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Сомнамбули, демони и касапи 

У случају драмског писца Миодрага Ђукића, зреле стваралачке године 
показале су се плодоноснима, како у погледу квантитета, тако што је, дакако, 
значајније – и у погледу вредности драмских дела која убрзано излазе испод 
његовог пера. Од 2005. па до краја 2007. године, Ђукић је објавио шест нових 
позоришних комада. 

Прва три: Светионик, Млин и Папагај – објављена су у посебним књигама 
(Републиканска унија, Удружење драмских писаца Србије, Београд 2005, 

2006 и 2007. године), а потоња три налазе се, ево, у књизи која је пред нама. Прва три комада, 
без обзира на зна чајне разлике у уметничком поступку, могу се, такође, схватити као делови 
једног стваралачког циклуса, будући да нам предочавају јединствен, маколико вариран и 
нијансиран, синтетички до живљај света са погледом на цивилизацијски тренутак у којем 
живимо. Реч је о великим, апокалиптичким, ирони чним гротескама што их аутор, као 
демонска огледала, ставља пред лице стварности. (“Не кривите огледало, ако је лице ружно”.) 
У томе свету који је увелико изгубио компас, који се понаш а као полудела вртешка – 
метафизич ки аспекти мешају се са фарсичном скаредношћу, озбиљно са тривијалним, 
цинично са трагичним. 

У томе свету Зло је моћни покретач људских судбина. У делима што чине нову драмску 
трилогију (Сомнамбули, Уговор, Лабудово језеро) метафизичко, симболи чко Зло из 
претходних Ђукићевих комада спушта се у први план нашег савременог живота. Па, иако 
Ђукић у својим делима на сваки начин избегава тзв. препричавање стварности, Сомнамбули, 
први комад циклуса, савремена је драма у пуном смислу речи. Метафизичко Зло, које је у 
драми Светионик добило најобухватнији израз, сада добија своју дневну, практичну примену 
међу људима данас и овде, људима који негде на Чубури покушавају да живе своје животе и 
сањају сво * Поговор истоименој књизи Ђукићевих драма (Републиканска унија, Београд 
2008) је снове, у злехудој земљи Србији, с по четка XXИ века. Јер, тај фамозни нови 
миленијум, уместо да донесе светлост новог по четка, донео је само јад и безнађе. Зло, 
генерирано на широком цивилизацијском, друштвеном, менталитетском плану, као дух 
пуштен из боце, увлачи се у све поре наших живота, па и живота Ђукићевих јунака. 

У драми Сомнамбули, то зло оличено је у лику Душана, “предузетника”, каквог је изнедрила 
нова, “демократска” Србија, предузетника – бандита, отимача, лопова, лажова и преваранта. 
Време у којем живимо ми, који ово читамо, време у којем живе и своје месечарске снове 
сањају Ђукићеви јунаци Јосиф, Вера и Ана – време је Душаново (иронично “Душко”) и 
остале његове сабраће, што легалног, што илегалног статуса, чије је дејство уткано у све 
саставне делове српског друштва. Насупрот тим успешним људима новог друштвеног 
поретка – тог српског пута у капитализам и царство криминогене либералне економије што 
највише личи на првобитну, вулгарну акумулацију капитала кроз коју су развијене земље 
прошле пре сто педесет година – стоје последњи остаци онога што се некада звало “средњи 
сталеж”, сталеж на којем је почивао ред и поредак, етички кодекси и морални систем 
друштва. Остатке тог средњег сталежа представљају Јосиф, Вера и Ана, презрени, осиротели 
и непотребни интелектуалци, представници грађанског духа који је, макар у траговима, успео 
да се провуче кроз разлабављени југословенски комунизам, да би – парадоксално – праву 
агонију доживео са васпостављањем грађанског друштва. Зашто? Зато што, овде, нити је 
комунизам прави комунизам, нити је грађанско друштво оно што му име казује. Зато што ми, 
као и Ђукић еви јунаци, живимо у царству привида, у свету који личи на демонски 
паноптикум, где добро и зло, истина и лаж, правда и кривда вртоглаво мењају места, 



стварајући нову реалност у којој је све могуће, а ништа није сигурно. 

