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ПИСЦИ РЕГИОНА Јован Пејчић: Нишки драмски писци Просвета, 
Ниш, 2004.

Антологија драмских текстова “Нишки драмски писци” коју је приредио 
књижевни критичар Јован Пејчић, прва је у нас – колико је познато – 
регионална антологија драмских штива. У предговору овој књизи, Пејчић 
укратко излаже историју нишког театарског живота да би, ослањајући се на 
чињеницу да постоји континуитет позоришног деловања – уз разумљиве 

прекиде за време Првог и Другог светског рата – констатовао да постоји и континуитет 
писања за позориште. 

Дакако, у нишком театру није постојао програм неговања писаца из своје средине, али 
подршку им је позориште пружало, тако да су осим оригиналних текстова на сцену 
постављане и драматизације и адаптације романа и приповедака, и то у периоду дужем од 
једног века, тачније, од 1887. када је у Нишу основано позориште “Синђелић” па до краја 
двадесетог века. Истражујући драмске текстове које су написали нишки писци, Пејчић, успут 
жели да читаоцу пружи и пресек идејнотематских и естетичких настојања која је открио у 
драмама. Амбициозни задаци које је себи поставио Јован Пејчић, приликом реализације 
довели су до књиге која пред читаоца поставља неколика питања на која се не може пружити 
потпуни одговор. 

Поставља се, најпре, питање о смислености регионалног ограничења односно усмерења 
Пејчићевог подухвата. Да ли је град Ниш доиста расадник успешних драмских писаца чија 
дела истовремено имају и локални и универзални домет? Затим, недоумицу изазива 
очигледан Пејчићев подстицај и подршка литерарним а не позори шним својствима драмског 
штива, што нас упућује на закључак да критеријум сценске изводљивости драме није био 
одлучујући при избору текстова. Најзад, у Пејчићевој антологији налази се и драматизација 
приповетке Стевана Сремца Ибиш ага, чиме се отвара проблем односа драмског текста и 
драматизације, односно преференције изворног штива и деривације. Ако је Пејчићева и 
издавачева намера била да представи драмске писце из Ниша, онда се може прихватити 
уложени труд и констатовати да је подухват одговорио постављеном циљу, али не и више од 
тога, односно, не може се говорити о антологијским вредностима објављених драма. Јер, за 
сваку антологију драма један од најбитнијих критеријума јесте учестаност извођења, односно 
број премијерних поставки драмског дела. Пејчићева антологија није заснована на 
поштовању овога услова, па је барем половина драма до сада неизведена, што ће рећи да није 
добила сценску верификацију која је у позоришту основни постулат афирмације драме. 

Пејчићева антологија садржи једанаест драмских текстова. Само један од њих, На прагу 
отаџбине Душана Цветковића (18921978) написан је у првој половини двадесетог века, док су 
преосталих десет настали после Другог светског рата. Пејчић је у избор уврстио драме 
Заједнички ручак Тихомира Нешића, Да ли је разапет Варава Саве Пенчића, Круг у вечерњим 
водама Драгољуба Јанковића, Игра за одрасле Миодрага Петровића, Нож боде дваред 
Градимира Мирковића, Игуман и коњушар Радмила Пејића, Ибишага Видосава Петровића, 
Семе Мирољуба Недовића, Кривово Радосава Стојановић а и Црвени певац Ивана Иванови 
ћа. Цветковићева наивна повест о оданости отаџбини и трајности љубавних осећања младића 
и девојке поседује аутентичне сценске вредности, што је својство и других Цветковићевих 
комада који су – писани у патриотском духу – представљали везу са корпусом народних 
комада с певањем. Дело Тихомира Нешића Заједни чки ручак жели да постави низ моралних 



питања о колаборацији за време Другог светског рата и то чини у оквирима чврсте драмске 
конструкције у којој је предвидив ток драмске радње. Нешић литерарним артефактима 
надокнађује мањак аутентичне драматургије. 

