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ДУШАН КОВАЧЕВИЋ, ДРАМСКИ ПИСАЦ
Го вор о очи глед но сти ма нај те жи је об лик го во ра. Ка ко, са гла сно том ста ву, го во-

ри ти о пи сцу чи је де ло го то во сви по зна је мо, ко је го то во сви во ли мо и ко је, ка ко год 
да се гле да, чи ни не по мер љив, сва ка ко ве дри ји, ка тар зич но про све тљен део на шег 
до ба и на ших жи во та? 

При ча о драм ском ства ра ла штву Ду ша на Ко ва че ви ћа не мо ра нас вра ти ти у зо ру 
све та, али да би нам ма ги ја ње го вог де ла по ста ла уне ко ли ко ја сни ја и још бли жа 
(оду ше вље но при хва та ње је уна пред ура чу на то и не тра жи по себ но об ја шње ње), 
мо ра се ипак по че ти по из да ље, јер у по сло ви ма књи жев но сти, а на по се по зо ри шне 
умет но сти, ни је све од ју че, ни ти се по је ди нач ни ства ра лач ки до ма ша ји мо гу раз у ме-
ти из ван кон тек ста тра ди ци је, исто ри је и кул ту ре. Да то га кон тек ста не ма, не би смо 
зна ли шта је до бро и вред но, а шта су прот но од то га, шта се кан ди ду је за веч ност, а 
шта не пре жи вља ва ни су тра шњи дан. Пи сац и ње го во де ло увек су ре зул тан та ко ли-
ко ин ди ви ду ал но-би о граф ско-пси хо ло шких то ли ко и оп ште дру штве них про це са: 
реч ју, оног не у мо љи вог а ну жног сти ца ја тек де ли мич но об ја шњи вих окол но сти у 
ко ји ма се улу чи не сва ки да шња при ли ка и не ки глас до ђе у (за слу же ну) по зи ци ју да 
го во ре ћи о се би и из се бе, о дру ги ма и за дру ге, за пра во го во ри о сви ма, ка кав је 
слу чај упра во са Ду ша ном Ко ва че ви ћем и оним што је на пи сао тај сме хо ви ти ви дар 
и ви до ви ти ту мач све га што са ња мо и шта нам се до га ђа. 

Одав но је ре че но ка ко је сан сва ке пи са не књи жев но сти да јед ном, ма кар и у не-
из ве сној бу дућ но сти, по ста не – усме на. Исто риј ски гле да но, та кав сан по ста је ствар-
ност вр ло рет ко, а у мо дер ним вре ме ни ма го то во ни ка да. Ако ста ри је епо хе и по зна ју 
по не ки илу стра ти ван слу чај (на при мер, у срп ској књи жев но сти: при ча о там ном ви-
ла је ту, ро ман ти чар ска и хим нич ка по е зи ја, Ње го шев Гор ски ви је нац, по е зи ја за де цу), 
то ни по што не мо же про ме ни ти смер основ не ства ра лач ке про це ду ре у ко јој пи са на 
књи жев ност усва ја сижеe, го вор не фор му ле, сен тен це и иди о ме усме не књи жев но-
сти. Тек спо ра дич но се де си да бу де обрат но. От кад је све та и ве ка књи жев ност се 
хра ни усме но шћу, ко а гу ли ра ним ис ку ством ко је се нај пре слег не у жи вом је зи ку, а 
од мо дер них вре ме на она осве шће но ап сор бу је и вла сти ту тра ди ци ју, ода зи ва се на 
њу, ме ња је, кре а тив но про ши ру је и ту ма чи, од но сно стал но ре ин тер пре ти ра и ре-
кон тек сту а ли зу је ње не кључ не еле мен те об ли ко ва не и на сло је не у про шло сти.

Ви дљи во је то у свим књи жев ним ро до ви ма и вр ста ма, па на по се бан на чин и у 
нај ста бил ни јем књи жев ном об ли ку – дра ми, има ли се на уму и ње на ти по ло ги ја, и 
ње на ком по зи ци ја, и кон сти ту тив ни еле мен ти и мо де ли ње ног по ста вља ња, гра ђе ња, 
од ви ја ња и раз ре ше ња. Чак и ка да је у про шлом ве ку осна же но на сто ја ње да се тај 
књи жев ни род за сну је на дру гим осно ва ма и на но вим прин ци пи ма (ан ти дра ма, те а тар 
ап сур да, ге сту ал на дра ма или пер фор манс, итд.), сви ти по ку ша ји под ра зу ме ва ли су 
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по сто ја ње ми ле ни јум ског драм ског ар хи о бра сца, без об зи ра на то да ли су га ра ди-
кал но по ри ца ли, раз гра ђи ва ли, по и гра ви ли се њи ме или на сто ја ли да га упо тре бом 
по је ди них ње го вих де ло ва или пре на гла ша ва њем од ре ђе них аспе ка та из но ва про-
чи та ју и уз гло бе га у кон текст но вих, ма хом те гоб них и су мор них епо хал них при ли ка.

Бу ду ћи да дра ма још од ан тич ко га до ба, пре ко сред њег ве ка, ре не сан се, про све-
ти тељ ства, кла си ци зма, ро ман ти зма, ре а ли зма и мо дер ни зма, све до да на шњих да-
на има ин хе рент ну по тре бу да се ме ша у сва жи вот на пи та ња (по је ди нач не и оп ште 
при ро де), да их опи су је и про ка зу је, да их ко мен та ри ше и ме ња, да за ба вља и да 
под у ча ва, па би се мо гло ре ћи и да на ста је упра во из тих по ри ва, не из о став но тре ба 
на гла си ти да крај њи ре зул тат свих тих јед но став них или сло же них ства ра лач ких ме-
ха ни за ма за ви си од на дах ну тог и за нат ски ком пе тент ног по је дин ца, од ин ди ви ду ал-
ног та лен та ко ји ће соп стве ну, из не ког раз ло га за ње га ва жну при чу, ин вен тив ним 
ко ри шће њем уве де них драм ских по сту па ка учи ни ти умет нич ки не по но вљи вом и 
исто вре ме но је, сна гом сво га да ра и уме ћа, по ди ћи на ви ши, упра во оп ште ва же ћи 
ни во. У срп ској дра ма тур ги ји на шег до ба за до каз да је ди но мо же би ти та ко не ма бо-
љег и ре пре зен та тив ни јег при ме ра од Ду ша на Ко ва че ви ћа и ње го вог драм ског опу са.