Оно, дакле, што је некада била средња класа, сада је – како нам Ђукић пластично показује – 
маргинализовани друштвени талог, који губи везу са светом стварности из којег долази Ду 
шан, да разори и оно мало илузија што им је остало. Па, и одлазак Јосифовог и Вериног сина, 
као добровољца, у Хрватску, где ће – разуме се – наћи смрт (и то, видећемо, од Душанове 
руке), није, како би на први поглед могло изгледати, аспект реалног сагледавања живота; и то 
је само једна од илузија којој се чланови ове породице препуштају, будући да, сем илузија, на 
трпези овога света и овога друштва за њих ништа друго није преостало. Све остало позобали 
су Душан и његови другови, које (не само у драми) мо жемо видети како, у огромним, 
блиставим џиповима, тутње мимо нас, како нас, са малих екрана, благопријатним тоном 
информишу о брзом опоравку српске привреде, или се досађују (ако се, већ, међусобно не 
пљују) у клупама народне скупштине. То је свет покопаних илузија, те злочина који се 
прикрива иза најлеп ших обећања. У таквом свету, Ана сања своје снове, поред оца месечара 
ко ји живи између сећања, траума из про шлости и стрепње пред будућношћу, и мајке коју 
јасна свест о злу може да одведе једино у самоубиство. И, најзад, без обзира на 
катастрофично, апокалиптич ко финале у којем и “Душко” нестаје – његов лик остаће заувек 
да лебди над нашом стварношћу и стварношћ у Ђукићевих јунака. “Зло семе је бачено у наше 
тле (...). Роптање, јаук и лелек проширили су се по целој Србији и, као коров, угу шили сваку 
наду у будућност и веру у живот” – каже се у кључном Верином монологу, и те речи, тај 
злослутни мементо, као горак укус, остаје читаоцу када склопи корице ове књиге. 

И даље истражујући велики поход Зла, Ђукић, у драми Уговор, залази у просторе испод 
површине такозване стварности. Он истражује генезу великог механизма деструкције на 
психолош ком узорку односа између три сестре, у које је њихов отац (сада покојни) усадио 
семе зла, начинивши сваку од њих својом љубавницом. Ђукић полази од могуће стварносне и 
психолошке ситуације, да би је надградио до парадигме и метафоре. Таман нам се учини да 
се налазимо у тзв. реалном свету, а Ђукић нас, већ, лако и неосетно уводи у шуму симбола, 
где се интезитет почетних, реалистич ких чињеница мултипликује до пакленог интезитета 
метафоре о универзалном злу. Основну причу (отац, три ћерке те Чедин однос са сваком од 
њих), од које би тривијални дух начинио кримисекси психо фељтон, Ђукић уздиже до нивоа 
сублимне литерарне творевине, у којој се иза тривијалних координата приче јавља њена 
демонска суштина – прочишћено, универзално Зло, као легитимни, дијалектички савладар 
овога света. Довољно је отворити такозвано Свето Писмо и у њему Књигу о Јову, па затећи 
Нечастивог како се са Богом договара о томе како ће до крајњих граница измучити недужног 
човека. Злу у чистом облику нису потребни разлози за дејство. Његово деловање је 
принципијелно, иманентно самоме појму. 

Ми то примећујемо онда када у нашем свету дође до поремећаја равнотеж е што је на 
дијалектичкој клацкалици Добро и Зло, као конститутивни принципи живота, одржавају. О 
таквом једном тренутку, о тренутку у којем ми живимо, говори Ђукићева драма Уговор, на 
начин високе литерарне стилизације. Његови драмски дијалози претварају се у слапове 
велелепне реторике која, са необичном снагом и пластичношћу, призива паклене визије 
ликова, визије које нису ништа друго до њихова психолошка реалност, те исходиште њиховог 
деловања. Међу ликовима плету се сложени, унакрсни односи, условљени унапред 
генерираним поремећајем елементарних вредносних принципа (однос отац – ћерке), што се и 
сам (тај поремећај) јавља као метафора духа времена (“које је искочило из зглоба...”) и које, 
својом импресивном изопаченошћу, надахњује писца да га опева овом својом жалобном 
драмском поемом. Ти унакрсни односи међу ликовима не служе, дакако, разјашњавању 
њихових међусобних позиција, већ замућивању и мистификовању, те деструирању 
стварности која се, овде, претвара у паклену пројекцију демонског механизма што влада 
њиховим судбинама. Реалистичка психолошка егзистенција ликова што би их могао 
подразумевати нуклеус Ђукићеве верзије Лабудовог језера, уметничком трансформацијом 
преображава се у раскошну фантазмагорију, где се бришу границе између стварности и 



фикције, да би прожимање та два аспекта живота постигло тако снажан интезитет где 
фикција има уверљивост стварности, а стварност бајковитост фикције. На крају се питамо 
шта је фикција, а шта стварност, да бисмо, затим, схватили како та дистинкција и не постоји, 
и да је фикција само један, легитимни аспект стварности, те да њено опажање зависи само од 
поседовања или непоседовања прикладне диоптрије. У вези с напред реченим, налази се и 
идентитет ликова који је, као и све у Ђукићевом и нашем свету, релативизовано до крајњих 
граница. 

