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Реч је поново. Данас и овде, о драмским делима, илити позоришним 
комадима Миладина Шеварлића. Тачније о другој књизи изабраних драма, са 
десетину заокружених, чврстом руком исписаних и заиграних сценских 
“стаклених перли”, како би рекао неодољиви Херман Хесе. Стога се враћамо 
на први блистави Шеварлићев драмски текст Пропаст царства српскога, 
изведеног у Атељеу 212, са легендарним Зораном Радмиловићем. 

Мој млади колега Драган Клаић написао је и нагласио: “У средишту његове драме Пропаст 
царства српскога наслућује се хомо политицус, али и грандомански его примитивца коме у 
окршају, у гр чевитом напору да стекне моћ, спада с лица псеудоисторијска маска, те се он 
открива не само као далеки предак, већ и као нелагодни савременик.” Ту линију 
драматуршког мишљења, и драмског уобличавања, тај високи стандард храброг мачеваоца 
“са псеудоисторијским машкератама”, Миладин Шеварлић ће остварити у циклусу наредних 
драма, као што ће историчко изврнуто и митолошки поисторичено такође храбро и вично, 
исписати у Змају од Србије, Боју на Косову, Небеској војсци и Карађорђу, шекспировски 
крвавој и брујној фресци са мноштвом личности, и каскадама дијалога и монолога. 

У другој књизи изабраних драма Миладина Шеварлића највећу пажњу изазива широка 
драмска сага Вуци и овце или Србија на Истоку. Иако тобож патинирана фактографијом, “ред 
подаци, ред знаци”, ова Шеварлићева драма је незазорно савремена – читав један 
бечкодунавски миље прелази у сфумато данданашње мидлЕвропе и Србије на Истоку, поново 
разапете, понижене и девастиране. Широко је сценско боравиште и бојиште: ту су Вук 
Караџић, његова деца, Јернеј Копитар, Димитрије Давидовић, Нићифор Нинковић, 
архимандрит Мелентије, књаз Милош Обреновић, Јоаким Вујић, Реисефендија – све сами 
историографски портрети – али и две ли чности из сфере аутономне драмске фантазије: 
Екселенција (Европа, онда и данас) и Певач (епски певач и лаутар наде). Распричана, час 
крцата факти Кристално поетско сочиво Миладина Шеварлића 39 ма, а час бременита 
дијалозима дневне монотоније, ова драма ће букнути у финалној сцени Вуковог породичног, 
растуженог одласка из Србијице препуне династичких борби праса у прса, и тек ослобођене 
раје. “Земун. 

Вук са скромним пртљагом на ледини. Из дубине, у сусрет му долазе деца. Машу из далека. 
ВУК: Ђецо моја... САВА: Ватер! Ватер! ДЕВОЈЧИЦЕ: Папи! Папи! Син га љуби у руку, он 
грли девојчице. ВУК: Њо ист дие муттер? Хоћу рећи, ђе вам је мати? Јесмо ли рекли да ћемо 
српски говорити? РУЖА: Мути ист кранк. ВУК: Лежи ли? МИНА: Лежи. Има ватру. Вук седа 
на пртљаг и узима Мину на колено. ВУК: Проћи ће то. Све ће проћи... САВА: Ја сам чуо да је 
Србија сад слободна. Хоћемо ли сад сви у Србију прећи? Пауза. ВУК: Овако ћу му рећи: ја 
све мислим да сам боље што заслужио, и да ће срамота бити народу српском што ја овако 
живим... Пауза. ВАСИЛИЈА: Хајдемо, папи, зима је. ВУК: Хајдемо, ђецо! Ослоњен на сина и 
окружен девојчицама, у белим лепршавим хаљиницама, Вук се лагано удаљава. После 
неколико корака застане, осврне се и гледа према Србији. Мрмља. ВУК: Вратићу се ја. 
Кадтад! Наставља да корача, окружен децом, одлази у дубину и нестаје у мраку.” Тај драмски 
дубоки глас, тај пророч ки вапај, упућен далекој колико и блиској будућности, целу целцату 
документарну количину збора и говора осмишљава на нивоу драмске поетике. 

