
Бошко Сувајџић 

Чудотворни прстен драмске ковине (1) (О Изабраним драмама Миладина Шеварлића*) 

Већ поводом првог, условно речено, историјског драмског циклуса Миладина 
Шеварлића, наметнуло се питање жанровске синкретичности Шеварлићевих 
комада. Олга Стојановић појаву Српске трилогије сасвим умесно дочекује 
питањем: “Зашто не тетралогија? С додатком драме Карађорђе,на ове које 
чине трилогију: Пропаст царства српскога, Косово и Змај од Србије.”1 

Косовска трилогија је чврсто утемељила и озваничила у приступу Шеварлићевом драмском 
стваралаштву концепт политичке драме у спрези са једним ироничним отклоном према 
(националној) историји: “Најновије остварење Миладина Шеварлића, аутора Пропасти 
царства српскога, Небеске војске и других позоришних, филмских и телевизијских дела 
именом Косово само је првим, површним погледом историјска драма, која оживљава једну од 
легенди из богате, али трагичне српске историје. Извесно је да најновије дело Миладина 
Шеварлића није пука историјска драма, Она, уствари, само полази од оскудних историјских 
чињеница и обилног народног предања да би отворила симболички лук са временом 
садашњим. Али, ту има још једно “али”, Косово није ни политичка драма, у значењу које се у 
последње време код нас одомаћило. Шта би онда ова драма требало да буде?”2 

Жанровску типологију својих драма на најбољи начин прави сам аутор: “Ако бисмо хтели да 
систематизујемо све оно што сам, до сада, написао, могли бисмо говорити о три основна 
тематско–жанровска смера. Првоме припадају драме са историјском тематиком, које се 
жанровски крећу у распону од фарсичних парабола – какве су, на пример, Пропаст царства 
српскога, Косово, Змај од Србије, у којима се истражују закономерне константе српске 
историјске судбине, питање стварности, с једне, и званичне интерпре тације стварности, с 
друге стране, питање могућности, односно немогућности давања адекватног одговора на 
изазове историје, питање судбинске матрице која репродукује симетричне циклусе 
пропадања и деструкције, питање ирационалног, митоманског односа према властитој 
прошлости, па и садашњости – до драме као што су Карађорђе и Вуци и овце или Србија на 
Истоку, где се српска историјска судбина и њени протагонисти третирају знатно 
реалистичкијим поступком, са више документарне грађе и психолошког нијансирања 
карактера. 

Другоме смеру припадају драме такозваног грађанског циклуса, међу које спадају Одлазак 
Дамјана Радовановића, Смрт пуковника Кузмановића, Небеска војска, Повратак Вука 
Алимпића, Црни Петар (тј. Пролеће у Лимасолу), Мртва природа. Те драме се, између 
осталог, одликују психолошким реализмом, не без извесне ироничне дистанце, која је, 
уосталом, карактеристична за све моје комаде. Оне говоре о пропадању српског грађанства, о 
разарању његове егзистенције, духа и морала, од времена Другог светског рата, па све до 
наших дана, о класним, идеолошким и другим расколима, о моралним дилемама, о 
временима деструкције, безнађа и бесмисла, која потиру сваки континуитет, без кога се не 
могу градити цивилизацијске, етичке, ни духовне вредности живота.”3 

Ипак, свака типологија Шеварлићевих драмских текстова, па и она коју конституише сам 
писац, на драме са историјском тематиком и оне које у средиште пажње постављају судбину 
српског грађанског друштва, вишеструко је условне природе. Све драме које је написао 
Миладин Шеварлић, па и оне (псеудо)историјске грађанске су у оном смислу у коме се баве 



