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Ліляна Пешікан-Люштанович

Оповідь і показ у «Професіоналі» 
Душана Ковачевича

«Професіонал. Сумна комедія від Луки», чи не най-
більш вдала драма Душана Ковачевича, – це з погляду жанру 
особливий текст: і сумний – і комедія, і оповідь – і показ1. Ця 
драма, поставлена безліч разів на вітчизняних та зарубіж-
них сценах, увінчана успіхом у глядачів і численними на-
городами2, – є, на мою думку, найлітературнішим текстом 
Ковачевича. Її можна і читати, і дивитися, вона має своє «пи-
семне» існування, так само як і театральне.

Можна сказати, що «Професіонал», на рівні тексту, має 
форму оповіді від першої особи, де діалогічні партії перероста-
ють у драму. Це враження створюється завдяки присутності на-
ратора (оповідача), тобто завдяки тому факту, що Теодор Край 
є не лише дійовою особою драми, але й тим, хто розповідає 
про подію, котра докорінно змінила усе його «колишнє жит-
тя» (Ковачевић, 1998, 129). (Тут і далі цитати подано з українсь-
кого перекладу драми, виконаного Марією Василишин та Аллою 
Татаренко. – Прим. перекл.) У переліку дійових осіб цей наратор 
названий Я, тоді як ім’я – Теодор Тея Край – отримало функцію 
вужчого визначення названого таким чином персонажа.

1 Відношення між оповідачем і тим, про що розповідається, можна 
визначити як протиставлення мімезису та дієгезису, при чому мімезис 
означає не наслідування, а «максимум інформації та мінімум інформа-
тора», а дієгезис – це «обернене відношення» (Bal, 1994, 72). Отже, питан-
ня про типи оповіді стосується не лише форми присутності оповідача 
в літературному тексті, але і його відсутності, прихованості (див.: Štancl, 
1995, 86). У нас це явище прийнято описувати дистинктивними терміна-
ми розказане і показане (Радин, 1986, 75–78).

2 Див.: Билтен 5, 30. мај, 49. Стеријино позорје, Нови Сад, 26. мај – 
4. јун 2004, 3–4.
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У той же час ремарки – з письменникових «вказівок», метою 
яких є ознайомити режисера, акторів або читача з тим, як вигля-
дає сцена, та описати міміку, жести, мізансцени, що супроводжу-
ють дію (RKT, 120) – перетворились на оповідь від першої особи 
і втратили риси другорядного, допоміжного тексту. Цей виклад, 
щоправда – як і «справжні» ремарки, – містить певну інформацію 
про образи, мізансцени, сцену, оточення. Герой, котрого названо 
Я, бачить зовнішність, поведінку, реакції інших дійових осіб, а ча-
сом і власні3, з його слів можна здогадатися і про те, як мала б виг-
лядати сцена чи принаймні її домінантні точки (стіл, стілець, вікно, 
стос рукописів), є й основні відомості про оточення (гучна пісня з 
сусідньої канцелярії створює фон цілого дійства). Проте вводяться 
вони не для того, щоб дати технічні настанови, а щоб підкреслити 
позицію оповідача, його переживання й емоції. Коли, наприклад, 
Теодор Край (у ремарці) каже, що Марта глянула на нього, «даючи 
знати: я тут, якщо раптом щось» (Ковачевић, 1998, 142), зрозумі-
ло, що йдеться не про технічну сценічну вказівку, не про звичну 
настанову щодо мізансцени, а про відчуття оповідача, яке можна 
висловити, але не можна показати.

Хоча ремарки у «Професіоналі» написані загальнопри-
йнятим курсивом, вони є розповіддю від першої особи, нара-
тивними сегментами виразно сповідального характеру, якими 
пронизана вся драма, так що її можна читати як своєрідну мо-
нодраму, в якій, щоправда, текст не належить «лише одному 
персонажу» (RKT, 450), але цілком виразно наголошується, що 
лише один із персонажів, той, котрий розповідає, існує одно-
моментно з публікою, всі ж інші – ожилі завдяки театрально-
му чуду тіні його безпосереднього минулого4.

3 «Я стояв як вкопаний, тримаючи магнітофон, який записував, з бі-
лою шапкою на голові, у білій сорочці, чорних рукавичках і з біноклем на 
грудях. Я себе не бачив, але уявляв, як я виглядаю» (Ковачевић, 1998, 161).

