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Све се то нама једном већ догодило 
Комедиографски светови Миладина Шеварлића 

У издању Удружења драмских писаца Србије изашла је трећа књига 
Изабраних драма М. Шеварлића са веома добрим и упутним предговором 
Александра Ђаје. У овој књизи сабране су Шеварлићеве комедије, сатире, 
фарсе и водвиљи. Тиме је сама едиција попримила јасну физиономију. Према 
издавачкој концепцији, томови Изабраних дела изразито су жанровски 
изнијансирани. У првој књизи су углавном историјске драме, у другој пак 
драме са тематиком из грађанског миљеа, у трећој су сабрана комедиографска 
остварења у најширем смислу. Ова је типологија, међутим, вишеструко 

условна. Све Шеварлићеве драме, било да су одређене као историјске или грађанске, у 
основи варирају тему расапа грађанских вредности, са иронијском дистанцом према 
јунацима и догађајима, увек на међи трагичког и комичког начина обликовања стварности. 

Ликови у комедијама М. Шеварлића у великој мери представљају типове, карактеристичне за 
стилски проседе реалистичке драме. То су типови политичког активисте, корумпираног писца 
који није кадар да се суочи са лимитираношћу свог талента, свакојаких лудака и 
неурастеника, ситних превараната, политичких активиста, разочараних љубавница и 
спонзоруша. Ретки су ликови који успевају да очувају свој лични интегритет и достојанство. 

Интелектуалци су у Шеварлићевим комедијама представљени у широком распону од 
неприлагођених бунтовника, у конфликту са средином која у њима гуши и сузбија осећање 
индивидуалне слободе, какав је Михаило из Душевне болнице, преко ситних скоројевића 
какав је Бранко Ружичић – Бека, до целе једне галерије “промашених људи”, огрезлих у 
алкохол и друге пороке. Врхунац иронијске дистанце према соју интелектуалаца дат је у 
екскурсу о здрављу који елаборира министар за народно здравље у драми Душевна болница:

“Шта је, дакле, задатак нашег савременог здравства? Наше савремено здравство је један од 
најбитнијих видова борбе за народни интегритет. И срећу, ако хоћете. А душевно здравље 
важније је од свега. Јер, шта радити с народом, питам ја вас, ако неконтролисано почне да 
одступа од датог модела душевног здравља? Не можемо дозволити, ваљда, да свако ствара 
своју приватну слику света?” (Душевна болница) 

Ма какав идеолошки предзнак да носи, власт је у Шеварлићевим комадима једнако бахата и 
осиона. Она функционише користећи исте полуге моћи и примитивне механизме засноване 
на људској глупости, похлепи и страху. То се најбоље види у ниподаштавајућем односу 
представника власти према интелектуалцима:

“Ви сте, уметници, брате, сувише нежни! Добро, ти ниси уметник, ти си професор, 
историчар, свеједно. Сви сте ви исти. Писао си, вероватно, и ти песме, као наш пријатељ, 
само си се стидео да их изнесеш на видело. Нежни сте ви. Не треба вас пуштати саме. 
Интелигенти! Човек вам лепо раскрчи простор и каже – ево ти сад простор, па ори! А ви, 
опет, садите шуму! И онда у њој залутате. Па вам је ђаво крив!” (Оптимист)

“Име? Па то име си ти, друже, добио само на послугу. Је л’ тако било? Док испуњаваш 
одређене услове. Пре-ма томе, немој се заваравати да је то име нешто стварно. Како дошло – 
тако отишло! Те ствари се раде и преко ноћи ако треба. Ти то сам најбоље знаш.” 
“Е, тако. Дођи до мене. Свако може да буде користан, па и интелигент. Ако је поштен.” 
(Душевна болница)

“Лаже, море. Знам ја добро те интелектуалце. Све је то превртљиво, злобно, заплашено, а 
овамо надувано... Пас нема за шта да их уједе... Све је то го издајник. (Пауза.) Добро, има и 
поштених међу њима. Нађе се.” (Код златног вола)



“Нешто мислим, можда је и природно да песници буду слепци. Некада су песници били 
гуслари. А они су, углавном, били слепи, зар не? Како се звао онај...? Филип... Филип... 
Вишњић! Ето, видиш! И ја сам помало интелектуалац. Колико за по кући. А?” (Нови живот) 