От ку да Ко ва че ви ће ва има ги на ци ја ву че ко ре не, из ког се тла она хра ни? На то пи та-
ње ни је те шко од го во ри ти, до вољ но је ићи у по зо ри ште (ту се све ви ди) или про чи та ти 
по не ку ње го ву дра му. Ово је ва жна ди гре си ја: Ко ва че ви ће ве дра ме мо гу се чи та ти, и 
би ва ју чи та не, као и сва ки дру ги књи жев ни текст, не за ви сно од мо гу ће ин сце на ци је, 
јер су, пре све га, до бра, за ни мљи ва и ду хо ви та ди ја ло шка ли те ра ту ра ко ја сва ког чи та-
о ца по на о соб под сти че да сам за ми шља ли ко ве и сме шта их у од ре ђе ни ам би јент. Сва-
ки ма што ви ти ји чи та лац, а из гле да да друк чи ји и не по сто ји, јер чо век без ма ште не ма 
ни же љу ни по тре бу ни да пи ше ни да чи та, по тен ци јал ни је про то-ре ди тељ Ко ва че ви-
ће вих сце на ри ја и драм ских тек сто ва. Мно ги та кав, па и сам пи сац ко ји се че сто ја вља 
као њи хов пр ви по зо ри шни ре жи сер, ви ди их и раз у ме на свој на чин, са гла сно вла сти-
тим афи ни те ти ма, ис ку ству, зна њу, уз ра сту, вре ме ну и ме сту по сто ја ња.

Дру го пи та ње: – Ка ква је при ро да и ка ко на ста ју Ко ва че ви ће ви по зо ри шни ко ма ди? 
– ну жно и не из бе жно нас вра ћа срп ској драм ској тра ди ци ји, ко ја је у свом ма ги-
страл ном то ку пре вас ход но ко мич ке при ро де, с тим да се сам по јам ко ме ди је у да том 
слу ча ју, а што ће се по ка за ти пре суд но ва жним и за Ко ва че ви ће во де ло, мо ра схва-
ти ти ши ре и флек си бил ни је од ње го ве уоби ча је не, ен ци кло пе диј ске или уџ бе нич ке 
де фи ни ци је. Нај зна чај ни ји срп ски пи сци, сви од ре да, по чев ши од оца срп ског по зор ја 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, пре ко Бра ни сла ва Ну ши ћа и, у мо дер ним вре ме ни ма, Алек-
сан дра По по ви ћа, сва ки на свој, не по но вљив, ис по ста ви ће се, да ле ко се жно оба ве зу-
ју ћи на чин, на пра ви ли су спе ци фи чан драм ски амал гам ко ји у осно ви има те мељ на 
обе леж ја ко ме ди је (лик ко ми чан већ сво јом по ја вом и сво јом до ми нант ном цр том; 
за плет ко ји по пра ви лу по чи ва на пре ди мен зи о ни ра но сти и за бу ни; смех као при-
мар ну ре ак ци ју на драм ску рад њу; ху мор ну ат мос фе ру и са ти рич ни тон; сцен ска 
при ка за ња у ко ји ма би ва ју пре по зна те и ак ту ел не при ли ке и де ви јант не цр те кон-
крет не за јед ни це, с тим да те цр те, из гле да, има ју нео гра ни чен рок тра ја ња), али су 
ко нач не по сле ди це та ко схва ће ног, по ста вље ног и ре а ли зо ва ног „ве се лог по зор ја” 
по пра ви лу гор ка гри ма са, очај, ап сурд и не ве ри ца ка ко се и за што све то што смо 
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ви де ли баш на ма зби ва. Ни смо ли упра во по ан тич ком уче њу пре де сти ни ра ни да 
жи ви мо тра ге ди ју ко ја има обра зи ну ко ме ди је? 

Оно што се мо же ре ћи за Сте ри ју, Ну ши ћа и По по ви ћа мо же се, без остат ка, на-
рав но, уз цео низ кре а тив них, ино ва тив них до пу на, ре ћи и за Ду ша на Ко ва че ви ћа. 
Он сам, што им пли цит но, што из ри чи то, по тен ци ра ту ве зу са прет ход ни ци ма чи ји 
дух и ис ку ство ба шти ни, про ду жа ва ју ћи тра ди циј ску вер ти ка лу при вид но ко мич ки 
од ре ђе не на ци о нал не дра ме (у дво стру ком зна че њу те син таг ме, као по зо ри шног, 
књи жев ног об ли ка, али и као тра у ма тич но про жи вље не исто ри је), и по сле све га отва-
ра ју ћи но ви умет нич ки, а ујед но и са знај ни хо ри зонт ко ји у са мо сре ди ште (мо жда 
би би ло бо ље ре ћи – са мо ср це) ње го вих дра ма тур шких на сто ја ња до во ди чо ве ка 
обре те ног, ми мо соп стве не во ље, у ко шма ру и без из ла зу про шлог ве ка и не по сред-
не са да шњи це. У та квим окол но сти ма и у та квим вре ме ни ма и нај о збиљ ни је људ ске 
ма ни фе ста ци је и три ви јум сва ки да шњи це, хте ли не хте ли, во ђе ни над де тер ми нант-
ном слу чај но шћу, не си сте ма тич ним лу ди лом ви шег прин ци па и не по зна тог (не ви ше 
бо жан ског) по ре кла, до би ја ју об лик гро те ске. 

У јед ном раз го во ру, на мо је пи та ње ка ко ви ди соп стве но ства ра ла штво у од но су 
на срп ску драм ску, а по себ но ко ме ди о граф ску тра ди ци ју, Ду шан Ко ва че вић од го во-
рио је ова ко: 

„Бра ни сла ва Ну ши ћа сам ви ше во лео да чи там не го да гле дам. Ње го ву Ауто би о
гра фи ју сам про чи тао ба рем пет-шест пу та и ми слим да је то мо жда нај бо ље што је 
он ика да на пи сао. Али, ка да сам упо знао Сте ри ју схва тио сам у че му је су штин ска 
раз ли ка из ме ђу та два ве ли ка пи сца. Чак и да нас ка да не што пи шем пи там се да ли то 
при па да Ну ши ће вом или Сте ри ји ном ти пу драм ског ми шље ња. На сто јим по том да се 
пр во окре нем на Сте ри ји ну стра ну, а за тим се тру дим да се од све га то га од мак нем.

Ну шић је пи сац ти по ва. Да је жи вео у дру гом вре ме ну и друк чи јој, бо га ти јој и флек си-
бил ни јој сре ди ни, Ну шић би си гур но по стао сја јан во двиљ ски пи сац. При том, во двиљ 
ни по што не тре ба схва та ти као ни жу драм ску вр сту. До бро на пи сан во двиљ исто је што 
и до бро на пи са на дра ма, то јест, пра ва умет нич ка ли те ра ту ра. За то га има та ко ма ло. 
Ну шић је, ме ђу тим, за стао не где на по ла пу та из ме ђу во дви ља и же ље да на пи ше кла-
сич ну дра му. Он има ме ха ни ку во дви ља, а ре че ни цу дра ме, па се де ша ва да не да је ни 
пра ви во двиљ, јер му ти по ви по ста ју ли ко ви, ни дра му, јер му сме та ме ха ни ка во дви ља.