4 Режисер Лоранс Калам (Laurence Calame) у постановці «Професіона-
ла», яку 30 травня показали театри Théàtre La poche – Théàtre Vidy з Лозан-
ни на 49 фестивалі «Стеріїно позор’є», цю виокремленість оповідача ак-
центує його періодичними виходами зі сцени-коробки і зверненнями до 
публіки з просценіуму. Такий прийом підкреслює штучність того, що 
відбувається у цій сценічній коробці і в той же час специфічну реальність 
екзистенції оповідача та його зв’язок із публікою.
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Інтимний, сповідальний тон і пряме звернення Теодора 
Края до публіки автор акцентує від самого початку драми, коли 
оповідач відрекомендовується (до речі, у ремарці): «Мене звати 
Теодор Край. Моя мама називала мене Тея. І друзі мене так зва-
ли... доки вони в мене були» (Ковачевић, 1998, 129), і до кінця, 
коли герой, за його власними словами, знову поданими в ре-
марці, починає «швидко, на одному подиху» передруковувати 
драму, яка щойно відбулася (Ковачевић, 1998, 162). Можна було 
б сказати, що «Професіонал» – це камерна драма, облямована 
розповідною рамкою, у якій пояснюється її виникнення.

Що досягається такою грою жанрів? Перш за все, вра-
ження безпосередньої, справжньої, не-театральної екзистенції 
того Я, що звертається до глядачів і сповідується їм. Це водно-
час створює враження життєвої, не-театральної правдивості 
того, що цей персонаж розповідає. Представлення і неприкра-
шений опис власної життєвої ситуації5 діє як непряме підтвер-
дження того, що «неймовірна» «подальша історія» – правдива 
(Ковачевић, 1998, 129). Непрямим підтвердженням цієї істин-
ності, а тим самим і загального значення дивовижних подій, 
про які розповідає Теодор Тея Край, є й те, що все подальше – 
це відповідь на ключове питання його екзистенції: «ДЕ МОЇ 
НЕНАПИСАНІ КНИГИ?» (Ковачевић, 1998, 129)6.

Окрім того, драма, яку дивиться публіка, написана 
з магнітофонної плівки. Тобто вона є не витвором Теодора 
Края, письменника, що оповідає її на сцені, а холодним, 
об’єктивним, механічним записом, надійним свідченням, 
правдивість якого гарантує висока технологія і незаперечний 
для більшості авторитет науки. 

Отже, можна сказати, що на рівні тексту драма Ковачевича 
використовує манеру усного переказу, а ще точніше, – мемора-
ту: говориться про пережите окремою людиною і робиться 

5 «Моє ім’я, мабуть, вам нічого не говорить. Я письменник... Надіюсь, 
що я ним є... Мені сорок п’ять років. До цього часу опублікував дві книги. 
Книгу поезій i книгу оповідань. Неймовірно мало! А виглядаю так, ніби 
написав двадцять романів. Грандіозно погано» (Ковачевић, 1998, 129).

6 У тексті це питання двічі виділено графічно – курсивом (як частина 
ремарки) і великими літерами.
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наголос на правдивості й «інформативному характері» оповіді 
(Bošković-Stulli, 1975, 128)7. Саме прийняття безперечної правди-
вості подій, а отже і розповіді про них, є одним із визначальних 
елементів драматичної дії у «Професіоналі». Герой, названий 
Я, долає шлях від цілковитого недовір’я, через сумнів і вагання, 
до цілковитої віри – що взагалі є «долею» переказу «в реальних 
розповідних ситуаціях» (Bošković-Stulli, 1991, 173), а тут, у драмі, 
означає поступ Теодора Края у самопізнанні, розкриття таєм-
ниць минулого і новий погляд на власне життя.

