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Косовска трилогија Миладина Шеварлића 

Историјске драме Миладина Шеварлића једним својим делом почивају на 
“развијеној традицији усмене историје” (Миодраг Матицки), оним што је 
познато као “народна традиција” (Стојан Новаковић), или “усмена народна 
хроника” (Радован Самарџић). Оне међутим у свом исходишном облику увек 
претпостављају и једну ширу културолошку, цивилизацијску и књижевно-
историјску перспективу те са тог становишта представљају својеврсни “есеј о 
филозофији историје”. Сам назив је, како нам то тумачи Робин Колингвуд, у 
науку увео Волтер у 18. веку, “и под тим није подразумијевао ништа друго до 

критичку или научну историју, тип историјског мишљења гдје историчар сам доноси своје 
судове, умјесто да понавља приче које је пронашао у старим књигама”. Неопходна рефлексивна 
димензија, коју појам философије садржи, у историјским драмама Миладина Шеварлића дата је 
у садејству са критичком историјском мишљу о једној епохи, поступцима људи који су је 
творили, токовима и последицама тих поступака. 

Писати о српској историји данас је потребније него икада. Јер шта је него парадокс позивати се 
на будућност, а порицати српском народу право на прошлост? Може ли се прећуткивати, и то на 
сав глас, време које је по интензитету догађаја, есхатолошкој свести њених савременика и 
драмском набоју типолошки у потпуности еквивалентно данашњици? Шта је него лицемерје 
говорити о националном идентитету тобож у контексту актуелног европејства, а без историјске 
подлоге на којој ћемо подићи зграду културног идентитета српског народа? 

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 шићарџилука као да се збива у нашој свакодневици, данас и овде. 

За разлику од романа (Љ. Пешикан Љуштановић), драма “трпи” историју. А да ли историја 
“трпи” драму? Драме Миладина Шеварлића представљају мапу са уцртаним топонимима 
националне духовности. Историја овим драма-ма даје неопходну утемељеност, универзалност и 
временску димензију, а фолклорне, легендарне и библијско-митолошке реминисценције 
метафизичку дубину. На фону српске историје, драме Пропаст царства српскога, Косово и Змај  
од Србије представљају у суштини драмску трилогију о Косовском боју, догађајима који су му 
претходили и који су га условили, као и о потоњим збивањима. Реч је о својеврсној Лазарици, 
али без кнеза Лазара као светитеља и мученика. Драматуршким језиком, чак ни као дејствујућег 
лица. Хронолошки гледано, Шеварлић издваја најдраматичније тренутке српске историје. Од 
доласка Турака на Балкан преко велике битке која се морала изгубити да би се душа сачувала све 
до ”градозиданија” бесмисла и пада државе смедеревских Бранковића. Од жалосног свршетка 
светородне династије Немањића, преко бескрупулозних обласних господара појагмљених за 
влашћу и титулама, свих оних Вукашина Мрњавчевића српске историје, све до поигравања са 
митским пореклом деспота Стефана Лазаревића. 

Врло је занимљив и хронотоп, односно историјска локализација Шеварлићеве Лазарице.  
Драмски писац је картограф који на тлоцрту националне духовности маркира кључне тачке 



историјске судбине српског национа. 

То су Марица, Косово, Крушевац, Београд. 

Карактеризација је ликова вишеслојна. На делу су људи безазлени а смерни, људи покварени и 
опасни, људи “високи као минаре”, сами у себи урушени. Не, то се урушава историја, вели 
драмски писац, људи остају, да искажу још коју реч пре смрти. Сви јунаци су у Шеварлићевим 
драмама стављени пред граничне ситуације. Сви су на губитку: губитак части (кнежев 
војсковођа Витомир), губитак живота (смрт цара Душана), губитак породичне и људске топлине 
(Милица, Оливера), губитак државе (Косовски бој), губитак ероса (кнез Лазар, који сам 
учествује у подвођењу своје љубе змају, педерикасти цар Урош), губитак морала (проституција 
тела и душе кнегиње Милице, краљ Вукашин). 