Шеварлић врло мудро антиципира ту могућну будућност, било да је речена у модусу сумње, 
одбијања или негирања. Јер, позиција савременог драматичара је више вапај за будућношћу, 



него прихватање садашњости, разбијене, дезинтегрисане, кварне и реалне, изгубљених 
илузија и незаситог неокапитализма, коме Шеварлић, донкихотовски, подноси огледало 
кристалног поетич ког сочива. Ваља, дабоме, нагласити да се наш драмски аутор не држи 
традиције (Стерија, Ђура Јакшић, Нушић, Црњански), нити реалистичког проседеа, нити 
симболич ког кокетирања са хомо луденсом или хомо политицусом. Није Шеварлић наседао 
на хепенинге типа “Ибзена у гаћама, Хамлета у фармерицама”. Својеглаво, занатски 
поуздано, култивисано у форми, занимљиво дато парадоксу на вољу што се сижеа тиче – 
Шеварлић је налазио драмску експресију у тек назначеној, тек преоткривеној суми садашњег 
и свакида шњег, али на загонеткама и одгонеткама невладајућег позоришта твора и говора. 
Миладин Шеварлић је, дакле, драмски аутор, који је из наведених разлога, у време (невреме!) 
када се формирају теорије једног драмског писца, и када оне нужно захтевају да се осоколе, 
да се остваре на сцени – био, у неку руку, проскрибован, заобилажен, којег сразмерно мало, 
маћехински, мафијаш ки прихватају и на престони чким и регионалним “даскама које живот 
значе”. Шеварлићу је, како би рекао Крлежа, “увек било стало до драме и њених проблема, и 
до сценске емпирије, која је безувјетно нужна једном драмском писцу”. И на нивоу садржаја 
или драмског сижеа, и на разини форме, као традиционалне тачке парадокса, преокрета и 
преображења, наш савременик нема ни мало илузија, лаковерности према виртуелним 
мађијама такозване стварности. 

Што не значи да естети чки, драматуршки размишља по флоскули “што на ум, то на друм”. У 
саврш ено изатканој, идејно и занатски, драми Дивљач је пала Шеварлић је драмски страсно 
образложио један једини вид онога што се неумитно де шава у посрнулом, девастираном дру 
штву, које суновратно клизи стазама и траншејама “транзиције”. Наоко мала “прљава работа” 
добија драматичну вртешку, акционо убрзање, драматску најаву и болно логичну одјаву. 
Узроци и последице задате драмске ситуације дати су еуклидовски прецизно, са 
непоткупљивим и моралним аберацијама које се сплићу и преплићу ту, одмах поред нас! 
Пропаст царства српскога Миладина Шеварлића олако и пребрзо, по шаблону “нове 
критике”, означена је темом хомо политикуса, што је, дакако, измицало општој, али и 
конкретнијој теми хомо историкуса. Из историјске драмске материје Шеварлић је прешао на 
мит и на развргнућ е, на деструкцију митолошког обрасца драмског дела. Пуни домашај, 
изврсну драмску инверзију мита и историје наш ће драматичар постићи у Змају од Србије. 
Веома резервисан према такозваним прецима, а постављен у магнетно поље друге половине 
нашег и свога века, он ће, Шеварлић, као каузалитет своје биографије, и своје драмске 
радионице, освајати захукталу, новограђанску тематизацију, без строго обрубљених ликова, 
али са узаврелим моралним окружењем и заокружењем. У неусиљеној традицији Стерије, 
Домановића, Нушића – сада ће Миладин Шеварлић са детективским нервом савременика, 
препознати “новоје доба” транзиције, приватизације, варварског капитализма, силовито, и 
силоватељско “ново доба, новога века”. Доба у којем тако оробљени, дешператни, чак 
беспомоћни живимо – доба уцене, корупције, каубојске пљачке, јанич арске политике, доба 
крволичних укрштаја “свих мојих синова”, доба лажњачке демократије, доба милионске 
сиротиње, и, хајде да то подвучемо: доба курсева за деконтаминацију, и доба увезених и 
маскираних Спајдермена који плету паучину и трују и са копна и из ваздуха. 

Кроз привидно мале гомиле декласираних, али наново воздигнутих тајкуна и ракуна, читава 
већ серија свесавремених Шеварлић евих драма држи се свих пошасти и чудеса данашњег 
човештва и нечове штва, неодољиво данас и овде. Шеварлић у је, најзад, тако интимно, и 
неодољиво романтично блиска поема Карла Сапироа, која почиње стихом: “Моја је душа на 
прозору моје собе, а ја хиљаду миља далеко” 