Своєрідним свідченням істинності є й підзаголовок 
драми: «Сумна комедія від Луки», де завдяки імені та стилі-
зації від Луки виникає безпосередня асоціація з вищою іс-
тинністю Євангелія. Ось тільки свідченню про життя, смерть 
і воскресіння Боголюдини з гіркою іронією протиставляє 
Ковачевич розвінчання абсурдного коловороту нашого жит-
тя й нашого безпосереднього минулого. Манера віднайдено-
го рукопису переростає тут у забарвлену чорним гумором 
забаву із записами, зробленими поліцією під час підслухо-
вування і стеження. «Благу вість» (див.: BL, 84–86) замінили 
поліцейські рапорти й заяви сексотів. Об’єктивним свідком 
нашої дійсності, євангелістом нашого часу стає професіонал-
поліцейський, що підслуховує та записує чужі розмови.

Таким чином, гротескне, викривлене, дивне облич-
чя нашої дійсності, яке відбивається у дзеркалі драматургії 
Ковачевича, якраз через наполягання на істинності – сконцен-
троване у синтагмі «театр відкриває очі народові на життя» – 
повністю реалізує свій сатиричний потенціал. 

Крім цього, таким шляхом у макроплан драми вносить-
ся ще один істотний елемент переказу. Божественний характер 
традиційної оповіді, який полягає у свідченні «про своєрідну зус-
тріч звичного й буденного з чудесним, про страх і розгубленість 
людини, яка ніколи до кінця не розуміє, що з нею відбуваєть-
ся» (Karanović, 1987, 222), – у світі драматургії Ковачевича замі-
нюється своєрідною демонізацією можновладців і їхньої свити. 
Таємні служби, УДБ (Управління державної безпеки),  розвідка, 

7 RKT, 594–595; Pešić – Milošević-Đorđević, 1984, 211; Karanović, 1987; 
Baskom (Bascom), 1987; Čistov, 1987; Милошевић-Ђорђевић, 2000, 172–178.

Untitled-2.indd   220Untitled-2.indd   220 04.08.2006   18:29:1604.08.2006   18:29:16



ОПОВІДЬ І ПОКАЗ У «ПРОФЕСІОНАЛІ» ДУШАНА КОВАЧЕВИЧА

221

ВЗНА (Відділ захисту народу), який «про все взна», небезпечна 
й загадкова система зі своїми шпиками та виконавцями, у житті 
героїв Ковачевича перебирає на себе ту роль, яку в традицій-
ному усному переказі відігравали потойбічні, демонічні істоти. 
У світі, створеному Ковачевичем, немає відьом, що їдять місяць 
(Зечевић, 1981, 137–146; Ђорђевић, 1989), але тут усе ж панують 
сили тьми. Лука нагадує Теодору Краю: «Пам’ятаєш, що твій 
дядько часто повторював? – Викинути з обігу всі привітання, у 
яких згадується день. Використовувати навіть серед білого дня 
тільки нічні привітання…» (Ковачевић, 1998, 156). Немає зоо-
морфних демонів, які можуть перетворитися на тварин, однак 
апарат влади з легкістю перетворює непокірну особу на «остан-
нього вуличного собаку» (Ковачевић, 1998, 140), якого без вагань 
можна вбити8: «Якби він сказав менi: “Вперед! Розчави його!” – 
тебе би вже не було» (Ковачевић, 1998, 140). Зрештою, і самого 
поліцая, що порушив «правила служби», виганяють, як і не 
потрібного більше собаку, котрий відслужив своє.

Страх і захоплення, що їх пробуджує цей небезпечний 
і загадковий апарат, який керує життями людей, могли б бути 
тим спільним духовним неспокоєм, котрий поєднує письмен-
ника, його героїв і глядачів та забезпечує їхній багатошаровий 
і складний зв’язок.

Особливо яскраво це видно в низці переказів9, традицій-
них та міських життєвих історій10, бувальщин11, анекдотів, які 

8 Таким перетворенням людини у тварину бавиться і Теодор Край: 
«Природі знадобилось мільйон років для того, щоб мавпу перетворити 
на людину, а комунізму – лише піввіку, щоб людину повернути до ряду 
тварин...» (Ковачевић, 1998, 140). 

9 «Можна стверджувати, що народні перекази є гібридною формою 
з художніми й життєвими функціями; що вони існують у трьох основ-
них формах подачі (коротка звістка, меморат (оповідь-спогад від першої 
особи), фабулат (сюжетна оповідь, вигадка); що вони відповідають пев-
ним довгочасним психічним функціям людини [...]; що їхнім головним 
імпульсом є зустріч людини з чудесним і незвичайним; що віра в істин-
ність та інформативний характер переказів як критерій їх дефініції з 
плином часу значно змінилися, залишивши, проте, свій відбиток у фор-
мі народних переказів» (Bošković-Stulli, 1975, 128).

