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“Велики драмски песник (писац), који је у исти мах плодан и прожет 
сна-жним племенитим духом, којим одишу сва његова дела, може 
постићи, да душа његових дела постане душом народа. Мислим, да би 
доиста вредно било тежити за тим. Зато драмски песник (писац), који 
зна, шта му је задатак, мора непрекидно настојати да се у свом 

развоју усавршава, да би утицај, што га има на свој народ, био добротворан и 
племенит. Немојте проучавати савременике и сараднике, него велике личности 
прошлости, чија су дела вековима задржала исту вредност и исти углед.” Ј. В. Гете 

У случају драмског писца Миодрага Ђукића, зреле стваралачке године показале су се 
плодоноснима како 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 значајне разлике 
уметничком поступку могу се схватити као делови једног стваралачког циклуса будући 
да нам предочавају јединствен, маколико вариран и нијансиран синтетички доживљај 
света са погледом на треунтак у коме живимо. Реч је о великим апокалиптичним 
гротескама, што иха утор као демонска огледала ставља пред лице стварности ("Не 
кривите огледало ако је лице ружно"). У томе свету Зло је моћни по кретач људских 
судбина. 

У делима што чине нову драмску трилогију (Сомнамбули, Уговор, Лабудово језеро)  
метафизичко, симболичко Зло из предходних Ђукићевих комада спушта се у први план 
нашег савременог живота. Иако Ђукић у својим делима на сваки начин избегава тзв. 
препричавање стварности. 

Сомнамбули, први комад циклуса, савремена је драма у пуном смислу те 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 своје снове – како у поговору вели 
Миладин Шеварлић. 
Све три драме овог последњег периода имају, међутим, једну нову, психолошку 
димензију, која је замена за спектакуларну слојевитост ранијих Ђукићевих комада, 
димензију намерно занемарену у експресионистичкој драми која је по својој суштини 
антипсихолошка у традиционалном смислу. Наиме, иако се комади Сомнамбули, Уговор 
и Лабудово језеро не могу сматрати психолошким драмама у 
ибзеновскостриндберговском смислу, у њима већ долази до оне “објективације лица у 



карактере или типове, до објективације њихових односа”, до сагледавања појава и 
личности подједнако са социјалног становишта, као и са становишта индивидуалне 
психологије. Зато овде остављамо по страни апарат психолошког рашчлањивања, 
одустаћемо од анализе личности и њиховог сврставања у оквире одређеног 
психолошког и социјалног феномена. Међутим, чињеница да се може приступити таквој 
врсти анализе комада врло је симптоматична, и сама по себи сведочи о карактеру драме. 
Нас тренутно једино занима како та психолошкосоцијална димензија драмске материје 
утиче на структум драме. Пре свега, ова нова драмска материја захтева нов третман, 
изискује прелазак са кратких екстатичних драма – које су биле довољне да се једна идеја 
развије, потврди, да се представи неко стање – на драму у више чинова, неопходних да 
би се драмска материја развила до краја, да би се личности представиле у сложеном 
светлу међусобно повезаних психолошких и социјалних узрочника. Драме су већ 
“анабазе” централних ликова, слике психолошког сазревања личности, долажења до 
сазнања о себи и свету око себе. Сам карактер драмског збивања, драмске материје, 
захтевао је да се дијалогу да пуно значење, да се кратка, поетска реч експресионистичке 
драме развије у компликоване, целовите дијалошке партије које дају личности 
могућност да открије свој карактер до краја, да конституише или измени свој поглед на 
свет, да изложи своје намере; дијалог, као у традиционалном позоришту, постаје 
директни покретач радње. Драма једва да има потребу за експресионистичком сценском 
допуном, она постаје превасходно литерарни феномен који, захваљујући поред осталог 
и дидаскалијама, добија романескну густину и слојевитост. 

ДАВИД: 
Значи ипак сте ме препознали, али то је ружна и заборављена прошлост. Ја одавно не 
играм у позоришту, сад сам Давид, божји пророк, али не јеврејски већ српски. Пишем 
ново Јеванђеље. Зар не видиш како се лаж увукла у све зидове наше куће, да ће обичан 
грађански кич да нас прогута и да ће живот овакав какав је, артифицијелан и 
неаутентичан, ако се лажна вера не раскринка, једноставно атрофирати у 
фронталном маршу ништавила. Истина се мора спасавати, правим а не измишљеним 
порукама, а ви, ни ти, ни Чарли, па чак ни сињор Карло, не подупирете ме довољно јер 
не схватате колика је то част да сам баш ја, ваш пријатељ и господар, од Оца 
одређен да вам је саопштим. Зато се смири, умири нерве а они сујету, јер чим она 
обави своју малу нужду ја настављам са мојом великом мисијом и захваћен 
блаженством и божјим надахнућем по сву ноћ састављам божји тестамент. 

КОМШИЈА: 
Слушајте ви... ви... господине! Немам појма ни ко сте ви, ни одакле сте побегли, из  
какве установе и шта замишљате где сте, на небу или у паклу. Али знам само да сте 
зли чаробњак који Богу пљује у уста и служи Сатани, са мном сте надмено прешли на 
ти, иако вам то нисам дозволио, али ја вас уверавам да се разумем у шарлатанство и 
сваку превару. Ако сте Дуњу завели својим слатким речима и мирисом неких индијских 
трава, моја вера је ђаволски тврда и знам на први поглед да одвојим зрно горушичино 
од пшеничног. Мени овде треба она, а не ви, ваши скелети и ваша напаљена мачка, са 
њом да се договорим шта ћу и какве мере да предузмем. Мени станари сваки дан пишу 
жалбе и притужбе а овде се практикује сексуални окултизам и црне оргије... 

