна 
сам. Од када сам се угојила, више ми 
ни клинци у школи не добацују „Про-
фесорка има лепе ноге”.

КСЕНИЈА: Увек сам ти завидела на њима. Много 
су лепше него моје. Ја имам јаке ли-
стове.

ЈАГОДА: Ти имаш јаке листове? Дај бре, жено, 
освести се. Изгледаш као авион. Још 
да нађеш љубавника, па да се коначно 
обесим…

Ксенија се загрцне.

ЈАГОДА: Ја не могу ниже да паднем, веруј ми. 
Ухватила сам себе у грозним разми-
шљањима. Чула си за овог сексуалног 
манијака?

КСЕНИЈА: Да, јесам. Шта је било с њим на крају?

ЈАГОДА: Кажу – примећен је овде код нас, на 
Врачару. Како сам то чула, одмах сам 
решила да кренем у вечерње шетње. 
Ако ми се посрећи да га сретнем… 

КСЕНИЈА: /насмеши се/ Ти стварно ниси нормал-
на…

ЈАГОДА: Смислила сам и пригодан текст: „Го-
сподине манијаче, изволите, ја сам ту 
да вам помогнем. Сигурно сте имали 
тешко детињство. Позната сам као не-
себична особа. Шта год да ми урадите, 
нећу се опирати и дозивати у помоћ…”

КСЕНИЈА: Јагода… /забринуто/ да ли си разми-
шљала о томе… да би можда било до-
бро да посетиш психијатра? Од када си 
се развела…

ЈАГОДА: /скочи/ Ево је опет. Зашто ми увек на 
тако бруталан начин ускраћујеш моје 
елементарно женско право да сањарим 
о мушкарцима на начин који ми најви-
ше одговара?!

КСЕНИЈА: Само покушавам да ти помогнем, Јаго-
да…

ЈАГОДА: Када жена изгуби моћ маштања, фан-
тазирања… то значи да она као жена 
више не постоји. Пре би ти требало да 
идеш код психијатра, а не ја. 

Пауза.

КСЕНИЈА: Већ сам била код њега. Односно, он 
код мене.

ЈАГОДА: Је ли? Почели су да ординирају и по 
кућама?

КСЕНИЈА: Данас идемо на тенис, а онда ћемо…

ЈАГОДА: На тенис? Нека нова метода?

КСЕНИЈА: Да. Радимо на ослобађању од стреса.

ЈАГОДА: Од стреса? Паметно. Ја сам, рецимо, 
стално у стресу, што се види из прило-
женог. 

Пауза. Јагода сумњичаво погледа своју сестру.

ЈАГОДА: Ксенија, чекај, а када је он то био овде?

КСЕНИЈА: У петак. Тада смо се и упознали.

ЈАГОДА: А Урош… где је он био за то време?

КСЕНИЈА: У суседној просторији.

Јагода сркне мало кафе.

ЈАГОДА: Значи био је ту. За тренутак сам поми-
слила… не, није битно.
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КСЕНИЈА: Био је тамо са његовом женом.

ЈАГОДА: Са чијом женом?

КСЕНИЈА: Па, са женом овог психијатра.

ЈАГОДА: Значи – они тамо, а ви овамо. /пауза/ А 
шта су они тамо радили?

КСЕНИЈА: Па исто што и ми овамо.

Јагода је у неверици.

ЈАГОДА: Ксенија… ти си мајка двоје ситне деце!

КСЕНИЈА: Најзад си схватила. Бавили смо се 
праксом, а не само теоријом.

Јагоди испадне шољица коју држи у руци. Кафа се пролије.

ЈАГОДА: Мислим да би требало да кренем…

КСЕНИЈА: Да кренеш? Али зашто? Тек си дошла. 
Сад иде оно главно. Били смо и синоћ 
заједно. Само што овај пут Урош и ње-
гова жена нису били ту.

ЈАГОДА: А где су били они?

КСЕНИЈА: Код ње. 

Јагода пиљи у њу. Без текста.

КСЕНИЈА: Јагода, ја знам да ти све ово звучи по-
мало чудно, али…

ЈАГОДА: Мени? Сачувај боже! Него, имаш ли 
неко конопче у кући? Морам до тоале-
та. Обесила бих се о бојлер…

Демонстративно устане и крене ка вратима.

КСЕНИЈА: …треба да знаш да је то била наша за-
једничка одлука.

Зачује се звоно на вратима. Јагода застане. Звоно се по-
нови.

ЈАГОДА: /Ксенији/ Хоћеш ти, молим те? /иро-
нично/ Можда је то управо твој учитељ 
тениса.

КСЕНИЈА: Не, није он.

ЈАГОДА: Откуд знаш?

КСЕНИЈА: Он је у спаваћој соби. Још се није про-
будио.

Јагода се стровали на оближњу фотељу. У потпуном је 
шоку. Ксенија одлази ка вратима. Отвара их. На вра-
тима стоји поштар. Руке је прекрстио на леђима.

ПОШТАР: Добар дан, госпођо Павловић…

КСЕНИЈА: Добар дан…

ПОШТАР: Навратио сам само да вас упозорим да 
онај напасник изгледа јутрос примећен 
и у овој згради. Молим вас да отворите 
четворе очију.

ЈАГОДА: /скочи/ У овој згради? Па то је сјајна вест.

ПОШТАР: Сматрао сам за своју дужност да вас 
обавестим о томе. 

КСЕНИЈА: Хвала ти. Веома си љубазан. Обратиће-
мо пажњу.

Јагода притрчи вратима. Даје визиткарту поштару.

ЈАГОДА: Ако га сретнеш, дај му ово, молим те. 
Ја сам Јагода, Ксенијина сестра. 

Рукују се. Поштар зблануто загледа визиткарту.

ЈАГОДА: Моја визиткарта. Ту сам да му понудим 
стручну помоћ, тако му реци. Услуга је 
бесплатна, наравно.

ПОШТАР: /збуњен/ Хоћу, свакако… довиђења.

Одлази.
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ЈАГОДА: /викне за њим/ Реци му и да могу да до-
платим ако треба!

Врата се затварају, остају саме Ксенија и Јагода.

КСЕНИЈА: Јагода, ако могу само да те замолим 
нешто. Све је ово бескрајно симпатич-
но, али ако би могла да мало смањиш, 
за октаву-две. Шта ће овај дечко по-
смислити о нама?

ЈАГОДА: Ја да смањим? Јеси ли ти при себи, Ксе-
нија? Ја сам бре за тебе девица Марија!

Наједном, отварају се врата спаваће собе. На њима 
стоји Јован Станивук. У тениском шорцу и белој Фила 
мајици. Преко врата му је пребачем пешкир.

ЈОВАН: Добро јутро…

Пауза. Јагода не зна како да реагује. Јован јој прилази.

ЈОВАН: Јован Станивук, неуропсихијатар. Дра-
го ми је.

Јагода не одговара, Јован јој пољуби руку.

КСЕНИЈА: Јагода, моја сестра…

ЈАГОДА: Ксенија, реци ми како да се понашам. 
Где је Урош?

КСЕНИЈА: Природно. Сасвим природно.

Јован јој и даље држи руку.

ЈОВАН: Не брините, Јагода, Урош се сада сјајно 
забавља са мојом женом. Из искуства 
вам говорим да ће то потрајати.

КСЕНИЈА: /Јагоди/ И Урош је на терапији. Госпо-
дин и госпођа Станивук су дуго живели 
у Холандији и остварили веома успе-
шне каријере. Сад желе да своја иску-
ства пренесу нама.

ЈАГОДА: /Јовану/ Живели сте у Холандији? Па 
каква вас је мука натерала да се вра-
тите овамо?

КСЕНИЈА: Господин Станивук жели да отвори је-
дан студио овде.

ЈАГОДА: Какав студио?

ЈОВАН Институт, Ксенија, не студио.

КСЕНИЈА: Опростите, Јоване. Инситут. /Јагоди/ 
Веома креативан институт са веома 
оригиналним концептом. /Јовану/ Мо-
жда да јој ти детаљније објасниш?

Јован се накашље.

ЈОВАН: У најкраћем, институт ће се бавити 
борбом против инхибиције и разбија-
њем свих могућих табуа… 

КСЕНИЈА: И то на један веома иновативан на-
чин. Едукација се спроводи… пази сад 
како…

Нагне се ка Јагоди, гласни шапат.

КСЕНИЈА: … Развијањем садо-мазо вештина. 

ЈАГОДА: Садо-мазо вештина? 

КСЕНИЈА: Да. Зар то није сјајна идеја? Ми смо 
већ кренули са загревањем. Удахнеш 
дубоко, издахнеш и пустиш да речи 
саме крену из тебе…  

ЈАГОДА: Какве речи?

КСЕНИЈА: Речи којих се стидиш у свакодневном 
животу. Невероватно растерећење, ве-
руј ми. 

ЈАГОДА: Ако сам добро разумела, почела си и 
да псујеш, црна Ксенија?
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КСЕНИЈА: Ти зови то тако, али ја сам осетила 
огромно олакшање. Изговарала сам све 
оно што никада нисам смела на послу, 
или овде, у кући. Хоћеш да чујеш шта 
сам навежбала?

ЈАГОДА: Немој молим те, Ксенија. Ипак сам ја 
просветни радник.

КСЕНИЈА: Једва чекам да видим Уроша да мало 
разменимо ватре…

Јован се накашље.

ЈОВАН: /Јагоди/ Ако дозволите, као аутор овог 
концепта дужан сам да вам појасним 
неке ствари. Видите, Јагода, када су 
наши пацијенти у Амстердаму сазнали 
одакле долазимо моја жена и ја, били 
су веома заинтригирани. Њихово прво 
питање је било да ли је то она земља у 
којој можете добити батине, и то бес-
платне, на сваком кораку. Замислите!

ЈАГОДА: /у шоку/ Као да ми понестаје концен-
трације, опростите…

ЈОВАН: Целокупна историја људског рода дока-
зује да је наша цивилизација настала на 
грубостима и доминацији. Декадентна, 
сређена Европа је уморна од свог реда, 
правила, бирократије, умивене сли-
ке наизглед срећног друштва. С друге 
стране, Србија, оаза слободе, за њих је 
примамљиви бордел у коме је све до-
звољено. Они желе у тај бордел. Желе 
слободу. Узбуђење. Па чак и понижење!

Тишина. И Ксенија и Јагода су занемеле.

ЈОВАН: Ето зашто смо се вратили у Србију, 
драга Јагода. /насмеши се/ Могу ли сад 
мало да се нашалим да релаксирамо 
ову озбиљну тему?

ЈАГОДА: Свакако, свакако. Само изволите…

ЈОВАН:  Да сам ја власт, главни туристички 
слоган земље би био „Дођите да будете 
понижени”! 

Јагода и Ксенија се кисело насмеше. Јован погледа на сат.

ЈОВАН: Десет сати… баш и немамо превише 
времена ако хоћемо на тенис. Шта 
каже моја лепа Серена?

КСЕНИЈА: Серена је спремна, само…

ЈОВАН: Она се двоуми? Иако је њен учитељ 
резервисао термин на централном те-
рену?

КСЕНИЈА: Не, никако. Мислила сам само да саче-
кам Уроша. Нисам му рекла где ћемо 
бити… А, ево и њега!

Урош се појављује на вратима. Делује унезверено, али 
пун самопоуздања. Мачо кораком долази до софе, седа 
на њу.

УРОШ: Добро јутро свима желим, господо…

Из унутрашњости сакоа вади једну кубанску цигару. 
Запали је.

КСЕНИЈА: Уроше! Од кад ти пушиш кубанске ци-
гаре? И то овако сабајле?