10 «Життєві оповіді у своєму природному середовищі, у власній 
малій групі, з усіма характерними рисами – суб’єктивністю й особистим 
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постають як мікроструктури в композиції драми, а за формою 
є аналогічними прозовим жанрам усної народної творчості.

Так, у сучасне вбрання одягаються безсумнівно давні 
традиційні оповіді, наприклад, переказ про лапот (стародавній 
ритуал убивства перестарілих батьків. – Прим. перекл.), який 
Ковачевич неодноразово і з різною метою вводить у світ своєї дра-
ми. Вперше він згадується у ряді свідчень про існування цієї звич-
ної практики. Лука нагадує Теодору Краю вечір, коли він розповів, 
«як різні народи вирішують “проблему” ненажерливих предків, 
які тільки їдять, а нічого не роблять» (Ковачевић, 1998, 151). Ця 
розповідь, що є типовим для художнього методу Ковачевича, 
розростається, нагромаджуються стислі, композиційно аморфні 
перекази про лапот у Східній Сербії, в ескімосів, у гірських райо-
нах Японії, після чого з’являється модернізований варіант пере-
казу, який приписується актору Зорану Радмиловичу.

Розповідь про те, як убивають старих, переноситься 
в невизначений простір «втраченої батьківщини»12, на авто-
страду, як беззаперечну ознаку сучасної доби, і все це закін-
чується «гуманним» вчинком з відтінком чорного гумору: 
«На автомагістраль випускають курку. Тоді дідусеві кажуть: 
“Піймай, діду, курку!”» (Ковачевић, 1998, 151). 

характером, малою тривалістю, з орієнтацією на змалювання фрагменту 
реального життя, проте без справжньої, об’єктивної документальності, 
з можливим зародком вимислу, з елементарною літературною струк-
турою, з певною аналогічністю, однак не тотожністю з традицією та 
мотивами „класичних” видів усної народної творчості – ці життєві іс-
торії становлять самостійну категорію сучасної усної художньої прози» 
(Bošković-Stulli, 1984, 359).

11 «Спогади чи бувальщини розказують про людей, знайомих опові-
дачу та його слухачам, але їх, очевидно, можуть настільки часто пере-
повідати, що вони набувають стилю художнього слова, а деякі з них про-
довжують жити й тоді, коли персонажів уже не знають безпосередньо. 
У такому разі їх сприймають як істинні, і вони можуть вважатися підти-
пом переказів, або прото-переказами» (Baskom, 1987, 225).

12 Рідний край у драмах Ковачевича взагалі отримує неоднора-
зові негативні характеристики: з нього походять Радовани, Вилотичі, 
Чворовичі – голодні кар’єристи, котрі знищують шанобливі форми місь-
кої поведінки. Там людей легко вбивають – на полюванні чи на весіллі. 
Там панує бездушність, ідилічне невігластво й безкультур’я. Звідти всі 
виїхали, залишивши його руйнації.
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І стислі, аморфні оповіді про лапот, і фрагмент під на-
звою «Як найгуманніше вбити дідуся» мають, без сумніву, па-
родійний тон. Вони пронизані гумором і несерйозні, але все ж 
їхня функція у драмі складніша, ніж просто викликати сміх. 
Ці перекази загалом характеризують час, у який їх оповідають, як 
дегуманізовану епоху розладнаних сімейних стосунків і зв’язків. 
Складний і загадковий обряд, за допомогою якого встановлю-
валась рівновага всередині спільноти і який означав – реальне 
чи ритуальне – усунення немічного батька з верхнього щабля 
родинної ієрархії13, перетворюється у цьому викладі на вира-
ження несолідарності й егоїзму спільноти, котра не бажає утри-
мувати тих, «які тільки їдять, а нічого не роблять». Сатиричну 
характеристику епохи посилює, безумовно, й акцентування «гу-
манності» місцевого звичаю лапота. Непрямо, але досить ясно 
показано характерну для нашої доби звичку прикривати власні 
вчинки маскою гуманності або якоїсь іншої високої мети, навіть 
якщо йдеться про вбивство «некорисних».

