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Трагедија српског народа 
После читања драме “Византијски аметист” Миладина Шеварлића 

Људска судбина као трагедија опевана је у већем делу светске драмске 
баштине а још је већма дошла до изражаја као комедија која се немилосрдно 
подсмева свему ономе што у трагичном искуству живота изазива сузе, 
осећање ужаса и пораза. Човек једноставно воли да плаче над собом или од 
туге или од необуздане провале смеха, што иначе од вајкада чини у 
позоришту где се окупља осетљивији део човечанства да колективно 
саучествује у сопственом болу и патњи као последицама страдања у животу. 
Тај чин, како рече Аристотел, у нама изазива прочишћење или катарзу. 

Занимљиво је да не постоји род уметности који тако вешто и естетички прочишћено бруси 
несрећу човечанства све док као савршени дијамант, несавладиве чврстине и светлости не 
почне у нама да развија енергију сунца у грудима. И тако гори човек у животу, у драми и 
позоришту све док не постане чисти пепео, неуништиво поништен. 

То је драма, без обзира на драматуршке смицалице и помагала који писца уводе у свет 
савршене форме. 

То је и драма Миладина Шеварлића Византијски аметист, избрушена упорно и вешто, 
доведена до савршенства у којем један енергетски ток подупире други све док не оствари 
вечно и неуништиво кружење у нама, попут најодабранијих и доиста ретких дела светске 
драмске књижевности. Она је истовремено и драмска хроника, утолико већа и моћнија што 
приказује, умирање и нестанак једног народа (српског) кроз закономерност његове 
егзистенције, јер ако је заиста менталитет обележје живота он је истовремено и весник и 
разлог његове смрти у којем стално и непрестано нестајање указује на бесмртност његове 
патње, јер смрт је дефиниција краја, а патња нема престанка. Она се непрекидно обнавља и 
указује на пакао живота, на непресушни пораз, на људе чија их судбина држи вечно оковане у 
предворју смрти, али увек толико живе да дефинитивно омрзну Творца као Прометеј Зевса 
који га је оковао за Кавказ, ускраћујући му и најмању радост животне илузије, не лишавајући 
га потпуно изобилне патње и страдања. 

После читања Византијског аметиста верујемо да овој именсној трагедији српског народа 
није потребно ниједно друго дело да би се заокружило искуство самораспадања и 
самопропадања, оно трагично искуство живота које Србе држи оковане за кавкаске стене, док 
му птичурине и са Истока и са Запада кљуцају и прождиру живу утробу. 

Ја сада намерно не препричавам комад јер сматрам да сваки онај који држи до сопственог 
интегритета, до досезања мудрости и знања треба да га прочита, ако не због самог доживљаја 
и спознаје природе сопствене трагедије, а оно због искуства савршенства уметности у којој 
сви делови служе целини, а она их без обзира на њихову карактеролошку хетерогеност 
увезује у један смисао, у један недељив доживљај. Ликови, сцене, сукоби, идеје, 
различитости и сличности и остали драм-ски елементи ове драме развијају се и делују у 
једном правцу који нам јасно осветљава положај средњовековне бранковићске Србије како 
растргнута између Истока и Запада, Севера и Југа, саму себе растрже до потпуног 
поништавања нивоа државне самосталности и историјске аутентичности. 

Ах преци, ах Срби, ах савременици, питамо се, да ли је могуће да се нешто створи и да 
постоји без инстинкта самоодржања, са доминантним нагоном за самоуништењем, зар је 
могуће да постоје генерације народа којима моралне вредности, хуманистички принципи и 
вера у Бога истинитога не представљају ништа, већ само разлог за бахату спрдњу и 



изругивање свему ономе што друге народе чува од пропасти у мукотрпној историјској 
егзистенцији? 

Зар заиста мислимо да ћемо опстати без самопоштовања и одговорне процене прошлости и 
будућности, без међусобне љубави и праштања, на сили нашег примитивног менталитета, на 
самоубилачкој негацији афирмисаних вредности, на презиру према ближњима и туђој сили 
која има судбинско задужење да са лица света чисти и уклања болесне нације и још болесније 
њихове вође? 