Урош се не обазире. Прекрсти ноге, пуним плућима уву-
че дим, а затим издува. Окрене се ка господину Стани-
вуку.

УРОШ: Господине Станивук, шта хоће ова рас-
пала курва? Реците ми, молим вас.
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4. КО ЈЕ ТВОЈА ГОСПОДАРИЦА?

Недеља поподне. Урош и Ксенија су се дали на кућне 
послове. Ксенија стоји на хоклици и пере прозоре, док 
Урош седи и љушти кромпир. Испод великог лонца под-
метнуо новине, како не би оштетио сто у салону. Обоје 
ћуте неко време, заокупљени својим мислима…

УРОШ: /наједном/ Ниси прала те прозоре годи-
ну дана?

КСЕНИЈА: Било је крајње време… да знаш само 
како су прљави.

Пауза.

УРОШ: Да ме не схватиш погрешно… али 
имам утисак као да си згрешила нешто, 
па сад хоћеш да извадиш флеке.

КСЕНИЈА: Ја да вадим флеке? /Окрене се. Сиђе са 
хоклице./ А ти?

УРОШ: Шта ја?

КСЕНИЈА: Ниси љуштио кромпир… има сигурно 
две године.

УРОШ: Мислио сам да ћеш поздравити моју 
жељу да ти помогнем око спремања 
недељног ручка.

КСЕНИЈА: У другим околностима можда бих је и 
поздравила.

УРОШ: А које су то сад околности?

КСЕНИЈА: Уроше… ми смо пријатељи пре свега. 
Зашто си такав? Тражиш од мене да се 
осећам кривом, уместо да… отворено и 
цивилизовано поразговарамо о свему.

УРОШ: Ето, видиш да си згрешила…

Ксенија баци ону крпу и похита мужу. Падне му у загр-
љај, Урош је прихвати.

КСЕНИЈА: Стидим се, тако се стидим…

УРОШ: /нежно/ Немаш чега да се стидиш, 
мила. Обоје смо то желели. Само смо 
постали још већи пријатељи.

Ксенија обрише сузицу.

КСЕНИЈА: Је л’ и ти тако мислиш? И ја то исто 
осећам. Осећам да нас је ово искуство 
само још више зближило.

УРОШ: Полако сазревамо, Ксенија, а да нисмо 
ни свесни тога. /пауза/ Опрости, нешто 
ми није добро, морам да седнем.

КСЕНИЈА: Шта ти је? /Стави му руку на чело./ Па 
ти имаш температуру! Скини се брзо.

УРОШ: Да се скинем? Зашто?

КСЕНИЈА: Истрљаћу те алкохолом. Часком ћу, 
само да га нађем…

Одлази до комоде и претура по њој, налази бочицу. До-
лази до Уроша који је сео на софу.

КСЕНИЈА: Ајде… шта чекаш?

УРОШ: Па је л’ баш морам?

КСЕНИЈА: Шта је, почео си да се стидиш рођене 
жене? Ајде наваљалко, скидај се да 
средимо ту ватрицу. 

Ксенија почне да му скида кошуљу. Одједном се прене.

КСЕНИЈА: Уроше, шта ти је ово на леђима?

УРОШ: Шта на леђима?

КСЕНИЈА: Ове огреботине, модрице…

Урош покуша да види. Безуспешно наравно.

УРОШ: Остало значи… нисам ни знао.
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КСЕНИЈА: Остало? Од чега?

Ксенија седне поред њега, Урош закопчава кошуљу.

УРОШ: Какво трљање, попићу један аспирин. 
Није ми ништа.

КСЕНИЈА: Уроше, ја сам те питала нешто. Одакле 
ти то на леђима?

УРОШ: Кад баш инсистираш, рећи ћу ти – то 
на леђима, то су трагови страсне љу-
бавне игре коју ћу памтити до краја 
живота…

Ксенија је остала без текста. Урош баци један испити-
вачки поглед на њу да види како је реаговала. Накашља 
се.

УРОШ: Када би само знала каква је то… тигри-
ца.

КСЕНИЈА: Тигрица?

УРОШ: Маштовита, похотна, а у исто време 
бескрајно нежна… спољне манифеста-
ције су ту небитне. 

КСЕНИЈА: А ти? Јеси ли ти био тако нежан према 
њој?

УРОШ: Види, Ксенија… основна идеја је у томе 
да неко буде потчињен, а неко надре-
ђен…

КСЕНИЈА: Значи, ти си био потчињен…

УРОШ: Изгледа да се не разумемо. Све је то 
игра, а моје пристајање на улогу пот-
чињеног је само доказ моје спремно-
сти да…

КСЕНИЈА: Лепо се она досетила. Мој муж да буде 
потчињен, а она…

УРОШ: Ксенија, да ти објасним… то што је она 
моја господарица, а ја њен…

КСЕНИЈА: Роб? Сто посто… ти си њен роб, је л’ 
тако?

УРОШ: /насмеши се/ Добро је. Почињеш да 
схваташ. Дакле, то што је она моја го-
сподарица, а ја њен роб... или, шта ја 
знам, она иследник, а ја кажњеник...

КСЕНИЈА: Кажњеник?

УРОШ: Да, кажњеник… колико знам, он је увек 
у потчињеном односу према иследни-
ку, зар не?

КСЕНИЈА: А шта си то скривио, јадниче мој?

УРОШ: Понављам ти, то је сасвим небитно. 
Битна је машта која ће смислити да 
ја, рецимо, кријем имена другова која 
она као иследник жели да сазна… Ра-
зумеш?

КСЕНИЈА: Каквих другова?

УРОШ: Шта ја знам… некакви преступници на 
пример, или, још боље, колеге које са 
мном воде политичку борбу за свргава-
ње режима.

КСЕНИЈА: Уроше, зар се нисмо договорили да 
нема политике у нашој кући?

УРОШ: То је само игра, мила моја.  Каква црна 
политика. Не узбуђуј се, молим те.

Урош је помази.

УРОШ: Сви смо ми велика деца и не треба да 
се стидимо тога. Када то будеш схвати-
ла…

КСЕНИЈА: Можда си у праву.

УРОШ: Размисли, па ћеш видети да је то исти-
на.

КСЕНИЈА: И ми смо се мало играли…
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УРОШ: Је ли? А чега, ако смем да питам?

КСЕНИЈА: Јован је јако везан за историју наше зе-
мље и  наше националне митове, тако 
да је он био Краљевић Марко, а ја Ко-
совка Девојка…

УРОШ: Па лепо. Баш лепо и маштовито…

КСЕНИЈА: Прво смо имали терапију изговарања 
безобразних речи, а онда смо прешли 
на националну баштину…

УРОШ: И ви сте псовали, значи? 

КСЕНИЈА: Па да…

УРОШ: Мени је то јако пријало. Осећао сам се 
после као препорођен.

КСЕНИЈА:        Па, морам да признам, и ја…

УРОШ: Да не заборавим. Можда сам ипак 
мало претерао јуче када сам те назвао… 
онако како сам те назвао.

КСЕНИЈА: Да, и мени се чини да си мало прете-
рао.

УРОШ: Можда је прикладније да сам те назвао 
проститутком, рецимо. Шта мислиш?

КСЕНИЈА: Да, „проститутка” је сасвим о-кеј. Више 
ми се свиђа. 

УРОШ: А „распала”… као придев?

КСЕНИЈА: Па, шта ја знам. Мислим да „распала 
курва” ипак боље звучи.

УРОШ: Мени је свеједно. Ти одлучи… па ми 
реци.

КСЕНИЈА: Хоћу, љубави…

Урош је загрли нежно.

УРОШ: Јој колико те волим, ђаволице моја.

КСЕНИЈА: А тек ја тебе! 

Ксенија се привије уз њега. Несигурни покрети тела с 
обзиром на скорашњи обострани грех.

У том тренутку се зачује звоно.

УРОШ: То мора да је Елизабет. Договорили 
смо се да ме покупи. Идемо у гвожђару.

КСЕНИЈА: У гвожђару? А зашто?

УРОШ: Па да набавимо ланце, нормално…

Крене ка вратима. Ксенија се штрецне. Врати се на по-
сао брисања прозора. Урош отвара врата. На вратима 
стоји Елизабета. На себи има црни мантил и тамне 
наочаре. Руке држи у џеповима.

УРОШ: Елизабета…

Елизабета затвори врата и уђе у стан.

ЕЛИЗАБЕТА: Ја нисам Елизабета, реци ми моје пра-
во име!

УРОШ: Ко си ти… па Елизабета, како другачи-
је?

ЕЛИЗАБЕТА: Како то разговараш са господарицом? 
На колена! Ко је твоја господарица?

Урош оклева. Гледа у Ксенију која је премрла од страха.

ЕЛИЗАБЕТА: Рекла сам на колена, робе!

Урош паде на колена.

ЕЛИЗАБЕТА: Ко је ова слушкиња овде?

УРОШ: То је моја жена, господарице моја.

ЕЛИЗАБЕТА: Шта она ради овде?

УРОШ: Ништа. Пере прозоре.

ЕЛИЗАБЕТА: Нека настави са послом…
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Брже-боље, Ксенија се прихвати крпе и попне се на хо-
клицу.

УРОШ: Елизабета… можда бисмо могли да…

Елизабета поново тресне бичем о под.

ЕЛИЗАБЕТА: Колико пута треба да ти поновим? Ни-
сам ја Елизабета. Ко сам ја, несрећни-
че?

УРОШ: Ти си моја господарица, а ја сам само 
хтео да ти кажем…

ЕЛИЗАБЕТА: Ко ти је дао дозволу да говориш? Пре-
кини да говориш!

УРОШ: … да сад можда није време и место за…

Пауза.

ЕЛИЗАБЕТА: Хтео си да кажеш да сада није баш 
згодно да будем твоја господарица, а 
ти мој роб.

УРОШ: Да, управо то.

ЕЛИЗАБЕТА: У реду, онда више нисам господарица. 
Сада сам иследник. Хоћу имена… и то 
сместа!

УРОШ: Али…

Поново проради бич…

ЕЛИЗАБЕТА: Имена, рекла сам! Где штампате фла-
јере? Ко вам је администратор на фејс-
буку?! Већ имамо списак сумњивих, 
треба само да потврдиш!

У том тренутку звони телефон. Једном, па још једном. 
Урош и Ксенија се згледају.

УРОШ: Господине иследниче, само да се ја-
вим… /Диже слушалицу./ Хало? Ко је 
то? А то сте ви, децо… Па како сте ми, 
жапци татини? Шта… Бојан је извадио 
морску звезду… а Сандра је направила 
огрлицу од шкољки! Ма није могуће…

ЕЛИЗАБЕТА: Морска звезда? То вам је сигурно нека 
лозинка! Прекини разговор!

УРОШ: /у слушалицу/ Пуно нам недостајете, да 
знате. Баш је досадно без вас…

ЕЛИЗАБЕТА: /узима слушалицу/ Рекла сам, прекини 
разговор!

УРОШ: Ко је то? Нико, мама… хоће да ми отме 
слушалицу.

Елизабета истргне телефон из Урошеве руке. Апарат 
пада на под. Ксенија силази са хоклице и замало паде. 
Подиже слушалицу.

КСЕНИЈА: Хало… Бојане, Сандра! Хало…

ЕЛИЗАБЕТА: /Урошу/ Почињем да губим стрпљење! 
Ко вам је коловођа и где се скривате? 
Ко је планирао државни удар и насил-
но преузимање васти?