За раз ли ку од Бра ни сла ва Ну ши ћа, Јо ван Сте ри ја По по вић је пи сац ка рак те ра, и 
то је кључ на раз ли ка из ме ђу њих дво ји це. Та раз ли ка је и па ра док сал ни основ срп-
ске ко ме ди о граф ске тра ди ци је и са вре ме не срп ске ко мич не дра ме. Сте ри ја и Ну шић 
су две ши не по ко ји ма да нас пу ту је срп ска драм ска књи жев ност. Сад, не ко иде јед-
ном, а не ком дру гом ши ном, не ко се, по пут ме не, осла ња на обе. Увек се не ко ме ња 
на че лу те ком по зи ци је, па ће та ко, ве ру јем, уско ро не ки но ви та лен то ва ни драм ски 
пи сци це лу ком по зи ци ју по ву ћи још ма ло на пред.”

Та ко до бро од ваг ну том и про ниц љи во уоб ли че ном од го во ру ни је по треб но до-
дат но об ја шње ње, ни ти по се бан ко мен тар. По треб но је, евен ту ал но, ма ло про ши ре-
ње, ма ло боч ног све тла. Пи шче во на сто ја ње да се нај пре окре не на Сте ри ји ну стра ну, 
то ће ре ћи да об ли ку је од го ва ра ју ће ка рак те ре (па ра диг ма ти чан при мер: Или ја Чво ро-
вић из Бал кан ског шпи ју на), са мо је ну жан али не и до во љан услов по сти за ња слу ће-
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не и тра же не драм ске илу зи је. Да би се та драм ска илу зи ја оства ри ла, сма тра пи сац, 
по треб но је од мак ну ти се ко рак или два од ре гу ла тра ди ци је. На при мер, на пу сти ти 
им пе ра тив ну ди дак тич ност и мо ра ли зам Сте ри ји них ко ма да и за ћи у за там ње ну ниг-
ди ну ап сур да, то јест, не по сто ја ње ствар ног раз ло га про гла си ти за је ди ни мо гу ћи, 
ствар ни раз лог. Тај ко рак или два да ље су о ча ва и нас и пи сца са по но ром: не ма ви ше 
суд бин ских на ло га, ху ма ни стич ких и етич ких про по ве ди, со ци јал но или пси хо ло шки 
мо ти ви са них ка рак тер них осо би на ко је од ре ђу ју жи вот драм ске фи гу ре. На тај на-
чин отва ра се онај не и мен љи ви, али за сва ку умет ност пре су дан дру ги, сим бо лич ки 
план на ко јем ре а ли тет, да кле, сам жи вот, до би ја сми сао и ду би ну. 

И ка ко год да се гле да, у Ко ва че ви ће вим „ко ме ди ја ма” тај план ни ка ко ни је ве сео, 
не го се њи ме по твр ђу је пра ста ра исти на да се нај ду бље од свих, сар до нич но и за це-
ње но, сме ју по ме те ни ци и очај ни ци, они пред ко ји ма се отво ри ла про ва ли ја бе сми-
сла и без раз ло га као је ди ног де лу ју ћег раз ло га. Сме ју се они ко ји, по гу бље ни у исто-
риј ском вре ме ну, сла би и не моћ ни да не што раз у ме ју (има ли се и мо же ли се, стро го 
узев, ту шта раз у ме ти?), не зна ју шта ће са со бом и где да се де ну. Нај тра гич ни је од 
све га је то што и на ма, чи та о ци ма или гле да о ци ма, упра во та кви ли ко ви де лу ју – 
сме шно, јер су збу њи вост и не сна ла жљи вост кла сич ни ме ха ни зми иза зи ва ња сме ха, 
от кад је све та и дра ме у ње му и о ње му. Је ди ни про стор очу ва ног до сто јан ства чо ве-
ко вог остао је ње гов очај. По сле све га, свих про ло ма и ужа са исто ри је, и по сле са-
зна ња да је не по ре ци во сам и пред жи во том и пред смр ћу, чо ве ку, од но сно Ко ва че-
ви ће вом ју на ку, не пре о ста је ни шта дру го не го да, ка ко је учио ста ри фи ло зоф, ста ви 
гла ву у ша ке и да је ца, ма кар то у дру ги ма бу ди ло са жа ље ње или смех.

Упра во оцр та ни пред лог ту ма че ња не ко ли ких кључ них свој ста ва дра ма Ду ша на 
Ко ва че ви ћа во ди нас дру гом ак цен ту из ње го вог на ве де ног, ауто по е тич ки осен че-
ног од го во ра. На сто ја ње да се оде да ље од Сте ри је и Ну ши ћа, а да се, при том, оста-
не у ли ни ји кре та ња за да тој њи хо вим де лом, под ра зу ме ва стал но са о бра жа ва ње 
драм ског тек ста до бу у ко јем се драм ски текст пи ше. Ако су, на по се бан на чин, и Сте-
ри ја и Ну шић, а ка сни је и Алек сан дар По по вић, оста ли је дин стве ни, не за мен љи ви 
све до ци сво јих епо ха, опи су ју ћи њи хо ве нај ка рак те ри стич ни је по ја ве, али и екс тра-
ху ју ћи из њих оно што је не про мен љи во и веч но, те су нам и да нас због то га дра ги и 
ва жни, и увек из но ва чи та мо и гле да мо њи хо ва де ла да би смо у њи ма ви де ли се бе, 
мо же се ре ћи да се Ду шан Ко ва че вић не ми нов но мо рао за пу ти ти на зна че ним сме ром 
(пи сца, по на вљам, пре ма Ели о то вом уче њу, од ре ђу је тра ди ци ја у ис тој ме ри ко ли ко 
и ње гов ин ди ву дал ни та ле нат), и да је ту, ка ко он ве ли, „це лу ком по зи ци ју”, сна гом 
сво га опу са, по ву као да ље. Укљу чу ју ћи и илу зи је ко је ства ра и зна ко ве сво га до ба и 
ма ни фе ста ци је оних ко ли ко по је ди нач но људ ских (ка рак тер них) и оних оп ште дру-
штве них (мен та ли тет ских) свој ста ва што се, на жа лост или на сре ћу, за ви си ка ко се 
гле да, ни ка да не ће про ме ни ти. Те илу зи је ствар ни је су од ствар но сти, бу ду ћи да 
сми сао сва ке истин ске умет но сти ни је у то ме да ре про ду ку је ствар ност, не го да гле-
да ју ћи у њу, са гра ди не ку но ву, обе смр ће ну ствар ност, ко ја, те шке ли суд би не, над-
жи вљу је сва ког по је дин ца, па, не из бе жно, и оно га ко ји ју је ство рио.