Зар нећемо никад застати у својој погубној надобудности, зар нећемо исказати милост 
младим нараштајима, или ћемо наставити да репродукујемо гориво наше настраности, 
глупости и неодговорности, да непрекидно обнављамо сопствено самопропадање и ужас за 
сваку генерацију српског народа, пита се писац Шеварлић, али не експлицитно, већ 
естетички релевантно, кроз потпуно уобличена осећања наше трагичне свевремености, 
неуништивости нашег непрекидног поништавања, зар смо ми једини недијалектички народ 
који се не дешава кроз промену и напредак већ само кроз будаластост, пораз и нестајање. 

И кад Лазар Бранковић, тај мало-душни наследник српског престола и бездушни убица 
својих родитеља, Ђурђа и Ирине (проклете Јерине) чита светог Јована Лествичика чини се 
као да старозаветни пророци Јевреје, упозорава српски народ, речима: 

“...Ви, који водите народ, не водите га, него га заводите. Заводите народ ради своје користи, и 
кад се народ збуни и узбуни, ви се измичете и у миру једете опљачкану добит. Харате за себе 
и за пријатеље своје, јер знате да нећете дуго. Прво ће доћи глад, какву ни Вавилон није 
запамтио. Па рат, ради пљачке хлеба, из кога ћете се вратити поражени. Па међусобно клање 
и паљење градова и села. Па болести, до којих се рука лекара неће смети дохватити. 
Доживећете да видите дом свој у згаришту, и бежаћете и гладни и болесни, и нећете смети да 
изговорите своје име ни пред ким. Гледаћете туђинце у својој земљи... Гледаћете свој народ 
где га везана, у поворкама воде и бојаћете се за свој голи живот. И слушаћете, и у сну и на 
јави, проклињање свога имена...” 

Ове страшне речи Јована Лествичника можда би биле само поетска визија пропасти да се 
нису толико пута десиле српском народу у реалној историји и да не садрже реалну претњу да 
ће се и у будућности поновити, јер људи који га воде немају свест о последицама и, по 
његовим речима, настављају да спроводе исту доктрину: 

“...Не учите народ истини, него га лажима храните. Уместо да му правду учините, 
застрашујете га гором неправдом прошлих времена. Знајте, нећете јести своју добит у миру. 
Осиромашићете и мишеви ће вам пролазити кроз продрту кошуљу. Сневаћете буне 
преварених и похараних и дизаћете се у поноћи, престрашени и ознојени...” 

Али Срби, као ни Јевреји у Старом Завету не слушају речи библијских пророка, па ни Светог 
Јована Лествичника. 

На крају, после одигране трагедије јасно историјски уобличених јунака драме и целог српског 
народа и његове средњовековне државе, крвави престолонаследник Лазар Бранковић, сада 
већ покојни, као наратор у средњовековној мистерији, једноставно и без патоса констатује: 

“...Ето, тако је то било... Тако сам коначно, засео на власт, са својом супругом Јеленом 
Палеолог, која ми је даровала овај лепи византијски аметист. Засео сам, али не за дуго. На 
жалост, владао сам само нешто више од године дана... Умро сам у пуној снази, без мушког 
наследника... А можда је и боље тако, јер и Србија је ускоро престала да постоји. Нисам 
стигао да је одведем у Европу.” 

Ту, значи, лежи и драмски парадокс Византијског аметиста: 

Не волимо се међусобно, али често обожавамо оне који нас мрзе и презиру, иако они не 
пропуштају ни једну прилику да то демонстрирају, ми упорно покушавамо да се угурамо 
међу оне који нас неће, можда и због тога што се боје да наше ментално оболење не захвати и 



њихову себично и љубоморно чувану средину. Изоловани смо и препуштени сопственом 
избору: 

Да се прво променимо и прихватимо правила европске егзистенције или да се међусобно 
погушимо и нестанемо у сопственом лудилу. Они разумнији мисле да ће нам можда Бог 
помоћи да се опаметимо, али они најразумнији знају да нас је Бог, као и Европа препустио 
сопственој зрелости и одговорности. Али, авај! Наше пијанство не спречава ни аметист. 

20. септембра 2008. 