Књижевник Сава Пенчић у драми Да ли је разапет Варава варира омиљену тему писаца 
“драме идеја”, сукоб слободног мислиоца и високог официра; драма, дакле, припада 
евазивној драматургији у којој су у Југославији пре четрдесет година одређене успехе имали 
Велимир Лукић и Коле Чашуле. Пенчић не одступа од клишеа, укључ ујући и сардуовску 
замену лажних с правим мецима. Драгољуб Јанковић написао је драму Круг у вечерњим 
водама посежући за збивањима из ратне прошлости; кривица се налази код свих драмских 
јунака пропорционално подељена и релативизована. Јанковић, као и Не шић, литературом 
надомешћује одсуство драмске супстанце. Игра за одрасле Миодрага Петровић а једно је од 
штива које се чита с великим напором. Разлоге томе ваља потражити у јаловом дијалогу, с 
једне и одсуству било какве аутентичности с друге стране. Градимир Мирковић предводи 
групу писаца који знају и умеју да напишу ваљану драму. Његова фарса Нож боде дваред о 
вампирима у Поморављу, представља узорно театарско штиво о српском менталитету. 
Мирољуб Недовић у драми Семе проблематизује питање јаловости у сеоској породици, 
уочавајући антрополош ке и метафизичке димензије домаћ инства без порода. 

Радосав Стојановић у драми Кривово бави се актуелним проблемом, статусом српског живља 
на Косову и његовим постепеним исељавањем из покрајине. Радмило Пејић у драми Игуман 
и коњушар посеже за далеком прошло шћу у којој налази увек актуелно питање неизбежних 
српских сеоба пред надирањем османлијске војске. Видосав Петровић, драматизујући причу 
Стевана Сремца, пружа панораму Ниша после ослобођења од Турака; ова коректно 
драматизована прича поседује сочан језик и извесну сентименталност према минулим 
временима. Иван Ивановић заступљен је обимном драмом Црвени певац у којој темељно 
фељтонистички и документаристич ки обрађује проблем полити чких обрачуна у Нишу 
почетком седамдесетих година прошлог века. Овај текст, додуше, писан је у драмској форми, 
али осим ове нема других одлика драмског текста. Пејчићев избор драма, како се види, нуди 
литерарност уместо драматургије. Да је поштовао другачији, драматуршкоестетски приступ 
какав је применио Слободан Селенић у Антологији савремене српске драме а на који се 
Пејчић позива у предговору, вероватно би ова панорама нишких драмских писаца садржавала 
свега тричетири текста. (2005) 

ЦЕЛОВИТ ДРАМСКИ ОПУС Миладин Шеварлић: Изабране драме Удружење 
драмских писаца Србије, Плато, Позориште Модерна Гаража, Београд, 2001. 

Драмски и прозни писац Миладин Шеварлић (1943) присутан је у нашем позоришном 
животу већ више од три деценије; осим за театар, Шеварлић пише драме и за радио и 
телевизију. Ипак, са сигурношћу се може закљу чити да је писање за позориште основно 
Шеварлићево опредељење и да је у овој области аутор остварио обимно и запажено дело. 
Миладин Шеварлић написао је до сада више од двадесет драмских штива за позориште, 
радио и телевизију. Његов драмски опус скоро равноправно је распоређен на три интересна 
подру чја, или – како би модерни критичари рекли – три поетичке целине. Првоме 
тематскожанровском кругу припадају дела посвећена анализи раслојавања и декаденције 
грађанске породице у новим социјалним и политичким приликама које је донео 
комунистички систем. У другоме корпусу налазе се ироничне параболе, односно драме у 
којима се аутор бави реалном и митском прошлошћу Србије, а у трећем комедије у којима 
слика наше савремене прилике и неприлике, уз знатну примесу гротескног увећања апсурда 
који проистичу колико из менталитета, толико и из друштвеног и политич ког контекста. 

У књизи Изабране драме Миладин Шеварлић објавио је шест драмских текстова који 
представљају репрезентативан узорак његовог позоришног стваралаштва, а који. 
истовремено, на најбољи могући начин заступају три ауторове поетичке перспективе. Реч је о 
драмама Пропаст царства српскога, Змај од Србије, Карађорђе, Небеска војска, Повратак 



Вука Алимпић а и Црни Петар. Драме Пропаст царства српскога и Змај од Србије, са 
комадом Косово чине Српску трилогију. И полазиште и исходиште за ова дела Шеварлић 
налази у елементима српске националне историје. За разлику од драмских писаца из друге 
половине деветнаестога века који су истраживали националну историју (Матија Бан, Милош 
Цветић, Јован Драгашевић, Јован Суботић, Драгутин Илић) идеализујући про шлост и 
славећи њене владаре, Миладин Шеварлић нуди ироничан поглед на српску историју 
оспоравајући митоманске склоности великаша и роматич арску па и наздравичарску реторику 
која своје рецидиве има и данас. Јунаци драме Пропаст царства српскога су историјске 
личности – цар Стефан Душан, његов син Урош, жупан прилепски Вукашин Мрњавчевић и 
други великаши и достојанственици; окупљени око Душана чија енергија посустаје, велможе 
се баве интригама и неизбежном борбом за српски престо. Душан је обузет идејом освајања 
земаља, а његов син Урош већ је утонуо у маглу декадентног избегавања обавеза. 