Драм ски опус Ду ша на Ко ва че ви ћа вр ло је бо гат, ра зно вр стан и раз гра нат, али за-
хва љу ју ћи ка ко сво јим гра див ним кон стан та ма и зна чењ ским ис хо ди ма, та ко и не по-
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но вљи вом, пре по зна тљи вом, ин вен тив ном, стал но из не на ђу ју ћем аутор ском ду ху 
ко ји се у ње му об ли ку је и њи ме ис ка зу је, сло је вит и ко хе рен тан. Тај опус је чвр ста, 
до бро уте ме ље на и још бо ље са зда на гра ђе ви на са ве ли ким бро јем ме ђу соб но по-
ве за них ода ја. Ка ко би по је ди нач на ана ли за сва ког де ла на ре че не гра ђе ви не из и-
ски ва ла је два за ми слив ана ли тич ки на пор и пи са ње за ма шне сту ди је ко јом, ипак, ма 
ка ко до бро она би ла по ста вље на и из ве де на, не би би ло мо гу ће ис црп сти баш све 
што би се о Ко ва че ви ће вим дра ма ма мо гло ре ћи, по треб но је, за да ту при ли ку, са-
гле да ти ње гов драм ски опус ис це ла, и у ши ро ким по те зи ма опи са ти ње го ве кључ не 
(по е тич ке) ка рак те ри сти ке и уну тра шње про ме не. 

Ду шан Ко ва че вић је, што ни је без зна ча ја, је дан од рет ких срп ских драм ских пи-
са ца, па и пи са ца уоп ште, чи ји је рад, упр кос спо ра дич ним при го во ри ма и оспо ра ва-
њи ма ма хом иде о ло шке при ро де, при ме ћен и до че кан одо бра ва њи ма већ на са мом 
ње го вом ула ску и у књи жев ност и у по зо ри ште, али сам аутор ни ка да ни је по стао 
си но ним твор ца по пу ли стич ки, пуч ки схва ће ног те а тра, што је ис ку ше ње и циљ нај ви-
шег мо гу ћег ре да – са чу ва ти у пи са њу сна гу от ме не, уз ви ше не, на тре нут ке све ча не, 
на тре нут ке ма ка брич не умет но сти, а исто вре ме но по ста ти и оста ти оп ште по знат, 
оми љен, по твр ђен и при знат. Тре ба ре ћи и то да при хва ће ност Ко ва че ви ће вог де ла 
ни је на и шла на од го ва ра ју ћу кри тич ко-ин тер пре та тив ну ре ак ци ју. При то ме не ми-
слим на за и ста ве лик број по зо ри шних кри ти ка, при ка за и не што ре ђих сту ди ја, есе ја 
и ака дем ских ра до ва на пи са них по во дом пи шче вих драм ских ко ма да, не го на из о ста-
нак кри тич ког од го во ра и ана ли тич ке ре ак ци је са о бра же не ду би ни и су ге стив но сти 
(на ро чи то су ге стив но сти!) по сма тра ног опу са, ко ја би ма кар по ку ша ла да се при мак-
не, ако не и да ре ши ње го ву трај ну ак ту ел ност, па, де лом, и при влач ну ениг ма тич-
ност. То ме ни је узрок мањ ка вост, ле њост или не ком пе тент ност кри ти ке, на про тив, 
већ ту де лу је јед на сло же ни ја, ма ње ви дљи ва за ко но мер ност ко ја ка же да оно што је 
сви ма пред очи ма и сви ма у ср цу, оно што је, ка ко сам већ на пи сао, са свим очи глед-
но и у ве ли кој ме ри са мо ра зу мљи во, не зах те ва ни ти по тре бу је по себ но ту ма че ње. 
Ле по је, уз бу дљи во и раз га љу ју ће по се би и – тач ка. 

Ка ко је до бро зна но, Ду шан Ко ва че вић је аутор дра ма Ма ра тон ци тр че по ча сни 
круг (1972), Ра до ван Тре ћи (1973), Шта је то у људ ском би ћу што га во ди пре ма пи ћу 
(1976), Про ле ће у ја ну а ру (1977), Све мир ски змај (1977), Ли му на ци ја или ка фа на без све
до ка (1978), Са бир ни цен тар (1982), Бал кан ски шпи јун (1983), Све ти Ге ор ги је уби ва 
ажда ху (1984), Кла у стро фо бич на ко ме ди ја (1987), Про фе си о на лац (1990), Ур не бе сна 
тра ге ди ја (1991), Ла ри Томп сон, тра ге ди ја јед не мла до сти (1996), Кон теј нер са пет 
зве зди ца (1999), Док тор Шу стер (2001), Ге не рал на про ба са мо у би ства (2010), Жи вот у 
те сним ци пе ла ма (2011), Ре ин кар на ци ја (2011). На пи сао је и сце на ри ја за фил мо ве Бе
шти је, По себ ни трет ман, Ма ра тон ци тр че по ча сни круг, Ко то та мо пе ва, Un der gro
und, Про фе си о на лац, Све ти Ге ор ги је уби ва ажда ху, а то ме тре ба до да ти и ра до ве за 
те ле ви зи ју, по том ро ма не Би ла јед ном јед на зе мља (1995) и Ме да пе ва блуз (2004), те 
књи гу на ра тив но-есе ји стич ких рас пра ва 20 срп ских по де ла (Ср ба на Ср бе) (2008).

Та ко оби ман, раз ви јен и це ло вит опус, ко ји на ста вља да ра сте и да се гра на, при-
род но по ка зу је ви ше ли ца, па, са гла сно то ме, и ви ше на чи на об ли ко ва ња и ино ви ра ња 
драм ске илу зи је. Оквир но узев, Ко ва че ви ћев опус на ста јао је у три фа зе, и хро но ло шким 
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сле дом тре ба га и опи си ва ти и ту ма чи ти, с тим што ва ља ре ћи да је за сва ку од тих 
фа за ка рак те ри сти чан по је дан те жи шни, по све му ан то ло гиј ски ко мад ко ји су ми ра и 
оли ча ва стил ске и струк тур не осо бе но сти пи са ња дра ма у да том ства ра лач ком пе-
ри о ду. (За дру гу фа зу ка рак те ри стич на су два ан то ло гиј ска де ла.) Сто га ми се чи ни да 
је у оп штем при ка зу Ко ва че ви ће вог драм ског опу са уме сно при ме ни ти мо дел ин-
тер пре та тив не си нег до хе, по прин ци пу да је оно што је спе ци фич но у нај вред ни јим 
де ли ма спе ци фич но и за оста ла. На рав но да у том слу ча ју оста је трај но отво ре но пи та-
ње да ли је оно што је нај вред ни је на ста ло по мо де лу аутор ске „стан дар ди за ци је” или, 
су прот но од то га, про би ја њем и пре ва зи ла же њем уве де них ства ра лач ких прин ци па 
и „пра ви ла”. Ка ко год, три фа зе Ко ва че ви ће вог ра да од ре ђу ју три на чи на гра ђе ња 
драм ске илу зи је, што се нај и зра зи ти је, умет нич ки нај у спе ли је ви ди у ко ма ди ма Ма ра
тон ци тр че по ча сни круг, по том Бал кан ски шпи јун од но сно Про фе си о на лац и Ла ри 
Томп сон – тра ге ди ја јед не мла до сти. 