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 индетитет ликова који је, као и све у Ђукићевом и 
нашем свету, релативизовано до крајњих граница. Да ли је балеринадактилографкиња 
уседелица која машта; да ли је кореограф фантаста и лажни пророк; да ли је, коначно, 
Комшија уистину демонски мачак Свидригајло? Како би иронија неизвесног, па и 
немогућег идентитета била доведена до пароксизма, видимо, најзад, Месара како у 
гротескној фантазмагорији игра “Црног лабуда”. 

Аутентична музика Чајковског, као пројекција лепоте и темељно уређеног света, где 
ствари и појмови стоје, мањевише, на својим местима, овде се јавља као ефектан 
контрапункт нашем свету релативизма, гадости, нереда и привида, кога својим 
симболичкометафоричким језиком, својим гротескним приказама и убојитим 
осликавањима разобличава и огољује наш драги Ђукић. 

Просечан савремени читалац често не разуме драме Миодрага Ђукића. Међу онима који 
их бар мало разумеју многи их описују као необичне. Лабудово језеро последња драма 
најновије трилогије, чак и међу читаоцима који воле и високо цене његова дела, 
оцењена је као његов најнеобичнији комад. У том делу заиста се више не знако је 
коишта јешта, да ли јеДавид заиста онај који обзнањује праву природу света, односно, 
нови Пророк или, као што комшијаинспицијент сумња – лице побегло из неке установе. 
Да ли је Дуња балерина или дактилографкиња, а мачка умиљата Мелинда или зли демон 
Свидригајло? Шта тек рећи за Месара који је балетски уметник или за његовог сина 
Исидора Божовића – прасе, несуђеног глумца Шекспировог Хамлета. Постоји веома 
озбиљан разлог за све то. Ако имамо слободу да писца упоредимо са врхунским 
гимнастичарем, а његова претходна дела са одлично изведеним двоструким салтом, 
Лабудово језеро представља никада до сада изведен троструки салто. Постоји једна од 
димензија Ђукићевих драма, која је тек у три последње драме постала очигледна. Драме 
овог писца, све до једне, говоре поред осталог, о страшној отуђености савременог 
човека. Отуђеност од природе и од себе самог. Отуђеност савременог човека досегла је 
такве размере да човек више нема истинит и аутентичан доживљај свог природног бића. 
Његово целокупно функционисање проистекло је из ништавила, из бића које реално не 
постоји, већ је искључиво креација ума, по унутрашњој или споља наметнутој 
представи шта би то биће требало да буде. У свим његовим драмама та бића, лишена 
своје природне аутентичности, одбацују обрасце понашања реалног света и понашају се 
на једини могући искрени начин – аутентично неприродно. 

Негирајући правила, која овде ваља схватити широко, као уходани изглед и ток ствари. 
Ђукићева интелектуална имагинација успева да заснује сопствену игру и да је покаже и 
докаже, потврђујући тако да је план маште реалнији од баналности типских ситуација, и 
да је реалност уопште питање самоостваривања. Како је већ случај у модерној комедији, 
интерпретација, односно само позориште, исказује се као стварније од чињеница од 
којих полази, а ира и забава, опет – као мање илузорне од натуралистичког театра и 
његове илузије стварности. 

Ђукићеве драме говоре језиком света коме се обраћа: у њима више нема логике, и то је 
њихова форма, као што су парадокс, цинизам и иронија начин њиховог изражавања и 
њихове комуникације са читаоцемгледаоцем. Све парадоксе са којима се више тешко 
излази на било какву чистину, све што је у фарси спојено, а што иначе изгледа тако 
неспојиво, држи у “јединству”, иако у стању драстичне неусклађености, “рад” пишчеве 
живе духовности која лебди између неутешног релативизма, циничних 



поједностављења и једноставних истина, фантазмагорија неприродног и необичног 
живљења. 

Највећа грешка од ренесансе до наших дана била је у томе што смо поверовали – 
заједно са Декартом – да живимо од своје свести, од оног малог дела наше личности 
који јасно видимо и у којем делује наша воља. Тврдња да је човек разумно и слободно 
биће, како ми се, веома, чини, сасвим је на гранци тешке заблуде. Ми имамо разум и 
имамо слободу, али та блага обавијају наше биће само једном танком опном, док његова 
унутрашњост није ни разумна ни слободна. Чак и идеје на којима се изграђује наш 
разум долазе нам готове и спремне из страшног понора испод наше свести. Исто тако, 
на позорници нашег духа жеље се јављају као глумци који, већ костимирани, излазе већ 
увелико изговарајући своје улоге, из тајанствене таме кулиса. И као што би било 
погрешно рећи да је позориште исто што и комад који се изводи на његовој светлој 
позорници, чини ми се безмало једнако погрешним казати да човек живи од своје 
свести, од свога духа. Истина је да, са изузетком тог сведеног учешћа наше воље, ми 
живимо од једног ирационалног живота који избија у свест, али који потиче од 
скривеног понора, из невидљивог дна које у основи јесмо. Зато психолог мора да 
постане ронилац који се спушта испод површине речи, дела и мисли ближњег, јер то је 
пука позорница. Оно битно је иза свега тога. Гледаоцу је довољно да види како Хамлет 
вуче своју неурастенију кроз фиктивни врт. Психолог га чека на излазу и настоји да 
сазна, у сенци позоришних завеса, какав је човек који тумачи Хамлета. 