КСЕНИЈА: Хало... Веза се прекинула…

УРОШ: Елизабета, рећи ћу ти имена, кунем ти 
се… ако обећаш да ћеш…

КСЕНИЈА: Уроше… чујеш ли, веза се прекинула!

Елизабета тресне бичем о под.

ЕЛИЗАБЕТА: Имена! Хоћу их најзад сазнати!

УРОШ: /говори брзо и неповезано/ Овако… глав-
ни је Цвикераш… он све организује…

ЕЛИЗАБЕТА: Даље! Ко је задужен за штампање фла-
јера?
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УРОШ: Новинар… 

ЕЛИЗАБЕТА: А човек на фејсбуку? Он нам је много 
битан.

УРОШ:  Ђоле Хакер… он је задужен за мреже. 
Елизабета, преклињем те да сада…

ЕЛИЗАБЕТА: Заборавио си на државни удар! То нам 
је најважније! Ко је планирао насилно 
преузимање власти?

УРОШ: Не знам! То нико не зна! Држи се у 
строгој тајности!

Ксенија наједном устане и устреми се ка Елизабети.

КСЕНИЈА: Ма остави ти мог мужа на миру, куч-
ко режимска! Шта ти је он скривио?! 
Марш напоље из моје куће!

Отвара врата од стана. Стане крај њих.

ЕЛИЗАБЕТА: Госпођо Павловић, да будем искрена… 
мислила сам да је ваш муж тврђи орах. 
Испао је најобичнији колаборациони-
ста.

КСЕНИЈА: Напоље, рекла сам!

Оштрим и хитрим кораком се упути ка отвореним 
вратима.

ЕЛИЗАБЕТА: Довиђења…

УРОШ: Елизабета, стани…

Ксенија тресне врата за Елизабетом која је изашла. 
Урош је, онако задихан, гледа. Помало кивно.

УРОШ: Ти све увек мора да упропастиш!

Ксенија бризне у плач.

УРОШ: Шта је, шта цмиздриш сада? Сад је ка-
сно! Све си упрскала

КСЕНИЈА: Одао си другове… то говори какав си 
ти човек. Мекан и без карактера.

УРОШ: Немаш ти појма… козо једна!

Облачи сако и уз тресак излази. Ксенија бризне у још 
већи плач.

КСЕНИЈА: Ја коза…

И даље рида.

После неког времена, прилази слици са децом, на зиду. 
Гледа је са љубављу. Затим је помази и окрене наопачке.

КСЕНИЈА: Боље да не гледате шта вам раде тата и 
мама, анђелчићи моји…
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5. СЕКС, ЛАЖИ И ВИДЕО-ТРАКЕ 

Понедељак, рано поподне. На софи видимо један изне-
надни пар у дому Павловића. Поштара и Јагоду. Седе на 
софи једно до другог. Слушају пажљиво вести на радију.

РАДИО-
СПИКЕР: 

Феномен сексуалног манијака дакле 
више није само институција западне 
цивилизације, већ и наша тужна реал-
ност. Оно што посебно забрињава јесте 
податак да бескрупулозно насиље над 
женама не наилази на одговарајућу 
осуду, већ се појављују и изрази сим-
патија према фантому са наших плоч-
ника. Овакав парадокс, типичан за не-
зрела, патријархална друштва, говори 
о томе да су и жене својим прикрива-
њем злочина који се врше над њима 
постале тихи саучесник у афирмацији 
сексуалног насиља. Времешна удови-
ца са Врачара, која је очигледно у по-
грешно време извела своју пудлицу у 
ноћну шетњу парком, потврдила је оно 
што смо већ знали – реч је о мушкарцу 
средњих година, средње висине и са-
свим пристојног изгледа…

Јагода устане и угаси радио. Поштар уздахне забринуто.

ПОШТАР: Још није ухваћен...

ЈАГОДА: Неће га ни ухватити. Тај момак је ђа-
волски интелигентан. Кад би мене, не 
дај боже, напао, ја не бих ни бежала.

ПОШТАР: Па шта бисте онда урадили?

ЈАГОДА: Ако ми је тако суђено, шта могу. Живот 
је неком мајка, неком маћеха. /Болно 
уздахне. Погледа на сат./ Сад ће госпо-
ђа Павловић, само што није…

ПОШТАР: А да потпишете уместо ње?

ЈАГОДА: Да фалсификујем њен потпис?

ПОШТАР: Али ово је најобичнија казна за парки-
рање!

ЈАГОДА: Госпођа Павловић је веома ревносна 
особа. Уверена сам да жели лично да 
се суочи са законским последицама. /
поново погледа на сат/ Ево, само што 
није. У међувремену, ти и ја можемо да 
проћаскамо мало… да нам брже прође 
време. 

ПОШТАР: Да проћаскамо? О чему?

ЈАГОДА: На пример, да ли си можда проследио 
моју визиткарту овом фином господи-
ну из парка?

ПОШТАР: Да, јесам…

ЈАГОДА: Јеси? Шалиш се?

ПОШТАР: Зашто бих се шалио? То су озбиљне 
ствари.

ЈАГОДА: Хоћеш да кажеш да ти њега познајеш?

ПОШТАР: Наравно да га познајем. Али молим вас 
да то остане међу нама.

ЈАГОДА: И?

ПОШТАР: Шта и?

ЈАГОДА: Па какав је, мислим...

ПОШТАР: Какав је? Па, нормалан. 

ЈАГОДА: Нормалан?

ПОШТАР: Мислим, никада не бисте рекли да је 
радио то што је радио. Да ли разумете 
шта хоћу да кажем?

ЈАГОДА: Сигурно је имао тешко детињство.

ПОШТАР: Без оца и мајке, по разним домовима за 
сирочад, па ви видите како му је било.
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ЈАГОДА: Био је лишен родитељске љубави када 
му је она била најпотребнија?

ПОШТАР: Био је лишен и многих других ствари 
које једно детињство чине детињством 
у пуном смислу те речи. 

ЈАГОДА: Ипак, извукао се?

ПОШТАР: Уз много напора, госпођо. Да је имао 
подршку, ко зна где би му био крај. Да 
је било среће, уписао би факултет… и 
завршио би га. У то сам убеђен.

ЈАГОДА: Невероватно! Одмах сам знала да је 
посебан. Али да му треба помоћ.

ПОШТАР: И дан-данас гута све што му дође под 
руку. Прозу, поезију, а нарочито фило-
зофију…

ЈАГОДА: Филозофију?

ПОШТАР: Колико је само пута ноћу, на путу ка 
својој мемљивој собици, погледао горе, 
у звездани свод небески и помислио: 

„Боже, како је онај Кант имао право кад 
је рекао ’Звездано небо нада мном и 
морални закон у мени’”…

Јагода се све више приближава поштару. Предаторски 
глас и поглед.

ЈАГОДА: И ова преудобна софа под нама…

ПОШТАР: /узмиче/ Молим?!

ЈАГОДА: Нека маске падну, момче. Ти си запра-
во говорио о себи…

ПОШТАР: Ви сте професор филозофије, зар не? 
Видео сам на вашој визиткарти.

ЈАГОДА: Не губи време, метафоро секса. Неко 
ће наићи…

ПОШТАР: Реците ми како сам успео! Сигурно 
сам упецао на овај Кантов цитат?

ЈАГОДА: Нећу се опирати, нећу дозивати у по-
моћ, нећу отићи у полицију. Желим да 
ти пружим сву своју несебичну помоћ.

Почне да му откопчава поштарску униформу. На вра-
тима се зачује звоно. Јагода се не обазире. Страстан, 
љубавни загрљај. Звоно се понови.

ЈАГОДА: Не обазири се. Мора да је поштар.

Љубавна акција је у току.

ПОШТАР: Али, ја сам поштар…

ЈАГОДА: /замамно/ Не, ти ниси поштар. Ти си 
само преобучен у поштара…

Навали на момка још страсније. Звоно је престало. 
Скидају комад по комад одеће.

ПОШТАР: Толико сам маштао о њој све ове годи-
не. И сада су моји снови постали реал-
ност.

ЈАГОДА: О коме, мили?

ПОШТАР: О овој фантастичној софи…

Страсну игру прекине силуета која се однекуд појави 
изнад софе. Елизабета у свом стандардном домино 
аутфиту и расположењу.

ЕЛИЗАБЕТА: Добар дан…

Поштар и Јагода скоче као опарени.

ЈАГОДА: Ко сте ви? Како сте ушли?

Почну да се облаче, постиђени.

ЕЛИЗАБЕТА: А ко сте ви? Видим да сте се уживели 
у улогу поштара и напаљене домаћице. 
Опростите што вас прекидам.
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ПОШТАР: /узмиче/ Али ја сам стварно поштар, 
шта вам је људи…

ЕЛИЗАБЕТА: Заиста? Па, то је сјајна вест. Надам сте 
да сте испоштовали процедуру и да сте 
звонили два пута...

ЈАГОДА: Госпођо, питала сам вас ко сте ви и 
како сте ушли овде. Ја сам сестра вла-
снице стана. 

ЕЛИЗАБЕТА: Чувена Јагода? Причао ми је Урош о 
вама. 

Пружи Јагоди руку.

ЕЛИЗАБЕТА: Елизабета Станивук. Велико ми је за-
довољство.

ЈАГОДА: Она перверзна дроља која је Урошу по-
пила мозак?

ЕЛИЗАБЕТА: Перверзна дроља? То тако љупко зву-
чи. Да, ја сам та неваљалица. Урош је 
био толико љубазан да ми да резервне 
кључеве од стана. Госпођа Павловић, 
видим, није ту? Обавила бих с њом 
озбиљан разговор.

ПОШТАР: Госпођо Јагода, ако дозвољавате, ја бих 
морао да кренем…

ЈАГОДА: Видимо се у парку, у поноћ. У оном гу-
стом жбуну. Шифра – Имануел Кант.

Поштар, потпуно слуђен, излази. Елизабета и Јагода 
остају саме. Елизабета седа поред Јагоде. 

Непријатна тишина. Гледају на сат.

ЕЛИЗАБЕТА: Госпођа Павловић ће ускоро?

ЈАГОДА: Надам се. Отишла је до Народног по-
зоришта.

ЕЛИЗАБЕТА: /пауза/ Могу ли можда вама да прене-
сем оно што ми лежи на души?

ЈАГОДА: Ако то искључује ружан речник, ска-
радно понашање и перверзије – онда 
може. Ја сам, знате, просветни радник 
и нисам склона блуду и неморалу.

ЕЛИЗАБЕТА: Видим…

ЈАГОДА: Реците брзо шта имате. Постаје јако 
непријатно.

ЕЛИЗАБЕТА: Ради се о Урошу. Након јутрашње сеан-
се, схватила сам…

ЈАГОДА: Где је он сада?

ЕЛИЗАБЕТА: У нашој хотелској соби. Дакле, након 
наше јутрашње сеансе, схватила сам да 
је он човек веома опасних намера. По-
слушајте, молим вас…

Извади мобилни телефон, укључи га.

ЕЛИЗАБЕТА: Мислим, боље је да не гледате, зар не? 
Само слушајте…

УРОШ: /off/ Можете ме мучити и пребијати, 
чупати и нокте и месо, али ја вам ни 
једно једино име нећу одати! По цену 
живота вам га нећу одати!

Чује се тресак бича. Урош јаукне. Чује се Елизабетин 
глас. 

ЕЛИЗАБЕТA: /оff/ Не буди тако сигуран, издајниче! 
Тек смо почели да разговарамо!

УРОШ: /оff/ Јер шта је мој живот наспрам иде-
ала за које се боримо! Уосталом, ја не 
признајем ваш суд, признајем само суд 
напаћеног народа! Радите са мном шта 
хоћете!