Ан то ло гиј ска дра ма Све ти Ге о ри је уби ва ажда ху, за рад сво је по себ но сти, оста је из-
ван ова ко пред ло же не си сте ма ти за ци је, и ујед но ту си сте ма ти за ци ју ре ла ти ви зу је, 
чи ни је услов ном и при мен љи вом тек у опе ра тив не, ана ли тич ке свр хе. Под пој мом 
„драм ска илу зи ја”, а тра гом те о риј ских кон цеп ци ја кључ них за фор ми ра ње од го ва-
ра ју ћег ин тер пре та тив ног кон тек ста, под ра зу ме вам „ефе кат ко ји драм ско де ло има 
на пу бли ку”. Бу ду ћи да се упра во у про из ве де ном/иза зва ном ефек ту уоча ва кључ на 
раз ли ка у на чи ну на ко ји не ко драм ско де ло на ста је, ва ља те на чи не опи са ти и за па-
зи ти шта је у њи ма ин ва ри јант но, а шта про мен љи во. Ен ци кло пе диј ски ре че но, пр ва 
Ко ва че ви ће ва фа за у зна ку је цр но ху мор не, хи пер бо ли зо ва не, па ра док сал не игре, 
дру га је пре вас ход но кри тич ки и са ти рич ки на стро је на, док тре ћа, по ја вом из ме ште-
них, цврц ну тих, иш ча ше них, је два ве ро ват них ју на ка, пре и спи ту је сам по јам ствар но-
сти, сво де ћи га на основ на пи та ња ко ји је и ка кав је то уоп ште свет у ко јем жи ви мо.

Пр ви ре пре зен та тив ни Ко ва че ви ћев ко мад Ма ра тон ци тр че по ча сни круг има тра-
ди ци о нал ну кон струк ци о ну схе му са раз во јем рад ње по Ари сто те ло вим прин ци пи ма: 
уз ла зном ли ни јом на пе то сти, ка рак те ри ма, ми сли ма, го во ром, сце ном и му зи ком. 
Кре а тив ни ис ко рак од ви ја се у по љу гро теск ног трет ма на све та ко ји се и за сни ва на 
укр шта њу и спа ја њу дис па рат них, ме ђу соб но по ри чу ћих еле ме на та у очу ђе ну це ли ну, 
од че га он да пре суд но за ви си и при ро да да те драм ске илу зи је. Драм ско пре испи ти-
ва ње око шта ле па три јар хал не тра ди ци је, при каз ње не там не, усуд не стра не, ње них 
тра у ма, оби ча ја и нор ми по на ша ња, из ве де но је по ступ ком обр та ња пер спек ти ве, огла-
ша ва њем сум ње у све об ли ке уве де них, од сми сла ис пра жње них дру штве них, по ро-
дич них и ин тер пер со нал них ре гу ла и по ре да ка: свет се, из ла зи оту да, ис цр пљу је у 
там ној инер ци ји, у го лој ме ха ни ци, у ха о су и бе и зла зу, у оча ју ко ји го ни на смех. Ма ка-
брич ни ху мор у спо ју са бур леск ном ат мос фе ром кључ не су ка рак те ри сти ке, а ујед но 
и вред но сти ко ма да Ма ра тон ци тр че по ча сни круг. Гро теск но-ко мич ни и цр но ху мор-
ни ефе кат Ма ра то на ца оства рен је ин вен тив ним по ступ ком дра ма тур шке ин вер зи је, 
пра ће ним од го ва ра ју ћим сме хо тре сним је зич ким обр ти ма и ре ше њи ма, па ро ди јом, 
кон тра стом, не ве ри цом и хи пер бо лом.

Бал кан ски шпи јун и Про фе си о на лац ре а ли зо ва ни су као ре а ли стич ке пси хо ло шке 
дра ме об ли ко ва не око екс це сног, ин ци дент ног и, ка ко се ис по ста вља, та ко ђе па ра-
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док сал ног је згра. И оне та ко ђе има ју тра ди ци о нал ну драм ску фор му са до га ђа ји ма 
ко ји су ка у зал но кон сти ту и са ни, то јест, ни жу се је дан за дру гим по за ко ни ма ве ро-
ват но сти и ну жно сти, је дан дру гог на ја вљу ју и об ја шња ва ју. Од сту па ње се уоча ва у 
ци клич ном по на вља њу гла са ра дио-спи ке ра и у ко ри шће њу му зи ке. Ре а ли стич ки про-
се де и пси хо ло шки мо ти ви са ни ју на ци од ре ђу ју по ло жај го то во свих про та го ни ста. 
Те ма ти зу ју ћи и ви ви сек ци ра ју ћи при ро ду то та ли тар не све сти, аутор је за шао у по ље 
по ли тич ке и дру штве не са ти ре. Или ја Чво ро вић из Бал кан ског шпи ју на пред ста вљен 
је као не ко ко, са мле вен у иде о ло шком жрв њу, „пре ва спи тан” и при пи то мљен у по-
да ни ка, на о па ко „чи та” и раз у ме ствар ност, што на пла ну гро теск не сти ли за ци је Ко-
ва че вић при ка зу је као лу ди ло (па ра но ју), док се Лу ка Ла бан, ју нак из Про фе си о нал ца, 
ја вља као осве шће ни ре зо нер, као не ко ко са гор чи ном ока ја ва сво је слу же ње де мо-
ни ма иде о ло ги је. (При том, он од усме не књи жев но сти, бе ле же ћи упра во оно што 
при по ве да Те ја Крај, ства ра пи са ну књи жев ност!) Не мо гућ ност раз у ме ва ња, на кнад-
не спо зна је или ко ри го ва ња ре ал но сти у ко јој су жи ве ли и жи ве глав ни ју на ци тих 
две ју дра ма чи не осно ву Ко ва че ви ће ве па ра док сал не, са ти рич не драм ске сти ли за-
ци је. Та кву осно ву аутор обо га ћу је укр шта њем са не ко ли ким цр та ма и по ступ ци ма 
тра ди ци о нал не ко ме ди је (за бу на, не ве ри ца, за ме на иден ти те та). 

