
Иван Панић 

Бошко Сувајџић: Иларион – Од вира до увира и назад 

Иларион – Аутобиографска драма у три чина (Савремена српска драма 34), 
уз комаде Вишњић (Савремена српска драма 14) и Острво (Савремена српска 
драма 27) трећи је по реду драмски текст др Бошка Сувајџића – текст коме је 
за длаку измакла награда конкурса “Бранислав Нушић” Удружења драмских 
писаца Србије за 2007. годину. Настао након пишчевог систематског 
изучавања живота и рада Илариона Јована Руварца – сажетог у монографију 
Иларион Руварац и народна књижевност (Институт за књижевност и 
уметност, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007), за 

коју је др Сувајџић добио награду Вукове задужбине за науку у 2007. години – овај комад 
недвосмислено указује на чињеницу да се ради о аутору који у обиљу научног материјала уме 
да уочи литерарнодрамске вредности, те исте успешно преточи у дијалошку форму. 
Умешност коју притом показује свакако сврстава Бошка Сувајџића у ред оних савремених 
драмских писаца од којих се с правом очекује да својим будућим радом додатно обогате 
домаћу драмску књижевност, у овом тренутку озбиљно угрожену квазидемократским 
транзицијским процесом који а приори одбацује све што у себи носи атрибуте српског и 
националног. 

“Седите, господине Руварац. Не бојте се. Ово неће дуго трајати” – речи су којима почиње 
комад Иларион. Њих изговара Иследник, а читалац – дословно од почетка постављен ин 
медиас рес, у средиште догађања – може само да претпостави да је у питању какав осорни 
хабзбуршки полицајац, српски пандур или црквени истражитељ, послат из Карловачке 
митрополије да проникне у разлоге због којих архимандрит манастира Гргетега одбија да 
прихвати владичанско одличје. Иследниково “не бојте се, ово неће дуго трајати”... само по 
себи носи прве наговештаје будуће драмске перипетије. На једној страни безлични Иследник 
као представник неумољивог друштвеног жрвња и државне машинерије, на другој испитаник 
Иларион, непоколебљиви борац за национално питање – два су опречна пола тог вечитог 
Сукоба режима и појединца, цензуре и уметничког израза, писаног закона и индивидуалне 
људске слободе. И драма је већ ту – после само три уводне реченице! 

(Доцније, на самом крају текста, показаће се да је почетна читаочева процена Иследниковог 
лика погрешна, да је он много сложенији и значајнији него што се то чинило на први поглед и 
да се заправо ради о пишчевом гвинту којим се читалац смишљено увлачи у ток вишеслојне 
и вишезначне приче.) 
Користећи се даље слободном формом фрагментарне драматургије која нужно не 
подразумева три Аристотелова јединства, те самим тим омогућава пуну слободу уметничког 
израза кроз преплет места, времена и радње, садашњости и прошлости, јаве и сновиђења, 
реалности и фантазије – аутор успева да нађе пут којим ваља кренути да би се оживео један, 
на око сувопаран историјскобиографски драмски текст. 

Комад је подељен у три основне целине. Иако свака за себе тематски јасно разграничене, те 
садржајнопросторно прецизно детерминисане, оне се непрестано прожимају и допуњују, 
безболно увирући једна у другу и на исти начин извирући једна из друге. На тај начин се 
континуирано унапређује ток драмског приповедања. Од вира до увира, од увира до извора 
па опет до вира, од почетка до краја и назад – основна је композициона одлика овог комада. 
Речене три целине – та три крајње флексибилна јединства своје драме – аутор је назвао 
Аутобиограф 
ске белешке, Лицидерске сличице и Записи из Гргетега. 



*** 
Аутобиографске белешке, чија су два једина актера тајанствени Иследник и испитаник 
Руварац – а тек на самом крају комада, у сцени Руварчеве сахране, још и Извештач, те Јован 
Томић и Јован Скерлић – воде нас с биографском прецизношћу кроз живот Руварчев. Ту 
читалац стиче основна, за поимање драме неопходна знања о његовој породици, школовању у 
Карловцима, студијама у Бечу, односу са савременицима... 