Да ли је балерина дактилографкиња уседелица која машта; да ли је кореограф фантаста и 
лажни пророк; да ли је, конач но, Комшија уистину демонски ма чак Свидригајло? Како би 
иронија неизвесног, па и немогућег идентитета била доведена до пароксизма, видимо, најзад, 
Месара како у гротесконој фантазмагорији игра “Црног лабуда”. Аутентична музика 
Чајковског, као пројекција лепоте и темељно уре ђеног света, где ствари и појмови стоје, 
мањевише, на својим местима, овде се јавља као ефектан контрапункт на шем свету 
релативизма, гадости, нереда и привида, што га својим симболи чкометафоричким језиком, 
својим гротескним приказама и својим убојитим смислом за иронију, па и сарказам, Ђукић – 
са толико духа, надасве оригиналним потезима – дочарава, ве што избегавајући баналности и 
општа места, те било какве ситнореалисти чке натрухе. Неосетно, попут музичких прелаза, 
Ђукићева слојевита драматургија води нас из собе лудог пророка, “у чијем лудилу, ипак, има 
система”, до света једног гротескног, онечишћеног Лабудовог језера, у којем се Дуњине 
романти чне пројекције прожимају са лепотом класичне музике и гадостима учитаним у 
балетску причу – да бисмо се, из овог “сна, пуног буке и беса”, пробудили поново у 
“стварности”, за коју не знамо да ли је стварност или нови демонски сан, где нас сачекује 
Дуњин комшија у лику демонског мачка Свидригајла, обрачунава се са пророком 
кореографом, а Дуњу одводи у љубав или у смрт; у сваком случају, у неку врсту пакла. 
Некада су, како би Сартр рекао, пакао били “други”; данас, више у то нисмо сигурни. Чини се 
да смо данас сви заједно у том сосу, да више између “других” и “нас” нема довољно сигурне 
демаркационе линије, да више нема тог замка у који бисмо се могли склонити од куге овога 
света и забављати се измаштавањем Новог Декамерона. На начин постмодерне, али надасве 
оригиналним рукописом, Ђукић у координате Лабудовог језера учитава асоцијације, симболе, 
хаос и прљав штину света у којем живимо. Своје трагично осећање живота и света он и не 
претвара, попут каквог Бекета, у депресивне и аморфне творевине, избегавајућ и ту врсту 
драматуршког плеоназма и умртвљујућег херметизма. Напротив, он ствара драматични, 
динамич ни, ефектни драматуршки механизам – гротеску, осветљену одблесцима оштрих 
саркастичних муња – но, ипак, затворену, конзистентну метафору, која не комуницира на 
тривијално препознатљивом, већ на високо стилизованом, симболичком новоу. 

На крају, ако бисмо хтели да поменемо заједнички именитељ ових Ђуки ћевих драмских 
остварења, што чине својеврсну стилскозначењску трилогију, потврдили бисмо, пре свега, 
утисак изнесен на почетку нашег текста, како аутор – у односу на своја претходна дела – 
чини искорак од метафизичког ка не што конкретнијем доживљају стварности. Но, превариће 
се онај ко од писца какав је Миодраг Ђукић очекује збиља “реалистичку” драму. 

Маколико се приближ ио збиљи која нас окружује, њеној иконографији, њеним појавним 
облицима, маколико користио за њу карактеристич не ликове и мотиве, наш аутор, у значајној 
мери, задржава свој – назовимо га тако – песнички отклон, прера ђујући “пресну” стварност 
у својој уметнич кој радионици, све док се она (та пресна стварност) не претвори у згуснуту 
симболичку слику, набијену зна чењем, што увелико превазилази појединач ни претекст. 
Најзад, драмском збирком сачињеном од дела Сомнамбули, Уговор и Лабудово језеро 
Миодраг Ђукић се још једном потврдио као изузетан драматич ар, чија је самосвојност равна 
његовој вештини, искуству и конзистенстности поетског израза. 

У Београду, 22. децембра 2007. 