За раз ли ку од ари сто те лов ски устро је них ко ма да из пр ве две фа зе (пр ва је у зна ку 
але го ри је, а дру га у зна ку са ти ре), Ко ва че ви ће ва дра ма Ла ри Томп сон — тра ге ди ја 
јед не мла до сти из тре ће ства ра лач ке фа зе (а она је у зна ку со ти је) про бле ма ти зу је, 
пре све га, са му при ро ду и прин ци пе кон сти ту и са ња драм ске илу зи је и пер цеп ци је 
ре ал но сти. Ду шан Ко ва че вић у на зна че ном ко ма ду по мо ћу уме та ња но вог фа бу ла-
тив ног то ка ра за ра си жеј ну ли ни ју о по зо ри шној пред ста ви ко ја ка сни пред очи ма 
„ствар не” пу бли ке, пре ки да је и стал но ин тен зи ви ра пре кла па њем и пре ме шта њем 
де ло ва драм ске рад ње. При то ме ко ри сти аудио-ви зу ел на го ми ла ња, ци клич на по-
на вља ња, игре ре чи ма, нео че ки ва не обр те, ме та фо рич на и сим бо лич на по и гра ва ња 
иди о ми ма ко ји ма кон тра сти ра, успо ра ва, убр за ва и кон тра пунк ти ра ток драм ске 
рад ње. Та квим по ступ ци ма, при вид но чу ва ју ћи озби љан ре то рич ки тон, а у ства ри 
га не пре ста но сме хов но ре ла ти ви зу ју ћи, пи сац успе ва да ли ко ве об ли ку је и пре до-
чи као је два за ми сли ве, хи пер бо ли са не, али ипак ве ро ват не кре а ту ре. До след но на-
ру ша ва ње по тен ци јал но озбиљ ног са др жа ја ало ги зми ма, псов ка ма, ка лам бу ри ма и 
ре кон стру и са ним дра ма тур шким по ступ ци ма тра ди ци о нал не ко ме ди је и тра ге ди је, 
трај на је од ли ка ко ва че ви ћев ског гро теск ног сти ла ко јим се по сре ду је и ре а ли зу је иде ја 
при ка зи ва ња све та као луд ни це. Иро нич ним, по не кад еуфо рич но-фре не тич ним, по-
не кад апо ка лип тич ним то ном, од ре ђу ју ћим свој ством Ко ва че ви ће вог дра ма тур шког 
да ра, из ра жа ва се не из ле чи ва ап сурд ност све та, ње го ва озра че ност без на ђем и бе-
сми слом у сва ком исто риј ски кон кре ти зо ва ном слу ча ју или окру же њу.

При чу о стра да њу рат них ин ва ли да у вре ме Пр вог свет ског ра та ко ја је по слу жи ла 
као осно ва дра ме Све ти Ге ор ги је убива ажда ху Ду шан Ко ва че вић чуо је у де тињ ству 
од сво га де де. При ча се од ви ја на два пла на. Пр ви пра ти суд би ну стра дал ни ка ко ји 
су, пре ма пи шче вим ре чи ма, „обе ле же ни од ро ђе ња” и „оса ка ће ни у два прет ход на 
бал кан ска ра та”, мо би ли са ни по ка зни, упу ће ни на пла ни ну Цер, у аустро у гар ско-срп-
ску кла ни цу и та ко уна пред от пи са ни. Дру ги план за сни ва се на ди на ми ци љу бав ног 
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тро у гла, и не ка је вр ста ин тим не драм ске про тив те же оп ште и сто риј ским, еп ски пред-
ста вље ним окол но сти ма. 

Дво сло јан, тра гич ки од ре ђен си же ко ји ни је омо гу ћа вао би ло ка кву ко мич ку ин-
тер пре та ци ју за чео се нај пре у ауто ро вим ми сли ма и ра ди о ни ци као мо гу ћи ро ман, 
да би по том по стао дра ма у ужем сми слу те ре чи, а го ди на ма ка сни је до био и фор му 
филм ског сце на ри ја. Све ти Ге о ри је уби ва ажда ху је ди ни је ко мад из опу са Ду ша на 
Ко ва че ви ћа у ко јем, осим не ко ли ко цр но ху мор них при зо ра, из о ста ју ко мич ка струк-
ту ра и ин то на ци ја. Тај ко мад је у це ли ни, и те мом, и је зи ком, и на чи ном ре а ли за ци је, 
окре нут тра гич кој ди мен зи ји чо ве ко вог стра да ња, ко ли ко по је ди нач ног, то ли ко и 
ко лек тив ног. Све то се, без об зи ра на раз ли ку мо де ло ва ња и пред ста вља ња драм ске 
рад ње, у крај њој ин стан ци у пот пу но сти укла па у пи шче во на сто ја ње да сцен ски, 
исти на, за ње га не ти пич ним по ступ ком, при ка же шта би ва са чо ве ком у вре ме ну, 
све јед но да ли се оно ви ди као оскуд но, иде о ло шки за ле ђе но, ре во лу ци о нар но тур-
бу лент но, тран зи ци о но, сва ко днев но мо но то но или кр ва во рат но.

Ис ход је увек исти. Сви су на гу бит ку. И они ко ји су уве ре ни да вла да ју зби ва њи-
ма исто риј ског то ка и они ко ји су ње го ве жр тве.

„Са бир ни цен тар” зна чењ ских ре зул та та три ју опи са них, ко ре спон дент них фа за 
драм ског ства ра ла штва Ду ша на Ко ва че ви ћа, обо га ће них и про ши ре них по себ но-
шћу дра ме Све ти Ге о ри је убива ажда ху, сва ка ко је гро те ска. Она под ра зу ме ва при су-
ство смр ти у сва кој, па и у ко мич ки осен че ној ег зи стен ци јал ној си ту а ци ји, од но сно 
на та кав на чин пре до че ном драм ском ге сту. Мо жда нај пре у ње му, јер је гро те ска 
је ди на мо гућ ност да се сме је мо смр ти. Гро те ском се, на и ме, огла ша ва те мељ ни ег зи-
стен ци јал ни па ра докс, дат у есте ти зо ва ном, умет нич ком кљу чу: чи та о ци и гле да о ци 
се по не кад ур не бе сно, а по не кад гор ко сме ју пред ста вље ном све ту ко ји у сво јој 
осно ви ни је ни ма ло сме шан, на про тив, ап сур дан је и пун смр ти. Ко ва че ви ће ва дра-
ма не за ми сли ва је без тог па ра док са, он је ње на су шти на, тач ка од ко је се кре ће и 
тач ка у ко ју се све вра ћа. Уоб ли ча ва ње драм ске илу зи је са пре до ми нант ним ци љем 
пред ста вља ња гро теск но-ко мич не ви зи је све та, след стве но то ме, не из о став но из и-
ску је об ли ко ва ње и огла ша ва ње упе ча тљи вих, из ме ште них, ко ва че ви ћев ски из об ли-
че них ли ко ва, без ко јих на ре че на илу зи ја не би ни би ла мо гу ћа, бу ду ћи да су они 
ње ни ре пре зен ти, ње ни кључ ни про та го ни сти, у ду ху пра ста рог пла ви ла да је дра ма 
она ква ка кви су ли ко ви у њој. 

