
Олга Стојановић - Разговор са драмским писцем Миладином Шеварлићем 

Апис, Принцип и лађа француска *

МИЛАДИН ШЕВАРЛИЋ, драмски писац и есејиста, аутор је око двадесет 
пет драмских дела, играних у Народном позоришту, “Атељеу 212”, 
Београдском драмском и другим позориштима у земљи и иностранству. 
Крајем прошле го-дине, његова драма Заводник, која се већ неколико година 
са успехом приказује у позоришту “Славија”, постављена је на сцену 
Културног центра “Свети Сава” у Чикагу. Дела су му више пута реализована 
и на телевизији. Сећамо се, на пример, веома атрактивног ТВ филма Пролеће 
у Лимасолу, који је, према његовом сценарију, режирао Сава Мрмак, са 

Небојшом Љубишићем, Даницом Максимовић, Небојшом Дугалићем, Светозаром 
Цветковићем, Гораном Султановићем... 

Шеварлићеве драме штампане су у часописима, зборницима, и посебним издањима. Недавно 
су му изашле и две књиге “Изабраних драма”; прву је издао “Плато”, а другу, крајем 2006, 
Удружење драмских писаца Србије. Носилац је ”Стеријине награде”, награде “Јоаким Вујић”, 
три награде “Бранислав Нушић” и других престижних признања за своје стваралаштво, 
закључно са “Златним беочугом” – “за трајни допринос култури Београда”.

ОЛГА СТОЈАНОВИЋ: Замашан део Вашег драмског опуса бави се тзв. судбином Србије, а  
нисте историографски писац... Па, каква је она била, каква јесте и каква ће бити? 

МИЛАДИН ШЕВАРЛИЋ: Често сам се, у својим делима, бавио судбином Србије, како оне 
средњовековне тако и савремене, од Карађорђевих до наших дана, настојећи да истражим 
закономерне константе које одређују наш колективни историјски усуд. Фасцинантно је како 
нам се, током векова, од Немањића до данас, дешава једна те иста историјска прича, коју 
репродукује, до у бескрај, једна те иста судбинска матрица. Реч је о једном те истом 
ирационалном, волунтаристичком стању свести, које меша привид и стварност, које блокира 
могућност извлачења логичких консеквенци из онога што нам се дешава. То је свест која 
енергично одбија да се суочи са чињеницом да одређени узроци увек рађају одређене 
последице. Та свест нам шапуће: “Можда неће баш сада”, и “Можда неће баш мени (нама) то 
да се деси” – то што се дешава увек и свима. Из тог волунтаризма рођена је такозвана 
Небеска Србија, која од средњег века до данас ствара побачене историјске пројекте и води 
унапред изгубљене ратове са великим светским силама, ратове у којима је изгубила свој 
најбољу генет-ски потенцијал, територије, па у душу... 

Апис, кога будале и данданас славе као хероја – краљоубица, који је са друговима, српским 
официрима, искасапио Александра и Драгу, као прасиће, варварски обешчастио њихова тела 
и побацао их кроз прозор на ледину, због чега је Енглеска прекинула све односе са Србијом – 
инструирао је сиротог Гаврила Принципа да убије престолонаследника једне од тада 
најмоћнијих светских империја. Из тога произишла, трагична српска епопеја у Првом 
светском рату – без обзира на наша узвишена патриотска осећања, Солунце, сузе и лађу 
француску – равна је колективном самоубиству једног народа. 
Имајући то у виду, имајући у виду 27. март и 6. април 1941, можемо рећи да смо, године 
1999, са “Милосрдним анђелом“, још и добро прошли. А Бугарска, која је и у Првом и у 
Другом светском рату била на страни фашистичких сила, већ је чланица Европске Уније, као 
што ће то и Независна Држава Хрватска ускоро постати, док Небеској Србији, у освит XXИ 
века, комадају државну територију. Док Срби не схвате да то систематски, истрајно раде сами 
себи, док не демонтирају паклену машину своје ирационалне, волунтаристичке свести, те док 
не схвате да одређени узроци увек рађају одређене последице, које се никаквим српским 
мангуплуком не могу избећи – иста прича ће им се понављати до у бескрај, звали је ми 
трагедијом, или, сада, већ, фарсом.