Драма Змај од Србије по много чему суштинска је у разумевању односа према историји 
драмског писца Миладина Шеварлића. Предање о змајском пореклу деспота Стефана 
Лазаревића, које почива на удруженим историјским премисама о његовом високом положају 
међу угарским витезовима реда змаја (Живојин Андрејић, Витезови рда змаја, Београд, 1999), 
односно на митолошким претпоставкама о змајевитом пореклу и атрибутима јунака (Љиљана 
Пешикан-Љуштановић, Змај деспот Вук – мит, историја, песма, Нови Сад, 2002) Шеварлић је 
ефектно представио техником драме у драми. Композиција комада је прстенаста. У првом плану 
је метафизичко-философска дилема о томе да ли ће да српска култура почивати на паганским 
или хришћанским коренима. У вагању српске историје на теразијама паганског и хришћанског 
митолошког система дискретно се сугерише порука да своју повест српски народ не може нигде 
другде пронаћи до у себи, ако се усуди да се загледа толико дубоко. Јер, “мит је био и остаће 
извор и уточиште наше стварности”. 

Када је реч о драматуршкој техници, она је изузетно висока. Дијалози су живи, згуснути, 
ефектни. Иронија је префињена. Лексику и фразеологију одликује својеврсно плетеније словес.  
Но писац се, у функцији депатетизовања теме, али и онеобичавања исказа, не поиграва 
средњовековљем, нити истражује обредно-митолошку етимологију исказа. Он користи сасвим 
модерну лексику, савремене фразеологизме, чак и жаргон. Између технике пастиша, 
транспоновања трохејске десетерачке дикције из усмене епске баштине (Море слуге, тамо пашче 
бацте, где му гавран кости наћи неће.”) и фине ироније обликује се слојевит исказ и 
препознатљив стилско-језички проседе Миладина Шеварлића. Тако је Стефан Лазаревић најпре 
представљен као “будући српски вођа и народни отац”. Ова тврдња се одмах у про-дужетку 
исказа извргава руглу коришћењем официјелног соцреалистичког стила и тријивалног 
административног језика: “од оца Лазара и мајке Милице, у сиромашној радничкој породици”. 

Глумци који глуме више улога експлицитно указују да је овде све подвргнуто травестији. 
Стварност се укида и претвара у напету драмску игру, а ова у комичну фарсу управо у име те 
исте стварности. Глумци глуме дијаметрално супротне ликове, џелате и жртве, чиме се 
релативизују и историја и мит, и фикција и стварност. Тако је први глумац једновремено и кнез 
Лазар, и Вук Бранковић, и Бајазит, глумица је и кнегиња Милиц и њезина кћерка, други глумац 
је змај од Јастрепца, али и Стефан Лазаревић, трећи пак глуми Милоша Обилића, анђела, али и 
Ђурђа Бранковића итд. 

И овде можемо уочити одређени систем правила. Глумци глуме родитеље и њихове потомке, 
јунаке и њихове противнике да би се, с једне стране, у оваквој травестији облика и значења, 
указало на митску цикличност времена која се огледа у вечитом враћању истог, али и 
релативизовали суштински онтолошки појмови злочина и казне, џелата и жртве и тиме довела у 
питање сама суштина и смисао појма историје. Све је то исказано у једном пародијском, до 
гротеске доведеном исказу, типа: “Тако је код Срба успостављена традиција издаје и 



колаборације, која, међутим, помаже да се, чим прије, истакну позитивне, херојске особине 
српског народа. Тако су се Срби населили у царству небеском.” 

Змаја с почетка смењује анђео, који доноси оно чувено “небеско писмо”, али такође у једној 
иронијској стилизацији. У Змају од Србије нити је змај змај, нити је анђео анђео, већ се све 
одвија на једној иронијској равни, у којој су сви појмови посувраћени. Тако су змајеви 
демитологизовани, анђели кулирају, док су људи обезљуђени и претворени у лутке драмске игре 
која се даје и иза и испред кулиса. 

Позоришна представа коју пише званични биограф деспота Стефана Лазаревића, Константин 
Филозоф, а редигује и режира сам деспот, имаће два пролога. Први је митолошки, са змајем. 
Други пак христијанизован, под будном паском оца Макарија. Глумци ће се, међутим, 
подругнути овом неумешном покушају христијанизације једног у бити паганског народа: 
“Добро, оче Синђелићу, али ко ће то да гледа? Зашто нам змаја не вратите? Народ воли змајеве, 
убиства, крваве сцене, драматичне преокрете, прељубе, да простите; воли да заплаче, да се 
насмеје... А ово, с овим килавим анђелом, кога то данас занима?” 