Тресак бича. Урош јаукне.

ЕЛИЗАБЕТA: /офф/ Не реци то двапут, зажалићеш!



90 |

ЧАСОПИС ПОЗОРИШНОГ ФЕСТИВАЛА ДАНИ KОМЕДИЈЕ, КОМЕДИЈА, БРОЈ 2, ОКТОБАР 2019.

Иван М. Лалић

УРОШ: /оff/ Каква сте ви власт? Диктаторска. 
Ко чини вашу власт? Све сам олош и 
сецикеса. Лажни идеолози који у име 
идеологије тлаче и израбљују овај на-
род! Питам ја вас, господине иследни-
че – докле ћете тако? И докле мислите 
да ће слободоумни људи ове земље тр-
пети ваш јарам?

ЕЛИЗАБЕТA: /оff/ Ниси ти тај који поставља питања! 
Ко је спремао државни удар?! Послед-
њи пут те питам!

УРОШ: /off/ То уопште није битно! Поручите 
диктатору да су дани одбројани. Стићи 
ће га рука правде, то му ја поручујем!

Чује се тресак бича. Урош јаукне.

ЕЛИЗАБЕТА: /оff/ Ти ћеш њему да поручујеш…

УРОШ: /оff/ А онда ће свима нама напаћеним 
и пониженим најзад сванути. После 
толико времена беде и мрака, засија-
ће сунце слободе и демократије на хо-
ризонту… Живела демократија! Доле 
диктатор!

Опет се зачује бич.

ЕЛИЗАБЕТА: Доста! Даћу ти ја демократију!

Елизабета коначно угаси телефон. Устане. Јагода је у 
шоку, бледа.

ЕЛИЗАБЕТА: Надам се да сада схватате. Ствари су 
постале јако озбиљне. Као сваки саве-
сни грађанин, кренула сам у полицију 
да пријавим случај…

ЈАГОДА: У полицију? Немојте, молим вас…

ЕЛИЗАБЕТА: Можемо се играти и поштара и дома-
ћице и иследника и кажњеника, све је 
то о-кеј, али са државом нема шале…

ЈАГОДА: Али, госпођо Станивук, он је отац двоје 
ситне деце, немојте, молим вас…

ЕЛИЗАБЕТА: /застане/ Што пре сазнају ко им је 
отац, боље за њих, верујте ми…

ЈАГОДА: Реците шта треба да урадимо, прекли-
њем вас. Ако треба да сакупимо неки 
новац…

Елизабета оклева пар секунди.

ЕЛИЗАБЕТА: У реду. Пренесите госпођи Павловић 
да сам јој снимак управо послала на 
вајбер. Размислићу о својој одлуци. 
Осетљива сам на децу. Довиђења…

ЈАГОДА: Имајте душу, молим вас. Шта су ови 
наши малецки богу згрешили…

Елизабета застане на вратима.

ЕЛИЗАБЕТА: И, да не заборавим. Пренесите госпо-
ђи Павловић да очекујем да регулише 
наш хотелски рачун. Соба 215. Хотел 

„Москва”. То је најмање што могу да 
учиним за њих….

Излази.

ЈАГОДА: Свакако, свакако, ништа ви не брини-
те…

Јагода остане сама. Наједном бризне у плач. Рида. По-
сле неколико тренутака у стан улази Ксенија. Са собом 
вуче две огромне кесе. Спушта их бесно на под.

КСЕНИЈА. Све сам успела да изнајмим у позори-
шту. И костим Краљевић Марка, ко-
стим Косовке Девојке, али нигде нема 
његовог буздована.

Јагода је без текста. Све јој се смучило.
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КСЕНИЈА: Какав је то Краљевић Марко без буздо-
вана…

ЈАГОДА. Од свега што се дешава овде… ти си на 
нашла да се бринеш због јебеног буздо-
вана Краљевића Марка.

Мрак.

6. РАЗГОВОР О ДЕЦИ

На позорници видимо Уроша и Ксенију који стоје загр-
љени. Ксенија грли и љуби свога мужа, радује се што га 
поново види. Као да је устао из мртвих. Уторак, пред-
вече.

КСЕНИЈА: Јуначе мој!  Видела сам снимак. Ниси 
одао ниједно име. Тако сам поносна на 
тебе!

УРОШ: Вера у наше боље сутра ми даје снагу 
да издржим пакао кроз који пролазим.

КСЕНИЈА: Сјајно си се држао. Али опет, госпођа 
Станивук је можда у праву. Заиста си 
мало претерао.

УРОШ: Шта је – и ти си од оних бескичмењака 
који забијају главу у песак и немају ни-
какав политички став? 

КСЕНИЈА: /припрети му прстом/ Колико пута 
сам ти рекла да се манеш политике, 
безобразниче један?! Ово ти је био по-
следњи пут. Него, да не бринеш. Пла-
тила сам њихов рачун у хотелу.

УРОШ: Је ли? И колики је био?

КСЕНИЈА: Није мали. Остали су у хотелу читавих 
месец дана. Срећна сам што смо могли 
да помогнемо тим дивним људима.

УРОШ: Тај новац је права ситница у односу на 
искуство које стичемо. Најбоља инве-
стиција у нашу будућност.

КСЕНИЈА. Ја сам им захвална до неба што су на 
време реаговали. Због наше деце пре 
свега…

Ксенија се наједном загрцне. Крене да кашље. Урош јој 
приђе.
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УРОШ:  Шта ти је, мила?

КСЕНИЈА: Кад поменух децу... била сам јутрос у 
центру за бригу о породици.

УРОШ: Је ли? А зашто?

КСЕНИЈА: Упозорили су нас да ако овако наста-
вимо…

УРОШ: Шта?

КСЕНИЈА: Социјално ће нам узети децу, Уроше! 
Ето шта!

УРОШ: Децу?

КСЕНИЈА: Да, децу. Нашу децу. Бојана и Сандру.

На ову у најмању руку забрињавајућу вест, Урош реагује 
сасвим мирно без панике. 

УРОШ: Па добро, ја мислио ко зна шта је сад. 

КСЕНИЈА: Уроше, шта то причаш?

УРОШ: Мислим… шта ће нам деца?

Ксенија је у шоку.

КСЕНИЈА: Како шта ће нам деца? 

УРОШ: Могу она и сама. Можда је то и боље за 
њих. Пре ће се осамосталити. 

КСЕНИЈА: Не могу да верујем. Где је онај брижни 
отац који је до јуче живео за своју дечи-
цу и испуњавао им сваку жељу?

УРОШ: Ксенија, морам ово да ти кажем… али 
да се не наљутиш. Ти си се очиглед-
но превише везала за децу. Мораш то 
мало да коригујеш.

КСЕНИЈА: Уроше, освести се, молим те. Већ су 
обавестили наставнике. Рекли су да 
буду крајње пажљиви према њима док 
се не врате.

Урош зури у њу.

УРОШ: Чекај, а како они мени могу да узму 
моју децу? Када сам ја… жив и здрав?

КСЕНИЈА: Станари не престају да зову и да се 
жале… те ти са другом женом, те ја са 
другим човеком, те ово, те оно…

УРОШ: Шта ово-оно? Је л’ има нешто конкрет-
но?

КСЕНИЈА: Има! И конкретно!

Ксенија обрише изненадну сузицу.

КСЕНИЈА: Кажу, на пример, да су жене из зграде 
почеле да се осећају нелагодно када те 
сретну на степеницама…

УРОШ: Нелагодно!? А зашто, молим те?

КСЕНИЈА: Комшиница са другог спрата каже да 
си је пре неки дан сустигао на улазу и 
да си потом изјавио… како живот брзо 
пролази.

УРОШ: Па шта? Шта ту има „нелагодно”?

КСЕНИЈА: Ништа. Осим што си у том тренутку 
имао лисице на рукама.

УРОШ: Лисице? А, па да. Елизабета заборави-
ла да ме откључа…

КСЕНИЈА: И да знаш шта све још… Једна каже 
како су ти очи у последње време нека-
ко водњикаве, друга да си јој дисао за 
врат, трећа да…

УРОШ: Све су то гнусне лажи и клевете! Жи-
вимо у згради медиокритета и њихових 
сарадника пензионера! Све је то њихо-
во масло! Одавно ти говорим да треба 
да се селимо одавде.
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Ксенија покушава да се прибере. Дигне главу.

КСЕНИЈА: А да ми стварно нисмо мало претера-
ли, Уроше? Можда ова средина у којој 
живимо још увек не пристаје да разми-
шља на наш начин?

УРОШ: Ако ти пристајеш да размишљаш на 
њихов начин, онда ти и ја немамо о 
чему да разговарамо, Ксенија. То је све 
што могу да ти кажем.

КСЕНИЈА: Не пристајем, ко каже да пристајем…

Пауза.

УРОШ: А теби… шта су теби накачили? Сигур-
но су и теби нешто?

КСЕНИЈА: Јесу…

УРОШ: Шта?

КСЕНИЈА: Да сам пушила у лифту…

УРОШ: Пушила си у лифту?

КСЕНИЈА: Шта сад да радим… ето десило се.

УРОШ: Ц-ц-ц… како те није срамота! Не могу 
да верујем. Па ти чак и не пушиш ко-
лико знам.

КСЕНИЈА: Не пушим, али ето… нешто ми дошло.

УРОШ: И, је л’ то све? Је л’ има још нешто?

КСЕНИЈА: Па има… импутирали су ми и да сам 
оног клинца с првог спрата питала…

УРОШ: Шта си га питала?

КСЕНИЈА: Када ће већ да изађе из пубертета.

Пауза. Урош гледа испред себе. Поглед му је празан.

УРОШ: Ја бар нисам дирао малолетна лица, 
Ксенија…

Ксенија му падне у загрљај. 

КСЕНИЈА: Шта се ово дешава с нама, Уроше? Као 
да то нисмо ми, него неко други…

УРОШ: Полако, смири се. Могуће да смо упа-
ли у малу кризу. То се свима дешава.

КСЕНИЈА: Како да се смирим кад хоће да нам 
узму Бојана и Сандру!

УРОШ: Не бој се. Не могу они тек тако… виде-
ћеш. Биће све у реду.

КСЕНИЈА: Кажу да смо незрели и да показујемо 
знаке асоцијалног понашања…

УРОШ: Ја незрео? /насмеши се цинично/ Да 
није тужно, било би смешно. Мораћу 
лично да одем тамо да разјасним неке 
ствари. И то из ових стопа.

Узима кошуљу и почиње да се облачи.

КСЕНИЈА: То би било најбоље. Иди и објасни им. 
Је л’ знаш где је?

Ксенија покушава да се мало прибере. 

УРОШ: Знам, знам… него…

КСЕНИЈА: Шта је, шта ме гледаш?

УРОШ: Све време покушавам да ти саопштим 
једну дивну вест. 

КСЕНИЈА: Какву вест?

УРОШ: Господин и госпођа Станивук су ме љу-
базно питали да ли могу привремено, 
значи само привремено, да се преселе 
код нас. Хотели су скупи, а они нису 
нашли још ништа адекватно…

КСЕНИЈА: Код нас? А где?

УРОШ: Па, мислио сам – у дечију собу.
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КСЕНИЈА: У дечију собу! А деца, где ће она?

УРОШ: Деца могу у дневну собу. Или код нас, 
свеједно, а ми у дневну собу…

Ксенија кипти од беса. 

КСЕНИЈА: Уроше, слушај овако…

УРОШ: Или, још боље, могу неко време да иду 
код деке и баке. То би било најбоље ре-
шење…

КСЕНИЈА: Код деке и баке?