Амбициозни Вукашин искористић е прилику да се ослободи Ду шанове ауторитарне власти и 
наметнућ е се као савладар незаинтересованом Урошу. Шеварлић се, дакле, др жао основних 
историјских података и у томе погледу његова драма не доноси битно нова тумачења 
повесних догађаја. Оно што писац нуди као самосвојан поглед на узроке и последице 
дешавања јесте детронизација митоманства које је, временом, својом копреном прекрило 
збивања и историјске личности лишило рђавих људских особина. У томе погледу Шеварлић 
је радикалнији од других писаца, чиме потврђује да могућности примене аутоироније у 
српској драми нису довољно искоришћене. У комаду Змај од Србије аутор даље развија 
технику аутоироничне рефлексије и доводи је до циничног климакса. Полазећи од епске 
народне песме Царица Милица и Змај од Јастрепца која му је понудила митско упориште, 
Шеварлић описује последње тренутке живота деспота Стефана Лазаревића и његово 
настојање да потомству остави ваљану слику о косовском боју. 

Ова слика – како то увек бива у ситуацијама када треба бранити одређен политич ки интерес 
– изнуђена је околностима геополитичких прилика у окру жењу Србије и представља 
резултанту политичког прагматизма у коме је остварење циља примарни политички 
императив. Отуда деспот Стефан, на самрти, припрема позоришну представу која треба да 
прикаже шта се заиста догодило на Косову, разуме се, са становишта тренутних политичких 
интереса. И деспотов наследник, Ђурађ Бранковић, помириће се са полити чким ставом који 
тражи да његов отац Вук буде проглашен издајником. 

Шеварлић, како се види, приказује на који се начин успоставља и одржава мит којим се 
мобилише политички и национални интерес земље. У драми Карађорђе писац примењује 
скоро документаристички заснован приступ, описујући трагичан усуд вође Првог српског 
устанка. Пажљиво пратећи елементе до сада познате грађе о Карађорђевом повратку у 
Србију, Шеварлић бележи како је текао Во ждов судбоносни долазак у Радовањски луг и 
приређује реконструкцију Карађорђевог убиства диктираног политич ким интересима нејаке 
и вазалне Србије. У овоме штиву Шеварлић инсистира на психолошком портретисању колико 
самог Вожда, толико и другог главног јунака, књаза Милоша. Судбина и судбинско су 
повезани у неразмрсив сплет који се може разре шити једино предајом Карађорђеве главе 
Турцима. С обзиром на траги чност Карађорђеве смрти и неоствареност његовог наума и 
амбиција Хетерије, Шеварлић помно и доследно исписује заснованост Вождовог 
слободарског животног опредељења, исти чући Карађорђеву преданост идеји националне 
слободе. Отуда у овој драми нема могућности за иронијске рефлексије, будући да се питање 
слободе народа поставља као базично питање чије је поштовање, у ствари, услов за опстанак 
нације. У историји српске драме ХХ века – тридесетих година – издваја се особеношћ у 
приступа текућем животу и његовим проблемима, струја социјално критичке драме. 

Писци ове провенијенције (Душан Николајевић, Миливој Предић, млади Милан Ђоковић) 
заузимали су оштар критички став према социјалним питањима која је доносио савремени 
живот. На трагу таквог критич ког преиспитивања савремености, разуме се, уз битне разлике 
у проседеу и критичком ставу, налази се и један број драма Миладина Шеварлића. Драма 



Небеска војска на прикладан начин представља списатељево истраж ивање статуса 
припадника гра ђанског сталежа у време успостављања комунистичке власти у Србији, после 
Другог светског рата. Комунисти чка револуција увела је нови поредак у коме су припадници 
грађанске класе унапред дисквалификовани као политич ки противници. Поглед на свет који 
су поседовали репрезенти вишег средњег сталежа и из њега произилазећ и вредносни систем, 
као и примерене моралне вредности, нови режим прогласио је за превазиђене реликвије 
прошлости са којима је нужан одлучан обрачун. 

Шеварлић приказује како се представници четири генерације породице Алимпић сналазе или 
не сналазе у новим политичким и друштвеним околностима, постајући жртве 
традиционалних или пак новопрокламованих идеолошких стандарда. Главни јунак драме 
Небеска војска је Миша Алимпић који је прешао тегобан пут од студента револуционара, 
преко официра Народно ослободилачке војске до заточеника у казамату на Голом отоку; 
пратећи његове успоне и падове, анализујући Мишин идеоло шки и људски пораз, Миладин 
Шеварлић даје дијагнозу метежа и конфузије опште дезоријентације грађанског сталеж а и 
његовог витализма којим ће умети да себи изнова изгради нове позиције и у оквирима новога 
система. Истоме миљеу, подручју описивања грађанског друштва и његове декаденције или 
стављања у службу новим послодавцима, припада и комад Повратак Вука Алимпића. 