Да би ство рио драм ску илу зи ју по су вра ће ног све та, ко ји је, гле опет па ра док са, 
на не ки очу ђен на чин „исти ни ти ји” и „вер ни ји” од све та за ко ји ве ру је мо да је на ша 
је ди на ствар ност, Ду шан Ко ва че вић се у сва ком пе ри о ду сво га ра да из да шно ко ри стио 
иро ни јом, па ро ди јом, тра ве сти јом, ка ри ка ту ром, хи пер бо лом, са ти ром, кар не вал-
ским из ру ги ва њем, пре на гла ше ним кон тра сти ра њем, ало гич ним и ок си мо рон ским 
скло по ви ма, хо ти мич ним по на вља њи ма и асо ци ја тив ним при зи ва њи ма, отво ре ним 
или скри ве ним ци та ти ма, алу зи ја ма, ко ми ком слич но сти и ко ми ком раз ли ке... Све-
де но ре че но: оним је зич ким и об ли ков ним про це ду ра ма, ме ха ни зми ма и сред стви-
ма ко ја те же из о кре та њу ре ал ног све та, а што по ста ром пра ви лу ра ђа цр но ху мор не 
ефек те и њи ма при ме ре не ме та фо рич не или але го рич не про јек ци је. При том, рав-
но те жа драм ских и ху мор них еле ме на та ус по ста вља дис тан цу пре ма ре ал но или 



фан та стич ки мо ду ли ра ним жи вот ним чи ње ни ца ма (у за ви сно сти од ства ра лач ке фа зе 
у ко јој на ста је не ко де ло), па се оно што је сме шно у јед ном сло ју ука зу је као ужа сно 
или, ин верз но, оно што је ужа сно – де лу је сме шно.

Про у ча ва ње и ту ма че ње драм ског де ла Ду ша на Ко ва че ви ћа под ра зу ме ва, ка ко 
сам већ на зна чио, ана ли тич ко ува жа ва ње ре пер них та ча ка до ма ће драм ске тра ди ци-
је ко ја у ве ли кој ме ри од ре ђу је прин ци пе на стан ка но вих драм ских тек сто ва, нај пре 
афир ма ци јом и пре мо де ло ва њем уста но вље них кон струк тив них еле ме на та, а по том, 
у ма њој ме ри, њи хо вим кре а тив ним по ри ца њем. У слу ча ју Ко ва че ви ће вих дра ма по 
све му је при мар на ре но ва ци ја (у исти мах ино ва ци ја и на до гра ђи ва ње) дра ма тур шких 
еле ме на та уста но вље них тра ди ци јом, што нас во ди за кључ ку да је ње го во по зо ри ште, 
упр кос то ме што се че сто ука зу је као екс цен трич но или екс пе ри мен тал но (оно ли ко 
ко ли ко је то по треб но и функ ци о нал но) вр ло ста бил но, исто вре ме но и па ра диг ма тич-
но и син те тич но, па га у исти мах до жи вља ва мо и као кла сич но и као ре пре зен та тив но 
за на ше до ба. То по зо ри ште не мо же без остат ка би ти све де но ни на шта што му прет-
хо ди, већ се, за хва љу ју ћи упра во том ино ва тив но-ин вен тив ном, ди на мич ном ди ја ло гу 
са тра ди ци јом, и су о ча ва њу са до бом у ко јем на ста је, са мо по твр ђу је као ван стан дард-
но вред на, не по но вљи вим та лен том обе ле же на умет нич ка струк ту ра.

Су о ча ва ње са ак ту ел ним вре ме ном, се и змо гра фи ја ње го вог пул си ра ња (у јед ном 
тре нут ку ви ди мо ка ко Ко ва че ви ће ве дра ме го то во хро ни чар ски пра те ов да шње 
дру штве не ме та мор фо зе), и умет нич ки, есте ти зо ван, на сце ну из ве ден и ту пред ста-
вљен при каз ње го вих ви дљи вих и не ви дљи вих свој ста ва, од ре ђу је Ду ша на Ко ва че-
ви ћа као пи сцаана ли ти ка сво га и на шег до ба у нај ду бљем зна че њу те сло же ни це, 
чи ме се ус по ста вља и у ве ли кој ме ри већ оства ру је мо гућ ност, да као и у слу ча ју 
ње го вих ве ли ких прет ход ни ка или са вре ме ни ка (не са мо Сте ри је, Ну ши ћа и По по ви-
ћа, не го и Го го ља, Жа ри ја, Бе ке та и Мро же ка), он по ста не дра ма ти чар свих вре ме на, 
не дво сми сле но ре че но – кла сик.

Уте ме љен у тра ди ци ји, стал но је чи та ју ћи и ожи вља ва ју ћи на ње му свој ствен на-
чин, Ду шан Ко ва че вић је сво јим дра ма ма, на ста лим на аутор ски пре по зна тљи вим 
ком по зи ци о ним прин ци пи ма, уз функ ци о нал ни, „ко мич ки озби љан” трет ман еги стен-
ци јал но бит них те ма, од го ва ра ју ћу упо тре бу сцен ског је зи ка и свих пра те ћих еле ме-
на та, про ду жио, обо га тио и ди на ми зо вао ма ги стра лу срп ске дра ме. По ве за ност са 
тра ди ци јом уоча ва се нај пре у при ро ди књи жев ног, пре ци зни је ре че но, драм ског 
ли ка ко ји се и у Ко ва че ви ће вим де ли ма увек ја вља као ин ди ви ду ал но оли че ње и 
про из вод да тих дру штве них окол но сти, што во ди и Ко ва че ви ћу и По по ви ћу и Ну ши-
ћу и Сте ри ји оми ље ној те зи да „по зо ри ште пот ка зу је жи вот”. Ана лог но то ме, мо же 
се, са го то во за ко но мер ном си гур но шћу, ува жа ва ју ћи ис ку ство и при но се тра ди ци је 
ко ли ко и но ве умет нич ке прак се, ре ћи да је драм ски лик увек, на овај или онај на чин, 
пер со на ли зо ва на пред ста ва не ког ко лек ти ва. 