УРОШ: Види, Ксенија. Ако си ти и даље при-
сталица традиционалног брака и поро-
дице где деца остају да живе заувек са 
родитељима, ја морам да ти кажем…

Ксенија не издржи, продере се.

КСЕНИЈА: Али они имају само десет и дванаест 
година, човече божији!

Узме телефон, грозничаво почне да окреће неки број.

УРОШ: Кога зовеш?

КСЕНИЈА: Госпођу и господина Станивук. Желим 
да им кажем да од тог посла нема ни-
шта…

Почиње отимачина око телефона.

УРОШ: Немој молим те, Ксенија! Ја сам њима 
већ рекао да си и ти сагласна!

КСЕНИЈА: Зашто си их лагао? Ко ти је дао дозволу?

УРОШ: Зато што сам био уверен да је моја 
жена жена модерних схватања, а не 
нека сељанка из деветанестог века!

Почне рвање око телефона. Зачује се звоно на вратима. 
Једно, па још једно. Ксенија и Урош се примире.

УРОШ: То мора да су они. Идем да отворим.

КСЕНИЈА: /бризне у плач/ Зар већ? А ја хтела да 
склоним играчке из дечије собе…

Урош одсечним кораком одлази до врата. Отвара их. 
На вратима поштар. Унезверен, рашчупан, фали му 
рукав од поштарске униформе.

ПОШТАР: Господине Павловићу… могу ли да 
уђем, молим вас? Нада мном је управо 
извршено сексуално насиље…

УРОШ: Уђи, наравно…

ПОШТАР: Бранио сам се колико сам могао. Али 
није вредело. Ту, у парку.

КСЕНИЈА: Па, ко те је напао? Није ваљда онај ма-
нијак почео да напада и мушкарце.

ПОШТАР: Не, није он…

КСЕНИЈА: Па, ко је?

Поштар се снебива, гледа лево-десно. Наједном цикне.

ПОШТАР: Ваша сестра Јагода… ето ко је!

КСЕНИЈА: Јагода?!

ПОШТАР: Били смо и синоћ заједно. Ту, у оном 
великом жбуну. Играли смо се манија-
ка и случајне жртве, пролазнице. Њој 
се то много допало, па је хтела и да-
нас… Могу ли да добијем шољу топлог 
чаја, молим вас?

КСЕНИЈА: Свакако, свакако…

ПОШТАР: Само што је данас тражила да замени-
мо улоге. И ето, видите ме сад…

Крене да дрхти. Ксенија га увија у ћебе.
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ПОШТАР: За све сам ја крив, не кривите њу, мо-
лим вас. Јуче сам узео себи за право да 
јој се лажно представим. Рекао сам, за-
правао, да сам ја тај напасник…

Погледа значајно Уроша.

ПОШТАР: Опростите, молим вас, господине Па-
вловићу. Цела зграда сматра да сте то 
заправо… ви.

Урош га гледа у неверици.

УРОШ: Ја?

На вратима се зачује звоно. Урош и Ксенија се заледе. 
Звоно се понови. Мрак.

7. ПРЕВАСПИТАВАЊЕ 

Среда ујутру. Урош и Јован су у салону дома Павловића. 
Јован стоји насред сцене у средњовековној одори Краље-
вића Марка. Урош, тек пробуђен и врло зачуђен, радо-
знало га гледа.
Или прецизније – разгледа.

ЈОВАН Добро јутро…

Урош га и даље зачуђено гледа.

ЈОВАН. То сам ја, Краљевић Марко…

УРОШ: Краљевић Марко?

ЈОВАН Мислим – не прави Краљевић Марко, 
већ…

УРОШ: /насмеши се/ А, па да. Наравно. Ксени-
јин час историје, потпуно сам сметнуо 
с ума.

ЈОВАН Још једном – бескрајно хвала што сте 
мене и моју верну љубу примили на 
конак.

УРОШ: Је ли било све у реду? Како сте провели 
ноћ? Косовка Девојка је била на виси-
ни задатка?

ЈОВАН: Шта да вам кажем! Због ње, ево, ка-
сним у Косовски бој.

Пригодан смех обојице.

УРОШ: Значи, то је права истина зашто је Кра-
љевић Марко закаснио на Косово…

ЈОВАН Нажалост, тако је…

Пригодан смех.

УРОШ: Може једна кафа, добри витеже?
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ЈОВАН Само да није турска, молим вас…

Урош оде да пристави кафу.

УРОШ: /пригодно/ Сасвим разумљиво. Да на-
правим једну и за Шарца? Претпоста-
вљам да је ту, испред зграде…

Усиљен смех.

ЈОВАН Не, хвала. Он пије само вино…

Опет смех.Урош мућка две нескафе. Јован седа поред 
њега.

ЈОВАН: Ех, тај наш спонтани, неодољиви ху-
мор. Само извире.

УРОШ.: Само нека извире и само нека тече, 
хвала богу. Игра и шала које сте унели 
у кућу су нам донели много радости и 
среће. 

ЈОВАН: Хвала вам најлепше још једном. Ја вас 
не задржавам? Радни је дан, вероватно 
журите на посао?

УРОШ. Не, нажалост. Добио сам отказ.

ЈОВАН: Ау, баш ми је жао…

УРОШ: Свађа са главним архитектом око про-
јекта, замислите.

ЈОВАН: И одмах отказ?

УРОШ: Архитекта је женско. /посрамљено/ Ако 
ме разумете. Морам сад да се потру-
дим да нађем други посао. Ситуација 
није баш сјајна. Имамо још мало да от-
платимо кредит за стан…

ЈОВАН: /прекрсти се/ Не могу да верујем. Ка-
ква коинциденција! А ја сам таман 
хтео да вам понудим један ангажман… 
и то веома добро плаћен ангажман.

УРОШ: /у чуду/ Ви се шалите…

ЈОВАН Ни најмање. Као што знате, ми отвара-
мо ускоро наш институт…

УРОШ: Да. И?

ЈОВАН: Па, ништа. Ја вам нудим посао, госпо-
дине Павловићу.

УРОШ: Мени?

ЈОВАН: Одлични услови, видећете. И да, да не 
бринете. У питању је само едукација.  
Није оно на шта вероватно мислите. 
Нема доминације, бича, излагања фи-
зичкој тортури…

УРОШ: Штета, а ја се таман понадао…

Смех.

ЈОВАН: /намигне му/ Са господарицом нема 
шале, значи?

УРОШ: Нимало. Али осећам да ме ово иску-
ство веома челичи и да постајем бољи 
и јачи човек…

Јован се уозбиљи.

ЈОВАН То свакако. Не брините. Најгоре је за 
вама, верујем. Нудим вам сада нешто 
потпуно другачије. Радно место испо-
ведника…

УРОШ: Исповедника?

ЈОВАН: Да. Идеја је да обучавате наше бројне 
пацијенте како да најлакше и најбе-
зболније прихвате понижење. Како да 
пониште свој лажни интегритет. Први 
корак је да их мотивишете да вам ис-
причају своје грехе, своје фрустрације и 
страхове, нечасне и прљаве мисли. Када 
то успете, онда следи оно најважније. 
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УРОШ: Интересантно, заиста. 

ЈОВАН Ми смо друштво кукавица, опортуни-
ста и полтрона, господине Павловићу. 
Ја од вас тражим да их убедите да се 
они осећају добро због тога. Као што 
видите, мисија је веома племенита…

Прошета се просторијом, заватри. Урош га бело гледа.

ЈОВАН: Јер... када ви, а затим и ваши пацијенти 
схватите… да ваше потчињавање сили 
која вам прети није слабост већ врли-
на, онда смо победили. Бити лојални 
поданик је заправо врхунски животни 
квалитет, а не мана. Погледате се у 
огледало и кажите себи: Ја сам једно 
велико људско говно које је имало сна-
ге да пристане на све претње и уцене! 
Колико само лепоте има у тој спознаји.

Урош и даље пиљи у њега без текста. Јован се луцифер-
ски насмеши. Потапше га по рамену.

ЈОВАН Али, како то већ иде, имамо само један 
проблем…

УРОШ: Је ли? А који?

ЈОВАН: Ви сте прилично непоколебљив човек, 
господине Павловићу. Ако ви не веру-
јете у ваш задатак, онда тешко да ћемо 
направити посао…

УРОШ: /стидљиво/ Па добро, можда може да 
се то и мало коригује…

ЈОВАН: Да ли сам ја то добро чуо?

УРОШ: /насмеши се/ Ако је надница добра, по-
готову…

ЈОВАН: Браво, господине Павловићу! Нема ни-
чег узбудљивијег него када новцем обе-
смислите ватрени карактер патетичног 
револуционара.

УРОШ: Осећам како се моји идеали топе вели-
ком брзином. Када почињемо? Где се 
налази тај ваш институт?

ЈОВАН: Како где? Па овде, у вашем стану…

УРОШ: У нашем стану? Чекајте, али… зар ни-
сте рекли да ћете преспавати само пар 
ноћи?

ЈОВАН: Не разумем вас баш најбоље, господи-
не Павловићу. Сваки почетак је тежак. 
Разумео сам да ћете показати солидар-
ност.

УРОШ: И шта ћемо са нашом децом? Где ће 
она, када се врате са летовања?

ЈОВАН: Ксенија ми рече да је све организовала 
са њеним родитељима. Осим тога, зар 
ваша превасходна брига није како да 
обезбедите њихову егзистенцију и от-
платите кредит за стан?

УРОШ: Јесте, али… 

ЈОВАН: Онда ме уверите да сте озбиљан чо-
век и да ћете оправдати наша улагања 
у вас. Елизабет само што није ушла у 
овај салон. Спремна да демонстрира 
крај своје нежности и обзира које је до 
сада имала према вама…

Као по команди, у салон улази Елизабета. Урош устукне.

ЕЛИЗАБЕТА: /Урошу/ Добро јутро. Шта ради мој не-
саломљиви завереник?

Урош се сакрије иза стола.

ЕЛИЗАБЕТА. Шта би? Па ви се мене плашите…

УРОШ: /унезверено/ Да!

ЕЛИЗАБЕТА: А зашто? Само сам вас синоћ уљудно 
питала зашто сте остављали онакве по-
руке на фејсбуку.
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УРОШ: Опростите. Не знам шта ми је било…

ЕЛИЗАБЕТА: /дрекне/ Да ли је наш диктатор, како га 
ви зовете, лопов и овејани криминалац 
као што ви тврдите?!

УРОШ: Не, наравно да не. Он води скроман и 
врло једноставан живот.

ЕЛИЗАБЕТА: Одлично. Од чега живи онда?

УРОШ: Од своје још скромније плате!

ЕЛИЗАБЕТА: Врло добро. Да ли је укинуо демокра-
тију, као што ватрено трубите по мре-
жама?!

УРОШ: Није! Напротив. Ми смо узор слободе 
за многе европске земље!

ЕЛИЗАБЕТА: Данас си врло кооперативан. Да чујемо 
одговор на последње питање…

УРОШ: Мора да је оно баш гадно?

ЕЛИЗАБЕТА: Ко је спремао државни удар, вуцибати-
но?! Хоћу ли најзад сазнати?!

Урош се тресе као прут. Ишчекивање. Урош погледом 
тражи Јована.

УРОШ: Господине Станивук, ја ипак не могу, 
просто не могу. Како ћу једног дана 
погледати деци у очи када схвате да је 
тата био доушник полиције?

ЈОВАН: Само храбро, господине Павловићу. 
Презир који деца осећају према роди-
тељима је супериоран доказ вашег пот-
пуног посрнућа.