Управо глумци ефектно поентирају комад: “...Немам ништа против, играћу што год хоћете, али 
договорите се, једном, какву историју желите да вам направимо! Договорите се ко су вам свеци, 
ко су вам издајници, ко вам децу прави: змајеви, анђели или људи...” 

Врхунац апсурда је иронична, помало и цинична констатација, којој би се веома веселио оснивач 
наше критичке историографије, Иларион Руварац, а по којој Вук Бранковић постхумно добија 
улогу издајника на Косову управо из патриотских побуда, да би се одржао континуитет и 
сачувала једна виша историјска истина. Истина није релевантна ако није провучена кроз филтер 
колективног јавног мњења које бди над потезима и судбином својих потомака. Деспот Ђурађ ће 
на крају подржати такву “идеју историје”. Овде имамо на делу двоструку транспозицију 
историјских чињеница. Наиме, историјску истину по којој Вук Бранковић није издао кнеза 
Лазара на Косову, још за живота довео је у питање својим понашањем његов син, деспот Ђурађ, 
самим тим што свога оца није помињао чак ни онда када би то било сасвим умесно, па и 
потребно. Цензура, мук, заборав, који су примењени на Вука Бранковића, нису могли бити 
случајни. Тако се овде фикционализација историје врши на историјским премисама које су 
лажне, и које су према томе и саме фикција. Тако ће Високи Стеван бити у заблуди. Он ће 
редиговати српску историју које никада није ни било. Тако ће Вук Бранковић преузети улогу 
издајника да би сачувао сопствени образ и спасао част Србије. Тако ће кнегиња Милица родити 
сина у блаженом незнању да ли се то десило ударничким трудом, знојем и радиношћу змаја од 
Јастрепца или наднебеском вољом скрушеног анђела. Након што прихвати понуђени сценарио и 
жигоше оца за сва времена, деспот Ђурађ ће се, у складу са поетиком инверзије која доминира у 
комаду, ипак одлучити за верзију са анђелом. 

У комаду Пропаст царства српскога улогу усменог историчара добија симболичан лик 
Летописца, који бе-лежи и прекраја историју према упутствима моћних и могућих. Марко 
Краљевић је гротескна рурална фигура пијанице и заврзана, Урош недорастао владар у сенци 
свога оца, Прибац Хребљановић резонер и макијавелистички тумач политичких токова историје, 
док је Урошева жена частољубива балавица. Српска властела је, наравно, завађена и острвљена. 
Али је најупечатљивија фигура, поред самог Душана, управо лик краља Вукашина. То више није 
онај “жура” Вукашин из народне поезије, који отима на превару туђу жену. Овде је то 
транспозиција лика из историјског предања, снажна фигура узурпатора царства и цареубице који 
не преза ни пред чим да би се докопао власти и усмерио токове историје у жељеном правцу. 

Улогу резонера и тумача историје у драми макијавелистички тумачи искусни Прибац 
Хребљановић, отац кнеза Лазара: “Сви наоружани пророци су победили, а ненаоружани 



пропали. Јер природа људи је непостојана: лако је убедити их у једно, али је тешко одржати их у 
томе убеђењу.” 

Када говоримо о елементима пародије, травестије и иронијског проседеа у Шеварлићевим 
историјским драма-ма, можемо рећи да се овде употребљава девиза по којој “нема комичног 
изван онога што је чисто људско” (А. Бергсон). А оно што је људско, истовремено постаје и 
апсурдно. Тако се вербална комика Шеварлићевих историјских драма сублимира у фину иронију, 
која показује тенденцију “да пређе у чисту игру и духовитост” (Н. Хартман). 

Историја је овде лакомислена каћиперка. Она је попут оне златне лопте којом се 
макијавелистички кнез и његови лажисахани, улизице и дворјани, у освит косовске катастрофе, 
безбрижно лоптају. Она је час на једној, час на другој страни, колико јој се понуди, или дозволи. 
Како вели онај страшни грчки иследник Димитрије, са ис-танчаним осећајем за уметност 
мучења, који симболизује све инквизиторе овога света, управо летописи, писана реч, 
релативизују 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.” 

Намера драмског писца није била да пародира Косовски бој. Писац 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, пакују 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. Сви 
они делају у позадини. Као анонимни писари, приповедачи, летописци, средњовековни и 
нововековни испосници историје у мрачним келијама времена.