разматрањима исходишних етичких, психолошких и метафизичких проблема који прате 
сукоб истакнутог појединца и друштва у општој ерозији смисла, лажном привиду среће, 
модерној епифанији безумља. Ако је историјска драма о власти, грађанска је драма о времену 
безвлашћа: “Историјска драма је увек драма о власти: о њеном освајању, о њеном губљењу, о 
преносу власти са једног лица или групе на друге, о начину на који се она одржава. Знања, 
сећања или легенде проистекле из историје идеалан су материјал којим се на практичан 
начин, кроз познате примере, гледалишту откривају механизми владања. Као таква, 
историјска драма и сама учествује у деловању механизма владања. Она својим извођењем 
(ређе читањем) доприноси функционисању власти тиме што одржава или подржава њена 
идеолошка усмерења, или разоткрива тајне механизма владања са намером да гледалиште 
опомене како власт њиме манипулише. Због тога је историјска драма, нарочито када се нађе 
на сцени, увек нека врста политичког акта, усмереног ка грађењу и одржавању или ка 
исмевању и разарању одређеног модела свести, а преко њега и механизма поретка који ју је 
створио.”4 

Написане префињеном драмском техником, историјске драме Миладина Шеварлића нису 
удворичке. Оне нису ни политички памфлети нити се удварају српској историји. Напротив. 
Акцентујући најдраматичније тренутке у средњем веку, приликом најезде Турака на Балкан, 
оне се критички осврћу на удесне догађаје, тумачећи их без плитког морализаторства и поуке. 
Тај колоплет крвавих збивања, мрачних страсти, породичних интрига и љубавних превара, 
уцена, оцеубистава и шићарyилука као да се збива у нашој свакодневици, данас и овде. Ипак, 
у Шеварлићевим драмама, испод покорице драмског текста, осећа се једна нота самилосног, у 
суштини хришћанског праштања и своме народу, и његовом незнању, и његовом ропском 
менталитету у историји, али и историји у ропском менталитету. Ту ће нас Шеварлић 
подсетити на Стерију: “Има у Шеварлићевом односу према творцима историје, ауторима 
легенде, и њиховим поштоваоцима кроз прошлих шест векова нешто од оне мешавине 
критике и саосећања коју је, чини ми се, у нашој драмској књижевности постигао само 
Стерија у Родољупцима, иако је овај говорио о својим савременицима, а Шеварлић о 
прошлости свога народа.”5 

Историја је у Шеварлићевим драмама лакомислена каћиперка. Она је попут оне златне лопте 
у драми Косово којом се макијавелистички кнез и његови лижисахани, улизице и дворјани, у 
освит косовске катастрофе, безбрижно лоптају. Она је час на једној, час на другој страни, 
колико јој се по нуди, или дозволи. Како вели онај страшни грчки иследник Димитрије, са 
истанчаним осећајем за уметност мучења, који симболизује све инквизиторе овога света, 
управо летописи, писана реч, то је оно што релативизује истину. Или како ће сујетни кнез 
Лазар рећи својој недужној жртви, хероју и војсковођи Витомиру који се дрзнуо да се у свом 
супротстављању владару позове на историју и историјску истину: “Шта је историја? Ако је 
историја пут ка самоостварењу, тојест ка Богу или самоостварењу у Богу, онда је пораз, 
жртва, патња, нужна степеница да се до циља стигне.” 

Драма Косово очигледно је смишљено писана на ироничном поигравању историјом и 
исходишним премисама заснованим на историјским чињеницама, какав је податак који о 
расапу и ослепљењу Николе Алтомановића износи сам кнез Лазар током представљања 
публици у првом чину: “Налазимо се у моме престоном граду Крушевцу, с пролећа, лета 
Господњег хиљаду триста осамдесет деветог. Град и цркву у њему подигао сам пошто сам 
победио и ослепети дао свога суседа Николу Алтомановића. То је уобичајени поступак у 
нашој политичкој борби, и има за циљ трајно онемогућавање супарника.” То је такође 
“уобичајени поступак” и у драмској радионици Миладина Шеварлића. Из историјске 
парадигме по правилу се апстрахују одређени закључци који претендују на универзално 
значење. Они се, међутим, смишљено иронизују и представљају у инверзији узрока и 
последице, међуигри смешног и озбиљног, шалозбиљној пародији живота. То је та чувена 