ЕЛИЗАБЕТА: Ко је спремао државни удар? Послед-
њи пут те питам!

Урош пада на колена. Почиње да цмиздри.

УРОШ: Ја. Ја сам га спремао! Али то није било 
ништа озбиљно. Ко сам ја? Ја сам само 
један бедни инжењер који воли много 
да лаје на мрежама уместо да је послу-
шао своју жену и мануо се политике. 
Опростите, молим вас. Ја се тако бо-
јим. Ево, сада сам изгубио и посао, не 
знам како ћу отплатити кредит за стан. 
А остало ми је још мало…

Јован и Елизабета се згледају.

ЕЛИЗАБЕТА: /Јовану/ Овај је постао потпуно неупо-
требљив. Шта се десило с њим?

Урош је на коленима. Љуби им стопала.

УРОШ: Имајте милости! Ја сам крпа и људска 
мизерија и покорно вас молим да ми 
опростите…

ЈОВАН: Хоћемо, али уложите последњи напор, 
молим вас, господине Павловићу. Пад-
ните још мало ниже…

УРОШ: Ниже? Зар је могуће ниже?

ЈОВАН Обећајте да ћете потказати све своје 
пријатеље и родбину која се усуди да 
проговори нешто лоше о нашем пред-
седнику.

УРОШ: Хоћу, хоћу, чврсто обећавам!

У том тренутку се зачују полицијске сирене. Сирене 
постају све гласније и гласније. Све троје занеме. Ослу-
шкују. Чује се бука у ходнику зграде. Наједном, снажно 
се отварају врата стана.

Поштар проваљује унутра. Упери прстом у Уроша.

ПОШТАР: Он је тај сексуални манијак! Хапсите 
га!
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Комешање, Урош покушава да измигољи.

ЈОВАН: /сасвим мирно/ Елизабет, док не дође 
полиција, буди полиција, молим те…

Елизабет вади лисице. Ухвати некако Уроша. Стави му 
лисице на руке. Изводи га напоље. Јован остане сам на 
сцени. Звук полицијских сирена одлази у фејд аут. Јо-
ван се прошета по стану, Прилази вратима дечије собе. 
Звизне. Једном, па још једном. Из дечије собе се промоли 
Ксенијина глава. Обучена је у костим Косовке Девојке.

КСЕНИЈА: Фијукну ли ти, Марко, или ми се при-
чињело?

ЈОВАН Тихо, само тихо, Косовко Девојко, да 
не пробудимо нејач…

Ксенија у одори Косовке Девојке стидљиво крочи у са-
лон. У руци држи пластични буздован – играчку.

КСЕНИЈА: /смерно/ Погледај шта сам нашла међу 
Бојановим играчкама…

Пружа му борбену алатку.

ЈОВАН: Буздован?

КСЕНИЈА: /насмеши се/ Сад можеш на Косово 
равно…

ЈОВАН: Одлично. Реци сину да ће чика Марко 
чувати његове играчке. Док он буде код 
баке и деке...

Мрак.

8. ДРОГА

На сцени, у дому Павловића, сама Јагода. Четвртак,  
око поднева. Очигледно је кренула потпуном странпу-
тицом. Пуши марихуану. У салон улази Ксенија у пе-
њоару. Доноси две кафе на послужавнику. Када спази 
Јагоду, укопа се у месту.

КСЕНИЈА: Јагода, шта радиш то?

Приђе сестри, мирисне дим, покушава да детектује ње-
гово порекло.

ЈАГОДА: Шта радим? Дрогирам се. Ето шта ра-
дим.

КСЕНИЈА: Марихуана…

ЈАГОДА: Да, марихуана. Како после свега што 
ти се дешава да останем нормална?

КСЕНИЈА. Срам да те буде…

ЈАГОДА: Извини, сестро, молим те. Извини што 
саучествујем у распаду твог брака и 
живота. /почне да се кикоће/ Цела шко-
ла је на овоме, па да пробам и ја. 

КСЕНИЈА: Угаси то сместа! Мојој сестри не при-
личи та средњошколска дрога. 

ЈАГОДА: Ево, гасим.

КСЕНИЈА: Имам ја нешто боље…

ЈАГОДА: Је ли? А шта то?

Вади један мали пакетић. Ставља на сто.

КСЕНИЈА: Кокаин, нормално…

ЈАГОДА: Кокаин? Па то је сјајно! Могу ја мало?

Ксенија истресе садржај, развуче црту по столу. Изва-
ди сламчицу. Шмркне искусно.
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КСЕНИЈА: Наравно. Да те више нисам видела да 
конзумираш те јефтињаке!

Јагода се прикључи. Обе страсно и са великим ужива-
њем шмрчу кокакин.

КСЕНИЈА: Муж сексуални манијак ми је у затвору, 
деца прелазе код баке и деке, у стану 
нам бораве неки чудни људи, шмрчем 
кокаин, а мени је добро човече! Баш 
ми је добро!

ЈАГОДА:  И мени је добро!

КСЕНИЈА: Јеееес!

ЈАГОДА: Пази сад: Курац, пичка, говно, сиса!

КСЕНИЈА: Браво Јагода, браво! Најзад си схвати-
ла…

Музика, крену да ђускају по стану. Пењу се на софу, 
играју „прљави плес”, очигледно под утицајем опијата. 
Музика лагано престаје. Ксенија потпуно промени ра-
сположење. Бризне у плач.

КСЕНИЈА: Мој муж – сексуални манијак. То је 
тако страшно….

Ксенија падне сестри у загрљај. Она је тапше по леђима.

ЈАГОДА: Хајде, хајде. Није то тако страшно, 
мила…

КСЕНИЈА: Питам се где сам погрешила све ове 
године…

ЈАГОДА: Нигде, драга. Неће он ништа признати, 
не брини.

КСЕНИЈА: Ма признаће он, знам. Такав је човек. 
Он на крају увек све призна…

ЈАГОДА: Па и да призна, шта има везе! Сети се 
да ниједној није фалила длака с главе…

КСЕНИЈА: Ја сам крива за све. Очигледно да му 
нисам била довољна…

Прислони главу на Јагоду.

КСЕНИЈА: Јадна моја дечица, какве родитеље 
имају! Да ствар буде још гора, јуче ме 
суспендовали с посла…

ЈАГОДА: Је ли? А зашто?

КСЕНИЈА: Шрмкнула сам пар пута у тоалету. Ето 
зашто. Баш кад је наишао директор…

ЈАГОДА: Ау…

КСЕНИЈА: Јагода, ја се ужасно осећам, не знам 
шта да радим. Како ћу деци на очи? 
Помишљам на најгоре, веруј…

ЈАГОДА: Само полако, драга моја. Ништа ти не 
брини. Деца ће бити о-кеј. На сву срећу 

– ту је тата..

Ксенија је бело погледа. У стан улази Јован Станивук. 
Весео, скида мантил, придружи им се у салону.

ЈОВАН: Доносим вам добре вести, девојке, баш 
добре…

Опази кокаин на столу.

ЈОВАН Могу ја мало?

КСЕНИЈА: Свакако, изволите…

ЈОВАН Биће све у реду с Урошем…

Јован се рутински почасти мало.

ЈОВАН /покаже свој мобилни телефон/ Гори 
инстаграм. Погледајте….

Ксенија и Јагода се збију над телефоном.
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ЈОВАН: Стотине жена се налазе испред истра-
жног затвора где се налази Урош. Про-
тестују. Погледајте.

Превлачи прст преко екрана.

ЈОВАН Ево, ту је и моја Елизабета. Ова што 
носи транспарент. Траже да га ослобо-
де…

ЈАГОДА: Па то је сјајно….

КСЕНИЈА: А зашто да га ослободе? Је л’ заиста не-
вин?

ЈОВАН: Видите натпис на транспаренту, шта 
пише? 

ЈАГОДА: /чита/ Зашто само Врачар? Не разу-
мем…

ЈОВАН: Како не разумете? Ту су жене и са дру-
гих београдских општина. Вождовац, 
Палилула, Обреновац. Протествују јер 
је Урош оперисао само на Врачару…

КСЕНИЈА: Мени овде више ништа није јасно. Је 
л’ мој муж стварно тај напасник или 
није? 

ЈАГОДА: /за себе/ Ц-ц-ц, ове јаднице из предграђа 
би да се такмиче са нама Врачаркама…

ЈОВАН: Ксенија, драга! То више није ни битно. 
Битно је да је ваш муж вратио наду уса-
мљеним женама у овом граду. Ово је 
постао град без секса, град забринутих 
мужева који зуре у своје мобилне теле-
фоне, празне новчанике и квоте у кла-
дионицама. Будите поносни на њега…

ЈАГОДА: Господине Станивук, свака вам је злат-
на! Уз све то, мој бивши муж ми је стал-
но рецитовао руску поезију из деветна-
естог века…

ЈОВАН: /Ксенији/ Али да би га коначно ослобо-
дили, ја вас молим да сада и ви посве-
дочите да је он увек био узоран отац и 
супруг…

КСЕНИЈА: Урош? Па јесте, одувек је био такав…

ЈОВАН Реците то у камеру, молим вас…

Јован упери телефон у њу.

КСЕНИЈА: Па шта да кажем?

ЈОВАН Госпођо Павловић, да ли је ваш муж 
био одан својој породици, супрузи и 
деци?

КСЕНИЈА: Да, јесте. 

ЈОВАН Да ли вас је некада преварио?

КСЕНИЈА: Са сигурношћу тврдим – није. Ми смо 
увек били пре свега одани пријатељи…

ЈОВАН Да ли вас је некада можда тукао и мал-
третирао?

КСЕНИЈА: Таман посла…

ЈОВАН: /шапатом/ Можда ипак понекад. Да би 
звучало уверљивије…

КСЕНИЈА: Не разумем…

ЈОВАН: /шапатом, протестује/ Људи морају да 
вам верују… како не разумете?

КСЕНИЈА: Али он мене никад није тукао…

ЈОВАН То нико неће поверовати. Мислиће да 
лажете.

КСЕНИЈА: О-кеј, мислим да сад разумем…

Накашље се, кез пред камером.

КСЕНИЈА: Зарад истине – само некад би ме млат-
нуо, али то никад није било тако стра-
шно…
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ЈОВАН: /шапат/ Одлично. Сад реците да је 
само вас малтретирао, ниједну другу…

КСЕНИЈА: И, колико ја знам, само мене је тукао, 
није ниједну другу жену…

ЈОВАН /шапат/ И заклео се да ће до краја жи-
вота тући и малтретирати само вас…

Ксенија погне главу. Само што не заплаче.

КСЕНИЈА: Не могу више, опростите…

ЈОВАН /шапат/ Одлично, само ви плачите 
сад…

Ксенија бризне у плач. Незаустављиво. Јован тријум-
фално угаси телефон.

ЈОВАН: Браво, Ксенија, браво! Ваше сведочење 
ће бити крунски доказ да га ослободе, 
сигуран сам…

КСЕНИЈА: Сама помисао да ће до краја живота 
тући и малтретирати неку другу… ме 
чини ужасно љубоморном….

ЈОВАН: Све је у реду, смирите се. Биће све како 
треба.

И Јагода се наједном расплаче. Јован се окрене ка њој.

ЈОВАН: Шта је сад вама? Зашто ви плачете?

ЈАГОДА: А шта је с нама разведеним и усамље-
ним женама? Ко ће нас да бије и мал-
третира?

Јован помази Ксенију.

ЈОВАН: Не губите наду, Јагода. Неко ће се сми-
ловати, сигурно.

Загрли их обадве.