З іншого боку, оповідь про лапот у контексті драми можна 
розглядати і як алегоричний вираз прагнення скинути з владних 
позицій покоління батьків, і це підводить до питання про склад-
ні стосунки батьків і дітей як одну з найважливіших глибинних 
проблем «Професіонала». Важко сказати, чи Теодор Край своєю 
неувагою, нарцисизмом і зайнятістю лише самим собою14 при-
швидшив смерть батьків, чи то «нещасна система», яку його бать-
ко створив і захищав зі своїм поколінням, спричинилася до роз-
паду родини, підірвавши основи традиційної системи цінностей. 
А можливо, як гадає Краєва мати, «та нещасна система створила 
їх, ще нещасніших» (Ковачевић, 1998, 153). За функцією у драмі 

13 Боян Йованович вказує на «казкоподібну ідеалізацію» цих пере-
казів як рису, що є «у найбезпосереднішій функції заперечення мож-
ливості батьковбивства як вчинку, абсолютно неприйнятного в рамках 
чинних етичних засад патріархального суспільства» (Jovanović, 1987, 
243); Любинко Раденкович також вважає, що йдеться не про справжнє 
вбивство, а про обряд, яким немічного батька усувають з вершини ро-
динної ієрархії ритуальним батьковбивством (Раденковић, 2003).

14 Лука йому каже: «Ти й твої друзі, ви завжди були або в стані гли-
бокого сп’яніння, або в стані глибокого нарцисизму. А найчастіше в оби-
двох відразу» (Ковачевић, 1998, 151).
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 переказ про лапот можна пов’язати із тим, якому Лука Лабан дав 
назву «Собача зміна»15.

Розповідь про «собаку, що відслужив своє, який біль-
ше не бігає, не гавкає і не кусає», і тому його селяни «відво-
дять […] до лісу, і там його вбивають заради милосердя, дале-
ко від хати, яку він оберігав, і далеко від домашніх та дітей, які 
зробили перші свої кроки, тримаючись за собаче хутро», щоб 
увечері «на його ланцюзі» привести нового собаку, котрий слу-
житиме «до того самого лісу» (Ковачевић, 1998, 159), викладена 
у формі культурно-історичного переказу, але її можна трак-
тувати і як алегорію про долю охоронців системи – Теїного 
батька та Луки Лабана. Ця алегорична функція, а через неї 
і зв’язок із переказом про лапот (постарілого стража порядку 
відводять у ліс і вбивають), проявляється у життєвих історіях 
персонажів. Перша – про розрив Теодора Края з батьком 
(син закидає батькові, що, будучи поліцаєм, той виконував 
роль собаки, якого хазяїн «прожене», коли він стане непот-
рібним), а друга – про розставання Луки з сином, який через 
політичне переслідування емігрує до Австралії («А він мені 
тоді нагадав оповідання „Собача зміна»... І замовив таксі...» – 
Ковачевић, 1998, 159). І в одному, і в другому випадку сини 
«виносять вирок» батькам, відштовхуючи їх разом із систе-
мою, котру ті захищали. Лука каже: «Однак кінець-кінцем 
вийшло, що він виїхав для того, щоб мені було важко... Дуже 
хвилює комуністів, що мого сина немає» (Ковачевић, 1998, 
149). Говорячи про те, що його витурили зі служби, про від’їзд 
сина та й про свою, як можна здогадатися, неоплакану, са-
мітницьку смерть, Лука посилається на цю оповідку: «Я зняв 
борги зі свого життя, Тея. І ланцюг я повернув, щоб ніхто не 
мусив йти до лісу...» (Ковачевић, 1998, 160). І нарешті, автор 
дає зрозуміти, що й Теодор Край, отримавши призначення 
на посаду директора збанкрутілого видавництва, вступив у 
зачароване коло охоронців порядку і собачої зміни, що на 
них чекає. «Тебе сюди привели» (Ковачевић, 1998, 158), – каже 
Лука, нагадуючи йому, що система не допускає  винятків: «Або 

15 Записуючи на магнітофон, занотовуючи, даючи назви, включаючи 
до збірки – Лука Лабан перетворює усний переказ на писану повість.
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ти їхній, і не має значення, що ти думаєш, ніби це не так, або 
дійсно не їхній, і тоді тебе ніде немає, ти просто не існуєш» 
(Ковачевић, 1998, 158).