У комедијама М. Шеварлића издваја се гротескно рустикалан тип бескрупулозног 
политиканта, каријеристе, ћифте који не уме да се понаша, примитивца без одгоја и кућног 
васпитања. Парадигма тог типа је народни посланик Јефрем Стокић – Џуџа у драми Код 
златног вола. Истом типу припада Сава Сладојевић, председник михајловачке општине (Мала 
српска комедија). Те примитивне и забиџене сељачине временом ће сменити модерни и 
далеко бескрупулознији представници нове генерације банкара, политичара и бизнисмена, 
према којима ови паланачки представници власти, бахати и распојасани, делују посве 
наивно. Нови фарисеји и садукеји на сцену јавног и политичког живота ступају без емоција, 
без људскости, моралних норми, убеђења. Све је то као непотребан баласт одстрањено и 
замењено само једном чаробном речју: профит. Такви су Мишко Оцокољић (Мала српска 
комедија) и још више Стојан Босиљчић Бос, тип савременог тајкуна (Нови живот). 

Засноване на комици нарави или ситуације, увек са префињеном иронијском дистанцом, 
Шеварлићеве комедије нису лишене ни дубље есхатолошке димензије. Без обзира на природу 
хумора који се у драмској игри ослобађа, у дубини сцене увек вибрира једна трагичка 
мембрана која филтрира чињенице из спољашњег света, како би се на духовит начин 
означила метафизичка празнина у коју увиру све ствари и појаве на свету. Сам свет је 
представљен као лудница: “Бања или лудница, сине мој, сад свеједно. Иза божјег лица увек 
ђаволско наличје провирује.” Драма Душевна болница се и иначе одвија на 
контрапунктирању библијског и манихејског, лудака и лудака на квадрат. У овој драми само је 
лудило нормално. 

У Шеварлићевим комадима драмска интрига се по правилу иницира некаквом спољашњом 
интервенцијом којом се нарушава равнотежа и свет измешта из свог лежишта. Тиме се и 
јунак избацује из уходаног тока свакодневице. Шеварлић велику пажњу посвећује 
психолошком обликовању ликова. У том правцу могу се размотрити и веома комплексне 
драмске технике којима се писац користи. Под паском оштрих иронијских увида, са снажним 
сатиричким инвективама, Шеварлићеве драме су о изопаченостима српског друштва 
проговориле једном посве модерним драмским језиком, у жанровском распону од 
водвиљских заплета до узбудљиве нарације политичког трилера. 
М. Шеварлић прецизним етичким и психолошким одредницама ваја упечатљиве јунаке нашег 
доба. Тип иронијске дистанце према ликовима посредован је свешћу која подразумева 
специфичну поларизацију између непатвореног ентузијазма јунака на почетку животног пута, 
који су унапред осуђени на пораз, и циничних судова поражених људи који су изгубили веру 
у живот или од којих је живот дигао руке. У складу са карактеризацијом ликова, и простор у 
коме су смештени комади хотимично је ишчашен, померен, извитоперен. Мизансцен за 
ђаволске неподопштине тако постају кафане чија имена хотимично варирају библијске 
легенде: Код златног телета, Изгубљено јагње и сл.

Симболичко језгро драма, било да су оне водвиљи, психолошки трилери, комедије или сатире 
јесте у дехуманизацији свих претпоставки које су човека конциповале као слободно, мислеће, 
разумом обдарено биће. Индикативно је да тај процес дехуманизације расте како се ближимо 
савременом тренутку. Он је особито видљив у новијим драмама, које се баве нашом туробном 
и сивом свакодневицом. Порок и наказност у Шеварлићевим драмама изобличени су, 
прокажени, жигосани. Али они тиме нису ишчезли. Напротив. Хранећи се сопственим 
изопаченостима, у клими која афирмише деформитет моралних вредности, они су, сведоци 
смо томе, гротескно нарасли као квасац у небројеним политичким фарсама нашег доба. 
Међутим, било би погрешно из тога извући закључак да су Шеварлићеве драме идеолошки 
обојене. Зло које је у њима исмејано, изобличено или карикирано, није политичке природе. 
Оно је метафизичко јер исходи из природе самога човека. 



Трећа књига Изабраних драма Миладина Шеварлића значајна је по много чему. По темељном 
захвату у друштвену грађу и дубоком сагледавању историјских околности у којима се јунаци 
крећу и делају. По напорима да се свеобухватно представи и образложи дух времена. И, 
највећма, по једном живом, позоришном, активном погледу на кулисе времена. У 
неразлучивом синкретизму, реч и игра наступају заједно, да би игра дочарала, а реч 
исприповедала живот који се одвија свуда око нас. И у нама самима.