ЈОВАН: Хајде девојке, само весело, молим вас.

Зачује се звоно. Ксенија оде да отвори. На вратима по-
штар.

КСЕНИЈА: Опет ти?  Шта је сад?

Поштар уочи Јагоду. Крене да замуцкује.

ПОШТАР: Имате допис… од извршитеља, госпођо 
Павловић.

КСЕНИЈА: Од извршитеља?

ПОШТАР. Да… по налогу банке, хоће да вам за-
плене стан. И ви и господин Павловић 
сте остали без посла. Знате како то већ 
иде. Ово је сад чиста формалност.

КСЕНИЈА: Чиста формалност? /седа на софу, само 
што се не сруши/

КСЕНИЈА. Јагода, је л’ ти чујеш ово? Хоће да нам 
заплене стан!

ЈАГОДА: Ко је тај извршитељ, да му ја покажем…

Устане, устреми се ка поштару.

ЈАГОДА: Ти си тај?!

ПОШТАР: Не, нисам, ја сам само….

ЈАГОДА: Хајде, заплени мене ако смеш!

Поштар пада ничице.

ПОШТАР: Немојте опет, молим вас, госпођо Ја-
года, нисам ја извршитељ. Ја сам само 
поштар, као што знате... 

Јагода крене да га јури по стану, поштар бежи.

ЈАГОДА: Не, ти ниси поштар. Ти си само прео-
бучен у поштара. Хајде, изврши шта си 
наумио! Остави моју сестру на миру!
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Поштар бежи главом без обзира.

ПОШТАР: Али…

ЈАГОДА: Где бежиш?

Јагода га вија око стола.

ПОШТАР: Немојте, молим вас…

ЈАГОДА: Буди јунак и заплени мене а не стан, 
кукавицо!

Поштар се у паници некако искобеља из стана. Јагода 
кипти од беса. Затвара врата стана.

ЈАГОДА: Шта је, не смеш!? Јаки сте само на ре-
чима! Да те више нисам видела да из-
вршаваш по мојој сестри! Јеси чуо?!

Седа поред Ксеније. Псује себи у браду. Јован шмрче ко-
каин. Јагода узме цевчицу и она се мало почасти. Ксе-
нија плаче.

ЈОВАН: Госпођо Павловић, ако сте и ви остали 
без посла, ништа не брините. Имам ја 
одличну пословну понуду за вас…

Шмркне последњу црту са гуштом.

ЈОВАН:   Рад у високошколској установи. Да 
се похвалим. Наш институт је управо 
добио акредитацију и постао факултет. 
Чекамо још само професора Павлови-
ћа који је на специјализацији у затво-
ру….

Јагода и Ксенија га бело погледају.

Мрак.

9. СУРОГАТ ПРОТИВ ОРИГИНАЛА

Салон Павловића, петак око поднева. Сцена се осветли. 
У стан улази Урош. Сав задихан. Лепо обучен. Испред 
врата, у стану, стоји Ксенија. На себи има неку једно-
ставну униформу, боросане.

Очигледно га је очекивала. Стоји са послужавником у 
рукама. Послужи супруга слатким од дуња.

КСЕНИЈА: Професоре Павловићу! Добро дошли 
кући! Послужите се, молим вас.

Урош се послужи слатким.

УРОШ: Ух! Једва сам се искобељао од оних 
жена. Доме, слатки доме! Чекај, а за-
што ме зовеш професоре? И зашто ми 
се обраћаш на ви?

КСЕНИЈА: Па, ово је сада наш факултет. Више 
није институт. А ви сте професор.

УРОШ: Је ли? А ти? Шта си ти?

КСЕНИЈА: Ја сам за сада поносна чистачица. По-
гледајте само како сам лепо средила 
стан. Све се блиста. У дечијој соби је 
исповедаоница, у нашој мучионица, а у 
кухињи је студентска менза и чекаони-
ца. Студенти су већ стигли. Чекају вас.

УРОШ: Одлично, сад ћу ја. Него, откуд ти чи-
стачица? То није у реду. Чему онолико 
твоје образовање?

КСЕНИЈА: Не брините. Декан каже да је то само 
привремено.

УРОШ: Декан? Који декан?

КСЕНИЈА: Господин Станивук, наравно. Он је де-
кан. Труди се да пронађе неко решење 
јер имам вишак квалификација. Мени, 
за сада, то уопште не смета.
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УРОШ: Слажем се. Не треба се стидети нијед-
ног посла. Тако сам поносан на тебе, 
Ксенија. Односно, на вас. Треба да раз-
двојимо приватно од пословног.

КСЕНИЈА: И ја на вас, професоре. А сада  ми ре-
ците оно што нас све занима. Јесте ли 
ви тај сексуални манијак или нисте? 

УРОШ: /у неверици/ За кога ме ви сматрате, 
колегинице? Наравно да нисам…

КСЕНИЈА: Ху, добро је. Могу да одахнем. Зами-
слите колико би тај податак штетио ва-
шој репутацији! 

УРОШ: Што јес’ – јес’. Али, с друге стране, мо-
рам да вам кажем да то можда и није 
тако добра вест…

КСЕНИЈА: Како сад то?

УРОШ: Звучаће вам помало чудно, али изгово-
рићу. Када сам видео све оне жене ис-
пред затвора како ватрено протествују, 
био сам веома тужан што морам да их 
разочарам и кажем им – не, ја нисам 
тај.

КСЕНИЈА: Морам да да признам да сам и ја мало 
затечена…

УРОШ: Ето, видите. Ми очигледно живимо у 
времену у ком су супендоване праве 
вредности и све се окренуло наопачке. 
Ово је постало друштво сурогата. Све је 
заправо лаж, моја Ксенија, па и ја као 
сурогат сексуалног манијака. Да ли ме 
разумете?

КСЕНИЈА: Трудим се, ипак сам ја само једна чи-
стачица. Као да не допире до мене…

УРОШ: Рећи ћу вам праву истину. Сва је при-
лика да сам ја само плод нечије прља-
ве маште. Да ме нема – требало би ме 
измислити. Што не умањује моју одго-
ворност. Ја морам оправдати све наде 
које се улажу у мене. /погледа је као ко-
бац/ У том смислу, љубави, ја сам још 
увек твој муж. Ова академска атмосфе-
ра распаљује најниже пориве у мени…

Крене ка њој, Ксенија узмиче. Јуре се око софе.

КСЕНИЈА: Шта ти је, Уроше, јеси ли нормалан? 
Ово је факултет!

УРОШ: Па управо зато!

КСЕНИЈА: Обуздај се, молим те! Ту су студенти 
који те чекају…

Наједном, зазвони му телефон. Урош се јави.

УРОШ: Опростите, колегинице, само да се ја-
вим... Хало? С ким имам част? ТВ про-
дукција „Несаница”? Лепо. Како могу 
да вам помогнем? Да ли сам заинтере-
сован да уђем у ријалити шоу? Као сек-
суални манијак? /Ксенији, шапатом/ 
Ето видиш, шта сам ти рекао! /у слуша-
лицу/ Не, ништа, ништа, само се кон-
султујем са женом. А какви су услови 
ако није тајна? /направи гримасу/ Ау, 
па то је баш пуно! /шапатом, Ксенији/ 
Не смем да ти кажем колико пара нуде. 
/у телефон/ Молим? Да ли може и су-
пруга? Може наравно. За те паре обоје 
ћемо да скочимо у септичку јаму ако 
треба. /усиљен кикот/ Мало се наша-
лих, опростите. Шта сте рекли? Да ли 
се дрогирам? /уозбиљи се/ Не, не дро-
гирам се. Је л’ то може бити проблем?
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Ксенија гестикулира, покушава да му нешто каже ми-
миком.

УРОШ: Само тренутак, молим вас…

КСЕНИЈА: /гласни шапат/ Ја се дрогирам, реци 
им…

УРОШ: /озарен, у слушалицу/ Добре вести. 
Моја жена се дрогира! Како да не! Ни 
за мене никад није касно. Ништа ви не 
брините, сматрајте то завршеним… до-
виђења! 

Искључи телефон, погледа значајно Ксенију.

УРОШ: Чекај… а од кад се ти то дрогираш? 
Што ми то одмах ниси рекла?

КСЕНИЈА: /срамежљиво/ Па, од скора. Било ме 
срамота 

УРОШ: Одакле ти дрога?

КСЕНИЈА: /погне главу/ Дао ми декан… мало ко-
каина.

УРОШ: Кокаина? А мени? Ништа!

КСЕНИЈА: Немој тако гласно, Уроше, молим те. 
На факултету смо…

УРОШ: То стварно није у реду, Ксенија… не 
знам шта да ти кажем. Веома сам ра-
зочаран.

КСЕНИЈА: Иако, ако ћемо искрено, ја никако да 
се навикнем да је ово сада као неки фа-
култет.

УРОШ: Ни мени баш није свеједно. Али нема-
мо избора. Времена се мењају, а обра-
зовни систем озбиљно напредује.

КСЕНИЈА: Шта да кажем студентима? Да уђу?

УРОШ: /пада у ватру/ Јер само бескомпро-
мисна борба против оваквог система 
вредности може дати резултат! У овој 
држави – много је трулежи. Најчистији 
су контејнери. Овај факултет мора да 
буде родоначелник идеје о радикалном 
разлазу са сурогат-културом! Другим 
речима, ако сам ја манијак, онда хај-
де да будем прави манијак, а не лажни. 
Ако ти чистиш, онда чистите до краја, 
колегинице. Немој да сам нашао неку 
заосталу прашину, молим те…

КСЕНИЈА: Ништа ви не брините, професоре, чи-
стим као у својој кући.

УРОШ: Одлично, хвала. Уведите ми сада првог 
студента…

КСЕНИЈА: Одмах, професоре…

У салон улази Елизабета. Обучена као права студент-
киња. Кратак минић, боди, жваће жваку.

ЕЛИЗАБЕТА: /весело/ Добар дан, професоре. Елиза-
бета, драго ми је.

Урош пиљи у њу. Неверица.

ЕЛИЗАБЕТА: Јесте ли добро? Не брините. Дошла 
сам само да се исповедим…

УРОШ: Какав је то непосредан наступ, колеги-
нице? Нисте на улици, већ на факулте-
ту. Баците ту жваку, молим вас.

ЕЛИЗАБЕТА: Упс, извините. Наравно.

Испљуне жваку у папирић.

УРОШ: Нема љутње. Покушавам само да ус-
поставим јасна правила игре са својим 
студентима. Морамо бити пристојни 
пре свега.
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ЕЛИЗАБЕТА: Опростите, неће се више поновити…

УРОШ: Реците, Елизабета. Шта вас мучи?

ЕЛИЗАБЕТА: Желим да вам испричам своју тужну 
животну причу. Могу ли?

УРОШ: Само изволите. Ту сам да вам помог-
нем.

Пауза.

ЕЛИЗАБЕТА: Овако. Мој муж и ја смо заправо нај-
обичнији криминалци, професоре. Ја 
све теже живим с тим. Поготову од 
када сам упознала вас и вашу супругу. 
Ви сте обоје тако дивни људи.

УРОШ: Ви сте криминалци? Мора да се шали-
те!

ЕЛИЗАБЕТА: Прави правцати криминалци, профе-
соре. Дрога, уцене, преваре...

УРОШ: Ма хајдете, молим вас. Нисте никога 
убили, надам се?

ЕЛИЗАБЕТА: Таман посла. Али да смо грешни – 
много смо грешни. Рећи ћу вам праву 
истину. Ми смо заправо депортовани 
из Холандије…

УРОШ: Је ли? А зашто?