О. С.: Причу о коренима српске судбинске парадигме зачели сте у својеврсној драмској 
трилогији? 

М. Ш.: Драме Пропаст царства српскога, Косово и Змај од Србије,на средњовековном 
исечку, баве се српском судбинском парадигмом, уочавајући и фиксирајући константе које ће 
се, затим, током времена, понављати – различите у форми, али истоветне у суштини. Те 
драме се могу схватити и као обрачун са митоманским тумачењем српске историје, 
тумачењем које и данданас има своје ватрене, заслепљене заговорнике. Разлучујући оно што 
је привид од онога што је стварност у тој историји, хтео сам да кључна, увелико 
митологизована збивања осветлим рационалном светлошћу, да уместо митоманског 
чинодејствовања – које нас је коштало многих заблуда и историјских посртања, па нас, 
најзад, гурнула у понор у којем се сада налазимо – употребим отрежњујућу ироничну 
дистанцу. 

Драма Пропаст царства српскога завршена је почетком 1980. године уочи смрти друга Тита, 
када су се наступајућа трагична збивања већ могла наслутити. Та драма је, дакле, историјска 
парабола, која на примеру распада нашег кратковеког, неутемељеног средњовековног царства 
(што је почивало на личним способностима владара и, слабости окружења) антиципира оно 
што ће се десити са нашом савременом државом. Дело је награђено на анонимном конкурсу 
Удружења драмских писаца Србије, да би 1983. било изведено у “Атељеу 212”, са 3ораном 
Радмиловићем у улози цара Душана, а затим у још пет или шест позоришта у Србији. 
Реакције на драну биле су подељене, као што је у Србији све подељено. Српски национални 
душебрижници дочекали су представу са мрзовољом, а људи бистре, критичке свести са 
симпатијом. 
Драма Косово изведена је крајем 1988. у Београдском драмском позоришту, поводом 600. 
годишњице косовске битке, са Зораном Ранкићем у улози кнеза Лазара. Та драма је била све 
друго, само не пригодна, тако да ми ни до сада није јасно како је прихваћено да се њоме 
прослави та годишњица. Још мање ми јејасно зашто Срби славе своје историјске поразе – 
уместо да из њих извуку консеквенце. Косово је драма која говвори о политичкој 
манипулацији, о “државотворном” свету привида који застире реалан поглед на стварност, о 
самоубиству “Небеске Србије”, о непомирљивој подељености, слепој грабежљивости, 
цинизму и суровости великаша, чији лични интереси увелико доминирају над општим. 

Српски националисти – национализам је тада био у моди – дочекали су драму “на нож”, као 
непријатељску, антисрпску бласфемију. Касније, када је мондијализам постао владајућа 
политичка мода, па, богме, и владајућа политичка сила – када се сваки политички сноб који 
држи до себе и сваки политички профитер пресвукао у мондијалисту – драма је, 
парадоксално, ваљда већ због саме националне тематике, сврстана међу она литерарна и 
драмска дела која су потпиривала националистичку атмосферу уочи распада Југославије и 
грађанског рата на Балкану. Тако смо добили још један леп пример балканског парадокса, те 
српског волунтаризма и безочног етикетирања.

О. С.: У трећем делу трилогије бавите се стварањем мита о Небеској Србији? Вама су и 
Шиптари играли улоге српске властеле? 