Повратник из Француске, Вук Алимпић, иначе је лице нејасне биографије; његова појава 
изазива у породичном кругу прилику за међусобна трвења и пребацивања. Користећи 
елементе аналитичке технике, Шеварлић постепено открива слој по слој неподопштина и 
тамних места из прошлости, закључујући да моралност људи не почива на њиховом пореклу, 
већ на чињењу и нечињењу. Ако кривицу за злостављање политичких противника сноси 
некада шњи официр Озне Мучибабић, не мању кривицу на леђима носи и сам Вук Алимпић, 
коленовић који је за рачун Удбе убијао усташке емигранте у Паризу. Нико нема чисте руке и 
чист образ, закључује Шеварлић, једнако строг и саркастичан према припадницима власти у 
свим режимима. Драма Црни Петар догађа се на крају другог миленијума; њени јунаци су 
припадници грађанског друштва формираног у социјализму – чланови породице лекара 
Александра Теодоровић а. Распадом Југославије и дру штвенополитичког система, настало је 
време без икаквог система и било какве организације живота. На повр шину су испливали 
тајкуни, никогови ћи и скоројевићи чије је богатство настало на сумњивим пословима. Дру 
штво у коме нема правила понашања и механизама контроле, одлази у анархију, па отуда и 
јунаци ове Шеварли ћеве драме заузимају позиције које одговарају њиховим личним 
интересима и ограничним погледима на друштво. У тако посувраћеним критеријумима тече и 
прича о неоствареној породици Теодоровић. 

Кћи са мужем одлази у Канаду, мајка се упушта у љубавну везу са криминалцем, отац се не 
сналази у хаосу, а син, повратник с ратишта, постаје ликвидатор у тиму једног “бизнисмена”. 
Ништа није тако рђаво да не би могло да постане још горе, цинично закључује Миладин 
Шеварлић, док заврш ава са вивисекцијом данашњих моралних вредности друштва у 
транзицији. Рашко В. Јовановић у Предговору истиче врлине драмског опуса Миладина 
Шеварлића, посебно апострофирајућ и, у завршном пасусу, спремност писца да се позабави 
актуелним темама и проблемима. Ова Шеварлићева смелост, да се као друштвани хрони чар, 
бави патологијом данашњице, по Рашку В. Јовановићу најбоље је јемство ауторовог 
критичког односа према деформацијама савременог друштва. (2002) 

ПОТВРДА ВРЕДНОСТИ Миладин Шеварлић: Изабране драме 2Удружење драмских 
писаца Србије, Београд, 2006.

Пре пет година објављена је прва књига изабраних драма Миладина Шеварлић а коју је 
пратио опсежан предговор Рашка В. Јовановића. После паузе која је узрокована, вероватно, 
материјалним могућностима издавача, пред нама је друга књига Шеварлићевих драмских 
текстова. Миладин Шеварлић је успешан и плодан драмски писац који је континуирано 
присутан у нашим медијима тридесетак година. С истом ревношћу пише за радио и 



телевизију, али његова основна опредељеност је писање за театар. У другој књизи Изабраних 
драма налазе се следећи позоришни комади: Косово, Вуци и овце или Србија на Истоку, 
Одлазак Дамјана Радовановић а, Смрт пуковника Кузмановића, Заводник и Дивљач је пала. 
Две драме, Вуци и овце или Србија на истоку и Дивљач је пала још увек нису изведене. И ова 
књига драма потврђује већ установљене вредности Шеварлићеве поетике и његовог 
стваралачког рукописа. 