ЕЛИЗАБЕТА: Уцењивали смо неке пацијенте непри-
кладним видео-садржајима. Испоста-
вило се да су то били утицајни полити-
чари…

УРОШ: Ау! То вам није било баш паметно. На-
дам се да нећете исту грешку поновити 
овде.

ЕЛИЗАБЕТА: Никако, професоре. Водимо рачуна. 

УРОШ: Паметно. И ја сам почео јако да пазим 
шта говорим. Треба бити мудар…

ЕЛИЗАБЕТА: То се види. И то они јако цене…

УРОШ: Ако имате та сазнања, молим вас ре-
ците им да има доста заинтересованих 
чланова академске заједнице који су 
врло кооперативни. На пример – ја.

ЕЛИЗАБЕТА: Хоћу, свакако.

УРОШ: Криминал можемо победити само ис-
пруженом руком. Што кажу, упознај 
непријатеља да би га лакше савладао. 

ЕЛИЗАБЕТА: То све лепо звучи… али тај осећај да 
имате криминалну прошлост – то је 
један ужасан терет и једно велико људ-
ско понижење…

УРОШ: /насмеши се/ Ма хајдете, молим вас. А 
шта ја да кажем – као сексуални мани-
јак?

Елизабета се узмува.

ЕЛИЗАБЕТА: Морам да признам да је мени то јако 
узбудљиво. И професор и манијак. Ка-
ква чаробна  комбинација… 

Обоје се пригодно насмеше.

УРОШ: Поставићу вам једно питање. Можда 
вам тако олакшам тај ваш терет. Да ли 
су криминалци и манијаци попут мене 
особе другог реда? Имају ли право на 
поновно укључење у друштво? Имају, 
верујте. И они имају право на дружење 
са својом децом, на изласке, одлазак у 
позориште…

Елизабети задрхти брада.

ЕЛИЗАБЕТА: То сте тако дивно рекли, професоре, 
признаћу вам. И још нешто. Мене јако 
узбуђује овај наш однос студенткиња–
професор…
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Крене да му се приближава. Стреља га заводничким по-
гледом. Урош узмиче.

УРОШ: Колегинице, немојте молим вас…

ЕЛИЗАБЕТА: Ја сам се заправо заљубила у вас. Ви 
сте просто неодољиви. Осећам како 
свака ваша мудра мисао буди лептири-
ће у мом стомаку…

Насрне на њега, Урош покушава да се одбрани.

УРОШ: Чувајмо достојанство наставе! Преки-
ните, кад вас лепо молим…

Елизабета му скида кравату, откопчава кошуљу.

ЕЛИЗАБЕТА: Узмите ме, професоре, радите са мном 
шта хоћете! 

Настане рвање на софи, Уроше се некако искобеља. Од-
гурне Елизабету са себе.

УРОШ: Срам да вас буде, колегинице!

ЕЛИЗАБЕТА: А зашто, професоре? Опростите ако 
сам се понадала доброј оцени.

УРОШ: Дошли сте потпуно неспремни на час!

Приђе јој, загледа је.

УРОШ: Где су вам силикони? Импланти у 
уснама? Последњи модел ајфона? Бу-
дите озбиљни, Елизабета. Спремите се 
како треба за следећи пут!

ЕЛИЗАБЕТА: Опростите, молим вас. Даћу све од 
себе…

УРОШ: Зовите следећег студента!

Елизабета се, поражена, упути ка вратима од кухиње-
чекаонице.

ЕЛИЗАБЕТА: Следећи!

УРОШ: У ствари, сачекајте за тренутак…

Елизабета застане, окрене се.

УРОШ: Ево, да не испадне да је професор 
потпуно одбојан и непријатан према 
вама…

Крене да откопчава панталоне.

УРОШ: Ако немате ништа против, расположен 
сам за један фелацио...

ЕЛИЗАБЕТА: /насмеши се/ Напокон! Са великим за-
довољством, професоре… 

Елизабета се врати до њега. Клекне испред њега. Акцију 
предухитри поштар који се појављује на вратима. По-
штар уочи деликатан тренутак.

ПОШТАР: Јесам ли ја следећи?

УРОШ: А, то си ти, моја бедна копијо! Сачекај 
још мало, молим те. Завршавам час. 
Ко је још ту?

ПОШТАР: Госпођа Јагода…

УРОШ: Јагода? Одлично, баш ми је драго што 
се и она пријавила за наставу…

ПОШТАР: Ми се већ припремамо за наставу. Ни-
смо губили време.

УРОШ: Је ли? А како?

ПОШТАР: Рецитујем јој, по договору, руску пое-
зију деветнаестог века. На великим је 
мукама. 

УРОШ: Одлично, ништа без браће Руса…

ПОШТАР: Зовите, кад ја дођем на ред, молим 
вас…
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УРОШ: Свакако, брзо ћу ја…

Поштар шмугне. Урош и Елизабета би да наставе са 
послом, али их прекине Ксенија која се однекуд појави.

КСЕНИЈА: Уроше!

Елизабета се штрецне. Моментално се придигне.

КСЕНИЈА: Управо сам се чула с децом. Вратила су 
се са летовања! 

УРОШ: Је ли? Па то је сјајна вест.

КСЕНИЈА: Сачекали су их бака и дека!

УРОШ: Лепо, баш лепо. Ништа без деке и 
баке…

КСЕНИЈА: А онда се десила једна страшна ствар…

УРОШ: Каква, љубави?

Ксенија, очајна, дође до Уроша. Клекне пред њим.

КСЕНИЈА: Видели су нас на телевизији…

УРОШ: На каквој сад телевизији? Не разу-
мем….

КСЕНИЈА: Ми смо сад у програму, Уроше.

УРОШ: У каквом, бре, програму?

КСЕНИЈА: /заплаче се/ Они сада нас већ снимају. У 
програму смо уживо!

Урош крене да се осврће око себе.

УРОШ: Ау, бога ти! Како сад то? Кад пре?

Закопчава ужурбано панталоне.

УРОШ: Па, то је јако непријатна вест! Ваљда 
су избацили оне шкакљиве политичке 
делове…

КСЕНИЈА: Наравно да су избацили, али то ми је 
најмања брига.

ЕЛИЗАБЕТА: /Урошу/ А да ми завршимо наш започе-
ти посао, професоре?

Урош узмиче, осврће се око себе. Игнорише понуду, за-
копчава шлиц. Ксенија дође до њега, клекне на под. 
Склопи руке.

КСЕНИЈА: /очајна/ Ти си ме навукао на све ово. 
Изгубили смо све. Посао, стан, сада и 
углед. А сада су ме деца видела како 
шмрчем кокаин у тоалету…

УРОШ: Па где си пожурила? Могла си да ме 
сачекаш да завршим часове.

КСЕНИЈА: Где су они пожурили? Нисам стигла ни 
да се освестим колико сам ниско пала…

ЕЛИЗАБЕТА: /Урошу/ Остали сте ми велики дужник, 
професоре. 

Устане и крене ка вратима. Застане, окрене се ка Урошу.

ЕЛИЗАБЕТА: И да не заборавим. Честитам вам на 
храброј одлуци да са својом супругом 
заједно уђете у пакао тешких дрога. 
Била је то коцкица која недостаје. Из-
волите.

Баци му један омањи пакетић. Урош га ухвати. Загледа 
га.

ЕЛИЗАБЕТА: Уживајте у вашој потпуно заслуженој 
слави.

Елизабета оде. Урош и Ксенија остају сами. Ксенија је 
на коленима.
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ПОДАНИК

КСЕНИЈА: Бојане, Сандра, опростите, ако икако 
можете! Тата је за све крив, али то сада 
више није битно. Ја само желим да ви 
одете негде, на неко лепше и боље ме-
сто и да нас потпуно заборавите. Хоће-
те ли, дечице, кад вас лепо моли ваша 
мама? Што даље, преклињем вас!

УРОШ: Само полако, љубави. Није све тако 
црно. Биће све у реду. Ако ти је за неку 
утеху, мислим да смо управо добили 
нешто сјајно.

КСЕНИЈА: Шта то?

УРОШ: Заборави кокаин, Ксенија. /озарен/ 
Сва је прилика да у рукама држим пр-
вокласну робу! Стопроцентни хероин!

Ксенија крикне, придигне се, скочи на Уроша. Почне да 
га удара како год и где стигне. Урош се безуспешно брани. 
Креће музика из off-а. Рамбо Амадеус, иконична песма 
из деведесетих „Курац, пичка, говно, сиса” чији се ре-
френ монотоно понавља. Појављују се станари „факул-
тета” са свих страна. Јагода, Јован, поштар, Елизабе-
та. Покушавају да раздвоје брачни пар Павловић.

Не успева им баш. Током покушаја раздвајања супру-
жника, севну ударци на све стране и настане општа 
макљажа, свако са сваким, типична за стандарде ри-
јалити емисија. Најзад, екипа се мало смири и седне 
у салон Павловића. Зуре у публику. Неко некоме седи у 
крилу, неко се љуби, неко шмрче кокаин, неко се неура-
стенично кикоће. Музика одлази у фејд аут.

Мрак. 

10. БУДУЋНОСТ НАШЕ ДЕЦЕ

Субота. У салону Павловића /факултету, ТВ сету/ 
само Урош и Јован. Тишина, после великог русваја. Обо-
јица зуре испред себе.

УРОШ: Је л’ се ово снима сада?  

ЈОВАН Не, не снима се. Камере су искључене. 
Имамо право на приватне тренутке.

УРОШ: Шта је следеће, ако смем да питам?

ЈОВАН: Овако. Имамо криминалца, курву, 
нимфоманку, сексуалног манијака, до-
мино даму, једино нам недостаје један 
геј…

УРОШ: Геј?

ЈОВАН Да, геј. Морамо покрити све циљне 
групе

УРОШ: Шта мислите о поштару?

ЈОВАН: Касно. Нимфоманка га је већ узела 
под своје.

УРОШ: Па ко ће онда?

ЈОВАН Ако допуштате, ја сам мислио да сте ви 
најбољи избор.

УРОШ: Ја? Чекајте, али ја немам ту врсту ис-
куства.

ЈОВАН Помоћи ћу вам ја, не брините.

УРОШ: /пиљи у  њега/ Ви?

ЈОВАН: Зашто ме гледате тако? Нисам ваш тип 
мушкарца?

Урош га загледа. Мери га од главе до пете.

УРОШ: Признаћу вам искрено…
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ЈОВАН: Немојте ме разочарати, молим вас…

УРОШ: /насмеши се/ Од када сам вас видео у 
костиму Краљевића Марка, ја сам се 
неповратно заљубио у вас…

Јован је затечен. Урошу зазвони телефон.

УРОШ: Хало… Бојане, Сандра, то сте ви? Па 
где сте, жапци татини? Јесте ли већ 
на путу? Мама мисли да је најбоље 
да одете из земље.  Јесте, и ја се с тим 
потпуно слажем. Бежите из ове бестра-
гије. Што даље, најдаље што можете. 
Молим? Остајете овде? А зашто, ако 
смем да питам? Хоћете да се обрачу-
нате с нама? Зато остајете? Па добро, 
ако сте тако одлучили, шта да радимо. 
Буздован? Ту је, не брините, чува га 
чика Марко. /намигне Јовану/ Молим? 
Тући ћете нас без милости? Не пита-
мо се више ни за шта? У реду, кад ти 
кажеш, сине. Ма, само ти удри и преу-
зми команду. Слушаћемо покорно све 
што кажеш. Твој тајо је тако поносан 
на тебе…

Телефон пада на под. Урош обрише сузицу.

Мрак.

КРАЈ
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