Тему стосунків батьків і дітей доповнюють і розповіді 
про батьківський годинник, подані як переказ і як життєві 
історії, завдяки чому в типовий для «Професіонала» спосіб 
проста спершу оповідь розростається і стає складнішою.

Батьків годинник Теодор Край губить у тогочасному 
Тітограді, в нерівному бою (чи то пак бійці)16, яку сам і спричи-
няє, вимагаючи, щоб зі стіни кав’ярні зняли портрет Тіто, а поза-
як це неможливо (портрет написаний на стіні), то щоб забрали 
ім’я Тіто з назви міста. Переказ подібного змісту переповідався, 
наскільки мені відомо, у багатьох варіантах і пов’язувався з різ-
ними містами, і в нього, без сумніву, було реальне підґрунтя17. 

Отже, повставши проти спільного, всемогутнього, 
всевладного батька, людини, яка в цьому краї багато в чому 
стала втіленням тієї влади, через яку розійшлися батько-
поліцейський і син-дисидент, Теодор губить годинник, що 
символізував примирення з батьком перед його смертю після 
багаторічної незлагоди. Далі життєві історії концентруються 
довкола двох дарувань батькового годинника: батько Теодора 
на смертному одрі видряпує ножичком присвяту «Моєму си-
нові Теї, Батько» (Ковачевић, 1998, 148). Лука теж, коли син пе-
редає йому багаж перед польотом до Австралії, видряпує но-
жичком на годиннику, який він збирається подарувати, таку 
саму присвяту: «Моєму синові Мілошу. Батько», повторюю-
чи ритуал примирення і поновлення родинної єдності, про 
який ідеться у першій історії. І нарешті, Теодорові годинник 
батька повертає Лука, можливо, даючи йому цим нагоду пов-
торити в майбутньому батьків жест зі своїм сином, з яким він 
не бачиться роками, а крім того, натякаючи на символічний 
характер їхніх стосунків.

16 «Вони би тебе вбили, якби я не показав службове посвідчення і не 
сказав, що арештовую Вас» (Ковачевић, 1998, 148). 

17 Мій двоюрідний брат Слобо Кузман був засуджений до тюрем-
ного ув’язнення за те, що саме в Подгоріці вимагав, щоб портрет Тіто на 
стіні кав’ярні замінили портретом боксера Міодрага Перуновича, тодіш-
нього чемпіона світу.
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Для Теодора Лука постає в амбівалентній ролі втрачено-
го батька, так само Лука бачить у ньому заміну синові18. Теодор 
двадцять років не спілкувався з батьком, Лука майже так само 
довго, вісімнадцять років, залишаючись невідомим і непомі-
ченим, стежить за його, Теодора, «життям і роботою». Теодор 
мириться з батьком біля його смертного ложа і з Лукою зуст-
річається уже в кінці, у той час, коли той «знімає борги зі сво-
го життя». Їхні стосунки коливаються від офіціозу й недовіри, 
на що вказує змішування форм «ти» і «ви» у звертаннях Луки, 
до миті, коли Лука промовляє: «Теє, сину мій!» Контакт, проте, 
встановлюється надто пізно. Тільки коли Лука йде геть, не обер-
таючись, Теодор перестає звертатися до нього «товаришу Лука» 
й марно кличе його по імені: «Лука!» (Ковачевић, 1998, 161). 
Повторювання розповіді про дарування, примирення й розста-
вання є немовби віддзеркаленням циклічності, повторюваності 
сутички батьків і дітей та запізнілого примирення синів і бать-
ків. Крім того, через такий повтор окремий, індивідуальний 
жест отримує більш узагальнене, до певної міри надособове 
значення і здійснюється поєднання загального – суспільного – й 
індивідуального плану в драмі. Поліцейський (Теодорів батько 
чи Лука, все одно) підтверджує свій зв’язок із сином-дисидентом, 
але надто пізно – батько Теодора невдовзі помирає, а син Луки 
від’їжджає в недосяжну далечінь. Навіть отой символічний акт 
дарування, коли Лука, як своєрідна субституція покійного бать-
ка, повертає Теодорові годинник, знову ж таки відбувається над-
то пізно: Лука йде лягати в лікарню, з усього судячи, у смерть.