М. Ш.: После распада државе и изгубљеног рата са великом силом (аналогије су очигледне, 
зар не?), долази трећа фаза пропасти, а то је стварање алибија за пораз, стварање мита о 
“Небеској Србији” и измишљотине о Вуку Бранковићу као издајнику. То је описано у трећем 
делу трилогије, у драми Змај од Србије (Све три драме су, иначе, објављене у једној књизи, 
под насловим “Српска трилогија”.) 
Драма Змај од Србије написана је 1990. године, када је и добила награду “Бранислав Нушић”, 
на конкурсу Удружења драмских писаца Србије. Изведена је 1994. године, у Народном 
позоришту у Нишу, са Енвером Петровцијем као деспотом Стефаном Лазаревићем. Исте 
године драма је добила “Стеријину награду” на Стеријином позорју и “Награду за модерни 
израз” на Фестивалу праизведби у Параћину. 



Као што рекох, главну улогу у Змају од Србије (деспота Стефана Лазаревића, играо је, и то 
маестрално, велики југословенски глумац Енвер Петровци. И, без обзира на сва признања и 
изванредан пријем представе, опет су се јавили српски душебрижници с питањем: “Па, како 
си могао да даш једном Шиптару да игра српског деспота?” То примитивно, буквално 
поистовећење које нема никакве везе са појмом уметности, али има са извесним, 
ретардираним стањем свести, које, упркос причама о некаквој Европи и некаквом XXИ веку, 
има своје легитимне корене у српском етносу, личи на реакцију оног нивоа када публика 
звижди глумцима кад играју Немце, а пљеска онима што играју партизане.

О. С.: Писали сте и драме које су се бавиле нововековном обновом српске државности. У 
којој мери су оне огледало наше актуелне стварности? 

М. Ш.: Прича о српском XИX веку испричана је у драмама Карађорђе и Вуци и овце или 
Србија на Истоку. Драма Карађорђе постављена је на сцену 1995. године у Народном 
позоришту у Нишу, са изванредним Гојком Шантићем у насловној улози. За њу сам добио 
награду “Јоаким Вујић”. Драма Вуци и овце или Србија на Истоку штампана је у Едицији 
“Савремена српска драма” и у “Изабраним драмама ИИ”. 

Оно што је важно рећи јесте да су Карађорђев ирационални, херојски волунтаризам и 
милошевски вулгарни, насилнички, примитивни, шићарџијски менталитет још увек дубоко 
усађени у колективну психу овога народа. Када се мало боље удубите у слику устаничке и 
Милошеве Србије, када видите – мимо репрезентативне, празничне слике – бахате устаничке 
вође који се грабе за имања протераних Турака, купујући их за симболичне своте, нахијске 
кнезове који гледају своје интересе, шурујући са страним силама иза Карађорђевих леђа, 
отимање о власт, политичка убиства, Милошеве трговачке монополе и манипулације (када је 
протеран, 1839. године, био је један од најбогатијих људи југоисточне Европе, са огромним 
спахилуцима у Влашкој и капиталом у бечким банкама), и тако даље – ви схватите да између 
онога што нам се тада дашавало и онога што нам се дешава сада постоји директна линија 
закономерног континуитета, тј, да матрица српског усуда закономерно производи једне те 
исте побачене форме. 

Наше квазидемократске вође, наши пребогати, бахати тајкуни, наша вулгарна акумулација 
капитала, легализована пљачка, наша политичка убиства, наш измрцварени народ, и тако 
даље – све је то сасвим симетрично ономе што нам се већ некада дешавало. То српско “вечно 
враћање истог”, тај српски ружни сан, проклетство је, које на нама лежи вековима због 
систематског одбијања, због неспособности да се суочимо са својом истинитом сликом у 
огледалу, да се суочимо са стварношћу и извучемо консеквенце из онога што нам се увек 
изнова дешава.

О. С.: Пратећи тематску хронологију Вашег стваралаштва, стижемо и до приче о 
пропадању српског грађанства и, најзад, до текстова који се баве нашим савременим 
тренутком. 

М. Ш.: Постоји и циклус драма који се бави пропадањем српског грађанског сталежа пред 
налетем комунистичке утопије. Поменућу, овом приликом, две, обе својевремено реализоване 
на Телевизији Београд: Одлазак Дамјана Радовановића и Смрт пуковника Кузмановића, обе 
са Љубом Тадићем у насловним улогама. По мотивима ове последње, написао сам, касније, 
истоимени роман, објављен 1986, у Српској књижевној задрузи. 