иронијска дистанца, отклон према предмету представљања, која одликује све Шеварлићеве 
комаде: “Но, Шеварлић врло добро зна да ако нас је Историја нечему научила, онда нас је 
подучила лекцији о иронији која може да буде спасоносна и отрежњавајућа. Отуда је његов 
поглед на историју заснован на ироничној дистанци према стварности, на релативизацији 
стварности и њеној подели на привидну и произвољну, с једне, односно кондензовану, 
“чисту” с друге стране. Речју, у драмама овог циклуса писац ће показати начин на који се 
поменути процес одвијао, да би нас напослетку, посредно, довео до нас самих – сада и овде, 
до тренутка у којем постају очигледне последице оваквог начина функционисања Историје.”6 

У (псеудо)историјским драмама Миладина Шеварлића суштински је проблематизован однос 
историјске истине и историје о истини у српској националној историографији. Смисао тог 
поступка мора се тражити у гдешто наивно просветитељској потреби да се морални и 
духовни потенцијал српског народа у својеврсном драмском прочишћењу истинском 
духовном катарзом обнови, а не уништи у мазохистичким опсервацијама свеколиких 
националних пораза и клонућа: “А Србији која ће сасвим извесно бити похарана и 
поробљена потребна је “истина” која ће је, можда једном у будућности, поново усправити, та 
истина, каоиупоменутој Борхесовој приповеци, подразумева жртвовање. Не обично већ 
изузетно.”7 У драми Косово, која је написана и изведена уочи прославе шест векова од 
расудне битке намера драмског писца није била да пародира Косовски бој. Писац у тексту 
акрибично истражује све токове и рукавце разгранате косовске легенде. Он увиђа њена два 
основна тока, црквено–религиозни и витешко–епски. На дихотомији између световног и 
сакралног он заснива своју концепцију националне историје. Миладин Шеварлић се не 
одлучује ни за једну верзију. Оно што интересује драмског писца у свим комадима трилогије 
јесте управо демонтирање механизама који праве историју, који је кривотворе или 
“фризирају”. Који од издајника праве хероје, од хероја издајнике, од аматера писце, од писаца 
подрепаше. Анонимни Летописац, Константин Филозоф, отац Макарије, Димитрије Грк, сви 
су они иста драмска фигура, синкретичан лик који се налази у функцији кривотворења 
историје. Зарад саме те историје. Они делају у позадини. Као анонимни писари, приповедачи, 
летописци, средњовековни и нововековни испосници историје у мрачним келијама времена. 

Нови круг драмских комада, у којима се радња одиграва на историјској позорници, али 
позорници нововековне историје Србије Миладин Шеварлић отпочиње драмама Карађорђе и 
Вуци и овце или Србија на истоку. Већ поетика наслова у драми Вуци и овце или Србија на 
истоку указује на изразит иронијски отклон према предмету о коме се у комаду говори. Без 
сваке сумње, реч је о једној од најбољих српских поратних драма. Бриљантно постављена, са 
интелигентним дијалозима, зрела и мисаона у разматрању универзалних питања историјског 
распећа српског народа на крсту истока и запада, белодано иронична, али са једнаким 
подсмехом и према непросвећеном азијатском деспоту књазу Милошу као и према 
просвећеном просветитељу Копитару, комад Вуци и овце плени својом дубином, 
експресијом, зрелошћу. Готово је невероватно да један овакав комад још увек није заживео на 
даскама националних позоришта. “У трагању за тим шта су узроци, а шта последице 
неминовног пропадања, Шеварлић наставља новим циклусом, који овога пута свакако не 
бисмо могли назвати псеудоисторијским, пишући драме Карађорђе и Вуци и овце или Србија 
на Истоку. (...) Можда најзначајнија драма у том опусу, ако не и најбоља, је управо драма 
Вуци и овце или Србија на Истоку. Већ по ширини запитаности, она, конвенционалне и 
занатски изузетно прецизне форме са одличним дијалогом и надахнутим епизодама, 
превазилази оквир животописа великог српског језичког реформатора Вука Стефановића 
Караyића. Шеварлић је успео да, пратећи један период Вуковог боравка у Милошевој Србији 
у време док је она стицала независност и слободу од Турака, покрене кључна питања која нас 
море вековима: јесмо ли ми икада били у моћи да барем делимично утичемо на наше судбине 
или смо увек били тек монета за поткусуривање великих сила, и да ли смо, због тога што смо 