Комад почиње и завршава се Аутобиографским белешкама; у њима доктор Бошко Сувајџић 
одужује дуг историји и историографској литератури, користи знања стечена током студиозног 
истраживања и припрема терен драмском писцу Бошку Сувајџићу. Научник и уметник 
хармонично раде на истом послу, при чему онај први ни једног тренутка не заборавља да је у 
сенци овог другог. 

Тежак је то, у овом случају успешно обављен посао. Аутобиографске белешке дају чврст 
оквир овој разуђеној драмској форми, састављеној од многобројних фрагмената и пабирака 
из богатог живота Руварчевог; оне су темељ драме, скелет на коме почива читав комад. Иако 
представљају опасан терен за самог писца, где само један тренутак непажње може да скрене 
текст у нежељеном правцу и доведе у питање читав његов труд (што би се свакако десило да 
је научник надјачао уметника) – оне се садржином и формом савршено уклапају у контекст 
читаве драме, постављајући међе на права места. Штавише, на самом крају комада – у оним 
последњим реченицама што их изговара Иследник – чак превазилазе себе саме и своју улогу, 
дајући тексту једну нову, изузетно значајну философскохришћанску димензију. 

Друга целина су Лицидерске сличице. Кроз њих улазимо у почетак, средину и трагичан крај 
велике љубави између младог бечког студента Јована Руварца и најпознатије немачке 
позоришнице Јулије Кениг. Иако је њима у комаду просторно дато мало места, ради се о 
маестрално решеним драмским минијатурама које читаоца уводе у узаврелу градску 
атмосферу велике метрополе с половине 19. века, приказују Руварца као ватреног љубавника, 
дочаравају дражи тада најлепше жене Беча, те кроз љубав унапред одређену на пропаст носе 
собом чежњу и дух античке трагедије. 

Кроз само три критичка осврта Јована Стерије Поповића, дата у три временска размака а на 
једну исту представу – Анђело, тиран од Падује Виктора Игоа, тадашњи хит бечког 
позоришног живота – доживљавамо фантастичан успон, почетак пада и коначан крах Јулије 
Кениг, глумице и жене, чија се каријера и живот окончавају у шизофренији и лудилу, али и 
неумрлој љубави према изабранику свога срца. Ту је и Руварчева френетична љубав према 
њој, његов унутрашњи раскол између осећања узвишеног љубавног заноса и обавезе сина 
наспрам родитеља, немоћ пред немилосрдним усудом, очајничка одлука да напусти световни 
живот и повуче се у манастир... Набијене непатвореним емоцијама доведеним до крајности, 
античким патосом те усијаним љубавним жаром главних актера, све до дубоког кајања и 
чежње за опростом већ остарелог Руварца у сцени сусрета са сенима мајке Јулијане – 
Лицидерске сличице су душа ове драме. Оне су главни носилац свеколиког поетског замаха 
Сувајџићевог, спона између Аутобиографских бележака и Записа из Гргетега, мост ка 
оностраном – митском и хришћанском. У њима се и писац и његов јунак представљају 
читаоцу у једном другом светлу – оном топлом, животворном светлу што тиња дубоко у 
свакоме од нас, обасјавајући најскривеније кутке наше душе где почивају Qубав, Вера и Нада.

Записи из Гргетега – фрушкогорског манастира у коме је Иларион Руварац био архимандрит, 
где је провео највећи део свог духовног живота посвећеног Богу и националној борби, те у 
коме се 8. августа 1905. године коначно преставио Господу – просторно су и садржајно 
најобимнији делови драме. Они нас воде кроз, условно речено – свакидашњицу Руварчева 
живота. Састављени од одломака писама Константину Јиречеку и Сави Давидовцу, духовитих 
и сочних а надасве суштаствених расправа са Пантом Срећковићем о историји и њеној улози 
у животу једног народа, врцавих народских дијалога између архимандрита и његових 
помоћника и пријатеља – оца Гедеона и старог слуге Алимпија, прекаљеног фрајкора и 



Карађорђевог устаника, интрига и завера Бечког двора или Карловачке митрополије – Записи 
из Гргетега највише обасјавају онај део Руварчева живота у коме се он, као зрео човек, бори 
са захтевима и тегобама свакодневнице. 