І все ж таки в символічному примиренні жертви й пере-
слідувача можна побачити ще одне ймовірне значення драми 
Ковачевича. Екзистенції професіонала та його «випадку», бать-
ків і синів, охоронців системи та її ворогів – пронизують одна 
одну і взаємно осмислюються. Записуючи історії, розтринькані 
за столиком кав’ярні, Лука Лабан виходить із тіні й пориває з 
роллю «собаки-охоронця». Побачивши на власні очі свої нена-
писані книги, Теодор перестає бути письменником, який ство-
рив «неймовірно мало». Заувага Луки: «Ти мусиш одного дня 

18 Син Луки Мілош – викладач літератури, Теодор – літератор, обид-
ва вони є дисидентами.
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стати професіоналом. Як колись був я» (Ковачевић, 1998, 160) 
є однією із сатиричних вершин драми. У світі сумної комедії 
Ковачевича лише виконавці системи є професіоналами і лише 
механізм нагляду функціонує досконало. Проте, якщо й пись-
менник виконає свою роботу, передрукує діалоги й додасть ре-
марки, можливо, й справді, як це зазначено у заключній при-
мітці, в цієї історії «буде кінець».

Під таким кутом зору оповідь про життя у «Професіоналі» 
Ковачевича узагальнюється, стає повторюваною, долається її ок-
ремішність та індивідуалізованість – тож вона у більшій мірі 
змальовує загальну суспільну атмосферу, аніж індивідуаль-
но-психологічні риси персонажів. Це, крім того, характеризує 
і «застосування» Ковачевичем тих сегментів драми, які побудовані 
за аналогією до прозових форм усної творчості. На відміну, ска-
жімо, від Любомира Сімовича, який життєвими історіями чудо-
во характеризує образ як індивідуальний психологічний портрет 
чи як психологічний тип (див.: Пешикан-Љуштановић, 1999), – 
Ковачевич передусім тяжіє до характеристики часу, суспільства 
і культури, до яких належать його герої.

Така гра із загальновідомим анекдотом про міліціоне-
ра, котрий плутає імена знаменитих письменників з імена-
ми злочинців, насамперед сатирично змальовує систему, яка 
«життя і роботу» інтелігентів і письменників віддає в руки 
людям, котрі шукають – і знаходять – імена Гакслі, Толкієна, 
Ґраса чи Сен Джон Перса у «полiційних картотеках працiвни-
кiв посольств» (Ковачевић, 1998, 143). «Сумну комедію» допов-
нюють і перекази про холодність та відчуження, які роз’їдають 
родинні, дружні й міжлюдські взаємини, наприклад, історії 
про армійського друга чи про дівчину, котра осліпила спокус-
ника, тому що той сказав, що «не хоче бачити» свою дитину. 
Звихнену картину світу драми Ковачевича, насичену чорним 
гумором, доповнює також розповідь про жінку, що спокійно 
спостерігає за тим, як чоловік випадає з поїзда, а коли їй цим 
дорікнули, відповідає: «Випала не людина, а п’янюга. Може, 
й мій випаде, щоб він здох!» (Ковачевић, 1998, 145). Навіть бу-
вальщини про Зорана Радмиловича, розказані з теплотою й 
повагою, створюють, попри гумор, атмосферу втрати і дегра-
дації. Великого актора, який з поведінки собаки здогадується, 
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що перед ним поліцейський в уніформі листоноші19, більше 
немає, на зміну йому прийшли ті, кого алкоголь і самозако-
ханість зробили сліпими до справжньої природи світу.