Већ је констатовано – приликом појаве прве књиге Шеварлићевих драма – да овај аутор има 
три интересна подручја, односно три поетичке целине. Првом тематскожанровском кругу 
припадају дела посвећена анализи раслојавања и декаденције грађанске породице у новим 
социјалним и политич ким приликама које је у Србију донео комунистички систем. У 
другоме корпусу налазе се ироничне параболе, то јест драме у којима се писац бави реалном 
и митском прошлошћу Србије, а у трећем комедије у којима се сликају савремена збивања 
која су истовремено производ текућих прилика и својстава менталитета који се пластич но 
исказује управо у тим и таквим приликама. У најновијој књизи Миладина Шеварлић а налазе 
се комади који репрезентују прва два поетичка принципа – начело ироничне параболе и 
начело декаденције грађанске породице. Разуме се, у овим комадима има и елемената 
гротеске, хумора па и цинизма, што указује на чињеницу да ни једна класификација није 
савршена, па ни далеко мање од тога – целовита – будућ и да Миладин Шеварлић, увек 
настоји да превазиђе уске оквире жанровских подела и да у свакоме тексту освоји нове 
елементе драмског проседеа. Отуда се и подела на тематско жанровске кругове мора 
прихватити само као помоћно средство које нам омогућава да се лакше крећемо кроз сложени 
свет идеја и ликова којима обилује Шеварлићева драматургија. 

У драми Косово писац се бави једним могућним приступом проблематици Косовског боја; 
дакако, драма није историјска нити документарна иако се у њој појављују историјске 
личности, већ би се пре могло рећи да је комад Косово варијација на тему политичких игара 
или политичке комбинаторике која зависи од конкретних политичких интереса 
заинтересованих лица. Централна личност драме је кнез Лазар који покушава да обједини 
српске во ђе не би ли се супротставили турској сили која надире с истока. Шеварлић помоћу 
иронијског сенчења показује да је неумитност различитих интереса узроковала слом српске 
државе, при чему су значајан допринос дале и ли чне сујете великаша и одсуство идеје о јакој 
и моћној Србији. У комаду Вуци и овце или Србија на Истоку, где већ самим насловом 
иронично парафразира драматичара Островског и политичара Светозара Марковића, 
Миладин Шеварлић пру жа исечак из прилика које су владале у окружењу Милоша 
Обреновића у време учвршћивања његове владавине у маленој Србији. Шеварлић сагледава 
ситуацију у ширем контексту, где је Србија само једна од карата у коцкарској партији коју са 
великим европским силама игра Аустроугарска царевина. Па и у таквој вазалној земљи коју 
води неписмени деспот, назиру се обриси потребе да се формирају неке институције које 
носе атрибуте државности.

Вук Караџић, притиснут нема штином али и изазовом стварања српске историје и 
књижевности, истрајава трпећи понижења Милошевих телохранитеља, одвајајући лични од 
виших интереса. Драме Одлазак Дамјана Радовановић а, Смрт пуковника Кузмановића и 
Заводник посматрају понашање гра ђанске класе у кризним ситуацијама. Прве две догађају се 
за време Другог светског рата, а трећа у време гра ђанског рата на територији пређашње 
Југославије. И док у првим двема драмама писац налази разлоге да се његови јунаци из 
наслова комада супротставе фашизацији која прети да премреж и окупирану Србију и 
личним примером и личном жртвом позивају на отпор, дотле у комаду Заводник писац 
показује да је узалудан сваки смисао отпора и побуне. У временима у којима су све илузије 
разбијене, човек се мора прилагодити насталим приликама – показују својим понашањем 
двоје од четворо јунака драме. Критеријума и морала нема, дакле, нема ни Бога ни 
ауторитета, па је једини излаз за појединца да се придружи моћнима.

У драми Заводник до краја је доведено распадање грађанске породице, односно њеног 



привида који је бар задржавао извесну форму у опхођењу драмских јунака. После тога 
преостало је још само међусобно убијање или искорењивање о чему сведочи драма Дивљач је 
пала. Овај комад се, отуда, не може лако сместити у три основна тока која негује драмски 
писац Миладин Шеварлић. Писано у жанру гротеске, ово дело приказује шта се дешава када 
су расточене све норме, сва правила или сви облици иоле организованог дру штва. Отац и 
син – успешни бизнисмен и јуноша који се успиње лествицом политич ке номенклатуре – 
жртве су бескрупулозног новокомпонованог тајкуна, а извршилац убиства је млада и цинична 
девојка. Ако покушамо да на ђемо зрно оптимизма које би наговестило да ипак има смисла 
живети и борити се за хуманистичке идеале – или барем за услове живота – нећемо у томе 
успети. Миладин Шеварлић нам вели да је друштво већ дубоко закора чило у ентропију, у 
распад свих вредности. Писане поузданом руком, однегованом реченицом, драме Миладина 
Шеварлић а представљају свога творца као забринутог хуманисту који се бави дијагностиком 
друштвених околности и који истрајава у томе послу иако је свестан његове узалудности. 
Користан предговор у коме разложно тумачи Шеварлићеве драме написао је Бошко Сувајџић. 
(2007) 

* Из необјављене књиге Драматуршка аналекта.