Фатални нестанак српског средњег сталежа, који је почео да пушта озбиљније корене крајем 
XИX века – сталежа који је дао озбиљне привреднике, добротворе, научнике и уметнике, 
махом школоване на Западу, сталежа чији су најбољи изданци били наша природна спона са 
просвећеном Европом и носиоци озбиљних етичких критеријума и патриотских начела, 
сталежа који се природно, органски развијао, а не тајкунски и мафијашки, као данас, нити 
под принудом од Запада накалемљене политичке ситуације – оставио је ненадокнадиву 
празнину у српском националном ткиву, тако да данас (грубо речено) имамо пет-шест 



процената пребогатих криминалаца и гомилу лумпенпролетеризованог пука, који животари 
без наде, са којим се бестидно поиграва путујући циркус квазидемократских политичких 
опсенара. 

Токове српских илузија, разочарања, посрнућа и суноврата пратио сам у својим текстовима 
све до наших дана. Има ви{е таквих текстова. То је, између осталих, већ поменути Заводник, 
драма која се, у мојој режији, већ годинама игра у позоришту “Славија”, са Ружицом Сокић у 
главној улози, а сада и у Културном центру “Свети Сава” у Чикагу. То је прича о гашењу, о 
пропадању једне старе београдске породице, пропадању које лагано траје све од Другог 
светског рата, да би у наше време безнађа, расула и релативизовања свих вредности, добило 
драматично убрзање и трагичне разрешење. То је и Прелеће у Лимасолу, прича о савременој 
Србији, о пропалим интелектуалцима и успешним криминалцима и њиховим везама са 
политичарима, о безнадежном идеализму и немилосрдном цинизму, прича о лекару, уморном, 
дезоријентисаном, последњем изданку грађанске београдске породице, чији је син успешни, 
врхунски професионалац, плаћени убица код Мумина, краља српског подземља. ”Какву сте 
нам земљу у наслеђе оставили, какву наду и какву будућност” – каже он оцу који, у својој 
наивности, покушава да га наговори да заврши факултет. И тако даље.

О. С.: И, најзад, Ваш поглед на културну климу у Србији и чувено “стање духа”... 

М. Ш.: Стање у српској култури није и не може бити другачије него што је то опште стање 
што га диктира дух времена. Живимо у времену светских интеграција, где појединачне 
културе губе своје особености и своје корене, у ери глобализације, у власти банкара, 
господара света, који су од човечанства направили руљу произвођача и потрошача 
материјалних добара. Живимо у времену пригушених духовних вредности, где је култура, 
као и све остало, бачена на тржиште. Живимо, притом, у друштву које се не развија органски 
и закономерно, са извесном поступношћу и континуитетом, као цивилизоване и култивисане 
земље. Ми стално живимо у трауматичним историјским прекретницама. Таман смо, некако, 
од хајдука постали (какви-такви) грађани, помало се описменили и уљудили, кад нас је 
разбио “цунами” комунизма. Таман смо се на тај комунизам навикли, таман се и он 
упристојио и релативизовао, доживели смо насилни повратак у разбојничку, првобитну 
акумулацију капитала, у овом парчету не-кадашње државе, које има тенденцију да се 
распарчава и даље. 

Овде нема праве културне климе, ни јавног мнења, постоји само дивљачка агресија медија, 
који неснађеном пучанству испирају и оно мало мозга што му је остало. Овде нема праве 
културне политике, постоје само затворене интересне групе и значајни финансијски 
интереси, прање новца и доминација свеопштег привида. 

Људи који озбиљно мисле, осећају и стварају, маргинализовани су и, ма-ње или више, 
сабијени у мишије рупе своје приватности, где се, бар, склањају пред поплавом тешког 
примитивизма, снобизма и профитерства скоројевића, пред насиљем цинизма и демагогије 
оних који контролишу власт и новац. 

* Пренето из недељника “Лидер”. 


