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Иако је написао неколико значајних комада, 
Дрaгослав Ненадић је потпуно непознат не 
само широј културној јавности већ и нашем 
позоришту. мера нашег незнања је мера наше 
провинцијалне уображености, завидљивости и 
игноранције према нашој драмској баштини. У 
том погледу ништа се у нашем позоришту није 
променило у последњих сто педесет година. 

Драгослав Ненадић био је  елиминисан од 
конзервативне књижевне и позоришно неуке 
критике (Скерлић, Богдановић, Грол) пре него 
што је његов изузетан позоришни таленат успео 
да се роди и развије. Из разлога искључивости 
тадашњих пренадуваних књижевних ауторитета,  
престао је да пише и марамбо Јовановић, 
аутор наше најбоље натуралистичке драме 
Наши синови. Нушић се вероватно саркастично 
подсмевао чињеници да никада у животу није 
добио ниједну позитивну критику.

Упркос идеализираним представама које се гаје 
о међуратном Београду као граду импулсивног 

у с п о н а ,  ф и н а н с и ј с к и х  м а г н а т а ,  н о в ч а н е 
аристократије и богате бирократије, статистике 
говоре обрнуто. Стотине фотографија, планова, 
писаних докумената показују да је Београд 
био сиротињски град, град чатрља и авлијских 
зграда, град хаотичне и неусклађене градње. 
Београдску сиротињу су чинили различити 
слојеви међу којима је радништво било само један 
од њих, сиротиња се разликовала по тежини. 
Бедни су били на дну, сиромашни су живели 
мало боље, али са великом муком, док су једино 
оскудни имали какву-такву могућност опстанка. 
Сви извори се слажу да је све до Другог светског 
рата седамдесет до осамдесет посто становника 
Београда живело испод границе сиромаштва.

У савременом свету развијених демократија 
све су предрасуде изложене жестокој критици 
друштва, сви табуи су срушени. Једина је 
неприхватљива ствар у тзв. развијеном свету 
сиромаштво. Највећа је срамота, чак и у нашем 
друштву, бити гладан.

егон Савин

БеДНИ, СИромАШНИ, оСКУДНИ
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1977, XIII, књ. II, бр. 4, с. 70-74
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