схватали сву њихову лицемерност, одабрали да самоубилачки идемо мимо света са мање или 
више (не)способним деспотима на челу који су увек, тумачећи дијалектичку природу 
политике као простор за личну манипулацију, доводили Србију у ћорсокак. Ко зна, можда 
смо могли да искористимо предност тог сазнања, попут неких других малих европских 
народа, какви смо и ми сами, али изгледа да ту мудрост (’част’ изузецима) нисмо успели да 
капитализујемо.”8 

Драма Вуци и овце у великој је мери, чак и у споредним детаљима, заснована на 
документарној грађи. То је уочљиво већ у сцени Вуковог опроштаја са породицом у Земуну, 
уочи преласка у Србију: 

АНА: Рекла сам да ћу свуда за тобом ићи, али, нека ми драги Бог опрости, радије бих пошла 
у небо, него што бих се усудила у Србију прећи. 

РУЖА: Ватер, wарум мусст ду ин Сербиен гехенн? 

ВАСИЛИЈЕ: Отац, је ли тамо стварно људе на велики ражањ набоду, па их пеку. 

МИНА: Папи, чувај се да те не ухвате хајдуци! 

ВУК: Молићу се књазу за једно свињче и дрва, да имате са чиме зиму презимити. 

Вукова жена и кћерка Мина, заиста, и поред свег Вуковог старања, никад нису могле да се 
привикну на живот у Србији, док су Вукови напори да се избори за бољи живот за себе и 
своју породицу опште место његове преписке са кнежевском кућом Обреновића9. 
Пријатељство између Вука и Копитара, установљено непосредно по Вуковом доласку у Беч 
1813. године, крепљено током дугих година заједничке књижевне и културне активности, 
судбински предодређено већ њиховим првим сусретом,10 овде је изванредно ситуирано у 
политички контекст државничких интереса, интрига и сплетки. Дијалог између Екселенције 
и Јернеја Копитара, са циничним схватањем државних интереса и политичке дијалектике у 
односима људи, царстава, раса и држава, у драматуршком смислу напросто је бриљантан. Он 
је, истовремено, истинит у оном смислу у коме се перфидне и мрачне полуге политичких 
интереса крију у сенци историјских збивања: 

КОПИТАР: Мислим, Екселенцијо, да је оно што преко Волфа Стефановића чиним, за српски 
народ од стварне користи. Јер ако тај многомалерозни национ сада не ухвати седиште у 
колима за Европу... 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Шта хоћу, дакле, да кажем? Перспективно гледано, турско царство је 
свакако пред распадом, зар не? 

КОПИТАР: Да, могло би се тако рећи, Екселенцијо... 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Национални покрети потчињених народа делују изнутра... 

КОПИТАР: Евидентно, Екселенцијо. 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: И шта ми, у тој ситуацији, радимо, господине цензоре? 

КОПИТАР: На то је лако одговорити: помажемо турском царству да се распадне, а 
националним покретима да ојачају. 



ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Ех, драги господине Копитар, ви размишљате логички што је можда 
довољно у филологији... У политици је, драги господине, потребно мислити дијалектички. 
Јесте ли читали професора Хегела? Кажу да се тамо доста говори о дијалектичком начину 
мишљења. Треба пратити модерну теоријску мисао... Е, па, видите – идемо испочетка: Турска 
се распада, у њој бујају национални покрети... Турска је, разуме се, притом, наш судбински, 
историјски, па и начелни непријатељ, ако хоћете. Аустрија је, као што обојица знамо, 
вековима била бедем Европе пред њиховом дивљачком најездом, а Беч недостижни драгуљ, 
који никада није засијао у круни турских султана, уколико та господа уопште носе круне, но, 
рецимо, чалми, свеједно... Шта, дакле, ми радимо? 
КОПИТАР: Па, уколико не помажемо да се распадне, ја не знам... 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Тврда филолошка главо! Не вреди! Ево, дакле, шта ми радимо: ми гушимо 
националне покрете – трудећи се да у тврдим професорским главама оставимо утисак како их 
помажемо – но, ми их, дакле, гушимо, а турској царевини помажемо да се одржи. 

КОПИТАР: Признајем, Екселенцијо, да је то за мене... 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Зато, драги господине, што у свом рационалном, западњачком мишљењу, 
које лако нагиње шематизму, не калкулишете привид. А привид је душа политике. То је 
једино што ми западњаци морамо учити од наших пријатеља са Истока. Ерго, ми турској 
царевини помажемо да се одржи... 

КОПИТАР: Мислите, привидно? 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Но – најзад! Привидно, наравно, само привидно! 

У том савршеном макијавелизму, Екселенција, као представник једне високо културне, 
просвећене, складне и беспрекорне државне и административне творевине, вековне царевине, 
у тренутку када проглашава привид за истину, а истину за привид, једнако је бескрупулозан и 
бесраман у односу на моралне назоре колико и његов еквивалент са друге стране, из 
аустријске перспективе, дивљачни и азијатски лукав српски деспот и аутократа књаз Милош. 
Гушење националних покрета у Турској царевини, под привидом њиховог здушног 
подржавања, врхунски је политички цинизам, који дезавуише све елементарне грађанске и 
људске скрупуле. Срби ће јамачно, сматра Екселенција, и то мишљење као да се сурово 
понавља и опако интензивира у концентричним круговима историјских дешавања будућих 
столећа, уколико дођу до националне самоспознаје и културног идентитета, постати смртни 
непријатељ виталним интересима Монархије, што ће рећи, према говорниковом схватању, 
опоненти идејама уређености, културе и склада. Копитар наивно не успева да докучи да се у 
том срамном политичком галиматијасу огољених расних разлога, националних остракизама и 
државних интереса, филологија, језик и култура могу користити само као средство 
политичких обрачуна и уцена, као монета за поткусуривање, нипошто као изворни духовни 
циљ и етички императив, у себи осмишљен и једино себе достојан: 

КОПИТАР: Екселенцијо, бојим се да опет нисте отишли мало предалеко. Сваки разуман 
Србин, као и Хрват, Словенац, Чех, видеће свој прави интерес, своју националну и 
цивилизацијску перспективу у оквиру просвећене подунавске монархије. 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Али Срби нису разумни, Копитар! Нису разумни! То је манијакални 
горштачки елемент. Нешто потпуно ирационално, Копитар! (...) 

КОПИТАР: Није то ништа, Екселенцијо, па то је само поезија, такорећи филологија... 



ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Филологија! За кога ви радите, Копитар? Њихови гуслари гамижу по 
Аустрији и певају о српском царству, наши словенски поданици сузе роне, Гете, Грим, 
Хердер, дижу буку по Европи, а све се то закувало у вашем кабинету, господине дворски 
цензоре! И сада тај Кара–yич тражи пасош за Србију! А шта ће он у Србији, питам ја вас? 
Нека у Бечу седи и нека граматике пише до миле воље, а не да служи као политички курир 
кнеза Милоша, и ко зна чији још, и да националну политику води... 

КОПИТАР: Ја вас уверавам, Екселенцијо, да сам све учинио како бих господина Волфа 
држао у оквирима чисте филолошке науке... 