Та кво за па жа ње пру жа и де ли ми чан од го вор на пи та ње оми ље но сти и ма сов не 
при хва ће но сти Ко ва че ви ће вих дра ма и филм ских сце на ри ја, исто вре ме но ука зу ју-
ћи и на јед ну од нај бит ни јих ка рак те ри сти ка ње го вог це ло куп ног де ла. За раз ли ку 
од ма хом его цен трич не, чак нар ци со ид не мо дер ни стич ке књи жев но сти, ко ја је го то-
во без остат ка усред сре ђе на на тра га ње за по је ди нач ним иден ти те том, на кон ста то-
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ва ње ње го ве про мен љи во сти, не по сто ја но сти, не у хва тљи во сти, про тив реч но сти и 
рас пр ше но сти, Ду шан Ко ва че вић у свом опу су до след но, упра во по мо ћу ка рак те ри-
стич них, ко ли ко не по но вљих, то ли ко и ти пич них ли ко ва, пре и спи ту је оп ште, ко лек-
тив не, мен та ли тет ске ка рак те ри сти ке јед не кон крет не за јед ни це. У тим ли ко ви ма и у 
тој за јед ни ци ви ди мо се бе, у по је ди но сти ма и у це ли ни. Сли ка ко ју гле да мо рет ко 
ка да је ле па, али је за то про чи шћу ју ћа. Осве шћу је нас, по у ча ва, упо зо ра ва, за сме ја ва 
и, упр кос све му, чи ни нас бо ље рас по ло же ним, и ма кар на тре нут ке ве дри јим не го 
што нам оп ште исто риј ске и жи вот не (не)при ли ке то до зво ља ва ју. 

Па ра док сал на, ко мич ки ин то ни ра на, а у осно ви ду бо ко тра гич на драм ска илу зи ја 
у де ли ма Ду ша на Ко ва че ви ћа из о бил но се слу жи пре ком по но ва њем тра ди ци јом ко-
ди ра них по сту ла та драм ске умет но сти, као и по себ ним, аутор ски обе ле же ним и 
пре по зна тљи вим је зич ким сред стви ма (фи зи о ло ги за ци ја ис ка за, псов ке, ка лам бу ри, 
игре ре чи ма, кон кре ти зо ва не ме та фо ре и ме то ни ми је). Уз стал но по и гра ва ње жан-
ров ским гра ни ца ма и кон вен ци ја ма, ге сто ви ма и при зо ри ма из ствар ног или из ма-
шта ног/из ми шље ног жи во та, у ис трај ном ди ја ло ги зо ва њу са тра ди ци јом, Ко ва че вић 
из да шно ко ри сти мо гућ ност да се под смех не све му: без на ђу, не а у тен тич ном, од љу-
ђе ном жи во ту, иде о ло шким за блу да ма, ма ни пу ла тив ним мо ћи ма сил ни ка и сму тљи-
ва ца, рђа вим мен та ли тет ским и ка рак тер ним цр та ма, свим об ли ци ма вла сти, по ли-
тич кој ис кљу чи во сти и де ви јант но сти, људ ској глу по сти, охо ло сти и са мо во љи, али 
и са мој смр ти, а та де ма ски ра ју ћа по ру га из ре че на је по дру гљи во-апо ка лип тич ним, 
ша ло збиљ ним то ном ко ји нас, ка ко год да се гле да, во ди у са мо сре ди ште Ко ва че ви-
ће ве драм ске илу зи је. По себ но је ва жно ука за ти на отво ре ни крај Ко ва че ви ће вих 
дра ма, ати пи чан за тра ди ци о нал ну ко ме ди ју, чи ме се осна жу је те за да тра ги ко мич-
но и ап сурд но ви ђе ње све та ула зи у кор пус до ми нант них цр та срп ске и европ ске 
дра ма тур ги је дру ге по ло ви не XX ве ка.

Ду шан Ко ва че вић је, све у све му, ство рио не сва ки да шње има ги на ти ван, трај но 
вре дан, про во ка ти ван, вре мен ски ин ди ка ти ван, по е тич ки ре пре зен та ти ван, а, пре и 
по сле све га, бес крај но, раз га љу ју ће ду хо вит, ка тар зи чан драм ски опус ко ји по чи ва 
на бол ном али и ле ко ви том па ра док су: – сме је мо се све ту ко ји у сво јој осно ви ни је 
ни ма ло сме шан. На про тив, без над но и без да но је тра ги чан. Али, ма ги ја Ко ва че ви ће ве 
драм ске игре, ко ја се ак ти ви ра и оства ру је у по зо ри шним ин сце на ци ја ма, чи ни да до 
тог кар ди нал ног пре о кре та, пре о бра жа ја ко мич ног у тра гич но, и тра гич ног у ко мич но 
ипак до ђе. 

И та ко свет, ма ко ли ко био су мор но, тра у ма тич но ме сто, би ло где и у би ло ком 
вре ме ну, ипак по ста је ко ли ко-то ли ко под но шљив за жи вот.

Је дан је ди ни свет.
И.
Је дан је ди ни жи вот. 

* * *

Јед не зим ске ве че ри у де цем бру 1996. го ди не, за вре ме оних, са да већ исто риј-
ских ма сов них гра ђан ских де мон стра ци ја про тив ауто крат ске вла сти, а по сле по кра-
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де них из бо ра, про ла зио сам по ред бе о град ског На род ног по зо ри шта. Шет ња је већ 
би ла за вр ше на и град је у ка сним ноћ ним са ти ма по ла ко по ста јао пуст. Уз спо ме ник 
Кне зу Ми ха и лу не ки де мон странт оста вио је, при сло њен, ве ли ки тран спа рент на ко-
јем је би ла ис пи са на ре пли ка из Ко ва че ви ће вих Ма ра то на ца: „Ис ко па ће ње га Би ли.” 
Та да сам схва тио да је Ко ва че ви ће ва пи са на књи жев ност по ста ла усме на.

Вра ћам се по чет ку – при ми ла се у на ро ду. У овој зе мљи не ма чо ве ка ко ји не зна 
ба рем јед ну ре че ни цу из дра ма или фил мо ва Ду ша на Ко ва че ви ћа, че сто и не зна ју ћи 
ко је ствар ни аутор не ке из ре ке или обр та ко јом се слу жи у сва ки да шњем го во ру. Та ко, 
по не пи са ном пра ви лу, ако не већ и за ко но мер но, би ва са истин ском књи жев но шћу: 
де ло ће, уко ли ко је вред но, баш као у да том слу ча ју, си ла зе ћи или се вра ћа ју ћи у ста-
ње усме но сти, увек над жи ве ти сво га твор ца. 