Ту га упознајемо као монаха искрено оданог Богу, али и непоколебљивог заговорника 
историјских истина, ма како непријатне оне биле; као богобојажљивог свештеника који зарад 
душевног мира и свога спасенија не жели да се прихвати понуђене владичанске митре, али и 
џангризавог, строгог, духовитог намћора бритка језика који до краја живота не одступа од 
љубави према добрим цигарама, те се изразима нимало примереним свештеном лицу – и још 
на положају! – обрачунава са својим опонентима.

Записи из Гргетега су свакидашњи, пун сумњи, једа, напора, битака, духовних успона и 
падова живот једног обичног раба Божијег – живот карактеристичан за све људе, без обзира 
коме времену и простору припадали. Они су мишићно ткиво овог комада, оне жиле и тетиве 
што се наизменично напињу и опуштају водећи нас стазама и странпутицама Руварчевог 
живота. 

Када се свему реченом додају: особеност пишчевог израза – заснована на завидној ерудицији 
и умешности баратања пером, те успелом проницању у срж људског карактера искључиво 
драмском формом – дијалогом; рад на језику и са језиком – таман толико помереном да га 
савремени читалац без тешкоћа прати, а да опет уверљиво преноси дах прошлих времена; 
духовите дидаскалије, које нам понешто говоре и о духу самога писца (Да би били 
измишљени, лица и догађаји су нужно морали биши истинити), или оне друге, наративне, 
што самим својим склопом уносе нову тензију и патос у драмски ток (Јулија лагано, као 
месечар устаје, отвара прозор и, окупана невероватним спектром светлости, закорачује у  
празнину. У дну прозорског окна види се Руварац, који прима монашки постриг и облачи 
калуђерску ризу. Затамњење.) – добија се коначан, заокружен утисак о добро скројеном 
драмском комаду, чијег се извођења – сутра, када прође ово псеудоевропско, анационално, 
неокомунистичко транзицијско лудило – неће постидети ни једно озбиљно српско позориште. 

Коначно, ту је и изненађење на самом крају. У кратком завршном дијалогу Иследника и 
Руварца, који следи одмах после Руварчеве сахране – елипса завршава своју путању. Живот и 
драма једног људског бића, његов цурицулум витае, налазе смирај у упокојењу, али и ономе 
што долази после тога–уконачном повратку вољенима што већ одавно језде бескрајним 
пољима расцветалог божура оне друге, небеске Србије. Иако лик Иследника и даље остаје 
под велом тајне, сада је већ извесно да није у питању никакав окорели полицајац, већ можда 
Свети Петар, Арханђел Михајло с копљем у једној и босиоком у другој руци, или један од 
оних строгих судија митарстава што их људска душа пролази након свога престављења 
Господу, а током успона ка небу. 

*** 

“Седите, господине Руварац. Не бојте се. Ово неће дуго трајати” – речи су којима се 
завршава овај историјскобиографскопоетскофилософски, а изнад свега дубоко људски, 
дукобо хришћански комад Бошка Сувајџића. Иако формалносадржајно истоветне онима с 
почетка драме, њихово право значење сада је сасвим другачије; у њима нема више оне 
притајене претње, зачетка перипетије што следи, нити варница бесконачног сукоба појединца 
и друштва – већ само благовести коначног, жуђеног смирења и оног последњег, а највећег и 
најважнијег Покајања и Опроста. Круг је затворен. 

Одмах потом – отвара се нови. 

Од вира до увира и назад – па тако у векове векова, док је света и човека. 