Елементи трагікомедії, гротеску, абсурду, жаріївсь-
кого чорного гумору, що їх у драму Ковачевича привносять 
мікроструктури, побудовані за зразком прозових жанрів усної 
творчості, а також підкреслення істинності, яке характеризує 
драму в цілому, створюють підґрунтя для того, що лейтмоти-
вом твору стає метафора про «цілком нормальне» божевілля 
як повсякденне оточення й долі героїв Ковачевича. Від перелі-
ку дійових осіб, у якому фігурує «цілком нормальний Псих» 
(Ковачевић, 1998, 127), до кінцевої сцени драми, коли Марта 
залишає Теодора Края, гадаючи, що він збожеволів, а він мар-
но пояснює, «що те, що вона бачить – не те, чого вона боїться» 
(Ковачевић, 1998, 161), через усю драму йдуть висловлювання 
про божевілля. Редактор, який крутить пісні з рідного краю, – 
ідіот. Луку Теодор сприймає як «класичний випадок графо-
мана-параноїка», людину «поза часом та простором», як чудо-
висько, яке його «робить божевільним». Мартин чоловік «по-
мер від себе», «захворів собою i сам себе вилікував» (Ковачевић, 
1998, 139), і відтоді й донька її важко хвора. Цілком нормальний 
Псих, бездарний письменник і поліцейський шпик, погрожує, 
лається, кричить, ображає. Сам Теодор Край стверджує, що на 
його посаду міг погодитися «тільки божевільний», але одразу 
по тому підкреслює: «Я не божевільний». Опосередковано про 
тотальне божевілля свідчать спотворені основи системи: пись-
менники не пишуть, а розповідають книги, розбазарюючи їх у 
п’яних ночах, поліцейський займається «порятунком сербської 
літератури» й відмовляється «марудитися з дрібними шахрая-
ми, коли оті, що при владі, покрали все найцінніше».

Трагікомічним Гамлетом цього звихнутого світу є Я, 
Теодор Край, чиїми очима ми спостерігаємо й довідуємось 
про те, що відбувається. Насамкінець він, ошалілий від 
намагання сприйняти й осягнути переміни свого колишньо-

19 «Якби він був листоношею, цей пес би його відразу покусав, бо 
такий порядок, щоб листоношу кусати. Однак він поліцейський, тому й 
собака його боїться» (Ковачевић, 1998, 151).
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го життя, в полоні історій, котрі доповнюють мозаїку його 
минулого, у божевільному світі й сам опиняється на межі бо-
жевілля чи, може, і переступає її.

Життєві історії та перекази вводяться у драму не лише 
словами, але й безпосередньою драматичною дією. Теодор 
Край і Лука Лабан на початку драми починають роздягатися, 
і це мотивується духотою20, хоча по суті це виходить назовні, 
перетворюється в дію все більша напруга їхніх стосунків, від-
криваючи в той же час перед Теодором можливість зануритись, 
роздягнувшись до сорочки, в намули власного минулого. Він 
надягає рукавиці, які йому сплела мати, притуляє до грудей 
синову фотографію, приміряє хутряну шапку Окуджави, ві-
шає на шию бінокль, наче цим він поверне покійних і втраче-
них родичів чи друзів. Біля нього нагромаджуються матеріалі-
зовані миті минулого: шапки, парасольки, фотографії, книги...

Лейтмотив божевільні й божевілля, який звучить прямо 
й опосередковано, та циклічність, зумовлена можливістю безко-
нечного повторення, що її дає форма драми, в кінці якої знову 
знаходиться початок, а також циклічне повторення і множення 
історій, введених у канву драми, – мають, поза всяким сумнівом, 
сатиричну функцію. Абсолютистська система влади створює 
своєрідний perpetuum mobile, який руйнується і псується, стає 
все гіршим, але не зникає, перетворюючи і своїх виконавців, 
і своїх ворогів на жертви, чиє існування втрачає сенс і сповзає 
в самотність, божевілля, смерть. Це дещо проблематизує пози-
цію, згідно з якою «Професіонал» є «присвятою інтелігентам – 
дисидентам колишнього європейського Сходу», твором, «на-
писаним цілком у дусі реалізму», адже «у драмі [...] збережені 
всі елементи реалістичної та психологічної переконливості» 
(Radulović, 2004, 44)21. У світлі складних взаємозв’язків сказаного 
і показаного «Професіонал» набуває елементів драматургії аб-
сурду й вираженої символічності, що до певної міри переростає 
і руйнує психологічну переконливість реалістичної драми та 
відкриває нові можливості трактування. 

20 «Вiдчув, як сорочка прилипла до плечей. Вийняв хустинку i витер 
чоло. Лука теж витер обличчя» (Ковачевић, 1998, 142).

21 Див. також: Меденица, 2002, 9; Milin, 2004, 132.
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