ЕКСЕЛЕНЦИЈА: Ма каква чиста наука? Не будалите, Копитар! У тој филолошкој ковачници 
кују се оштри мачеви против аустријске империје. Одуговлачили смо са издавањем пасоша, 
на шта је стигло писмо њиховог кнеза; а пошто са њим морамо одржавати некакве односе, 
како га не бисмо бацили у наручје Русије, ви схватате... 

КОПИТАР: Схватам, Екселенцијо. 

Атмосферу забиџене, зарозане, смуљене и замумуљене Србије изванредно је Шеварлић 
дочарао епизодом са Нићифором Нинковићем, присилно “мобилисаним” бербером књаза 
Милоша. Још ефектнија је сцена Милошевих момака који Вука Караyића, као великог 
културног посленика из туђине, у завичају дочекују са моткама којима поваздан разгоне 
врапце пред књажевим конаком у Крагујевцу. Да је Вуков боравак у Крагујевцу у лето 1822. 
године био несумњив историјски предложак за Шеварлићеву драму сведоче и Караyићева 
поразна искуства у додиру са деспотском Милошевом Србијом: “У Србији се, у његовом 
одсуству, ништа није променило набоље; напротив све је било горе. Глуво неко затишје, у 
коме ни Срби нису добијали слободе ни Турци нису могли да врате земљу у старо стање. О 
отварању школа нико више није мислио, а једини закон и сада је била кнежева самовоља. (...) 
У конаку се живело сито, бахато, варварски, без саосећања и разумевања за друге. Највећи 
подвиг у господаревом двору било је исмејати човека. Као и раније, кнез и његова околина на 
челу са Симом Милосављевићем Амиyом, терали су спрдњу са сваким, младим и старим, 
угледним и незнатним. Вук је гледао како Амиyа из обести вара постаријег учитеља који је 
дошао из Срема да моли кнеза за службу да је у конаку, тобож, обичај да се молбе кнезу 
гласно казују са бињакташа (камена са кога се кнез пео на коња). Преварени учитељ је 
гласно, пред свима, викао молбу, док су се они уоколо, на челу с Милошем, радосни што су 
унизили учена човека, грохотом смејали намагарченом старцу.”11 

У једном од важних токова Шеварлићеве драме смештено је анегдотско језгро о Вуковом 
пасошу и спрдњи коју су са њим терали Амиџа и остали Милошеви подрепаши. Веома 
ефектна сцена момака који моткама терају врапце подсећа пак на шаљиву причу о сељаку 
који је ветар терао капом, пореклом из усмене традиције. У Шеварлићевој драми, међутим, 
Вука неће омести сви ти сеоски ђилкоши и докоњаци око књаза Милоша. Он је знао међу 
које иде и пре него је пошао. Али, за разлику од Копитара, Вук ће на све приговоре и замерке 
своме народу упућене рећи само, једноставно и неопозиво: “Моје је место тамо, господине 
Копитар.“ Као да је у овој тврдњи пословички згуснуто једно посве одговорно и суштински 
људско поимање патриотизма, са уважавањем свих мана и врлина сопственог народа. У 
Вуковом неопозивом обећању да ће се свакако вратити у Србију крије се његова истинска 
патриотска опредељеност због које о српском књазу, и у временима када му је овај радио о 
глави, није желео ништа лоше да прича по европским престоницама и дворовима. Вук је знао 
да Милош, чинећи добро, чини и зло. Милошево добро и Милошево зло се, по своме значају, 
у контексту историјског конституисања српске државности, нису могли самеравати. 



Наслов драме Вуци и овце или Србија на истоку, мотивисан вуковском традицијом и делом 
Светозара Марковића, упућује и на вечиту српску дилему изражену у насумичном гибању и 
лавирању српског национа према два једнака и још увек нерешена пола његове историјске 
судбине. Овде се историјске дилеме разрешавају у изврсној драми атмосфере, али и снажних 
и психолошки изнијансираних ликова који на својим плећима носе замашан пртљаг српске 
историјске судбине. 
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