
Мухарем Дурић 

Од Врачара до Бродвеја 
“Сомнамбули, убице и касапи” Миодрага Ђукића

Свет Миодрага Ђукићаје широких зреника, неутабане стазе, чврстих темеља. 
Миодраг Ђукић је, бесумње, један од најзнаменитијих живих песника. Зацело, 
о Миодрагу Ђукићу, драмском писцу, држим, треба говорити као о песнику, као 
што се говори о расном романсијеру, новелисти Ернесту Хемингвеју, о 
блиставом уму, али дрском, и зато прогнаном Дубровчанину, заверенику 
Марину Држићу, а сем тог комедиографа, о драмским писцима попут Ибзена 
или Милера и ићи тако звезданом стазом све до Бодлера и иних песника. Јер, 

знано је, да је и у суштини драмске поезије оно што се чисто назива поезијом. 

На себи својствен начин Миодраг Ђукић исписује своју поетску нит улазећи у срж живота, 
предући своју истиниту драмску повест. 

Пред нама је књига која садржи само три Ђукићеве драме. То су Сомнамбули – какав наслов– 
(што би се рекло месечари или лунатици, али и онај који је постао видовит), затим Уговор и 
Лабудово језеро. 

Ево нас тројице који тим поводом говоримо, али је и то, бојим се недовољно. Драмски опус 
Миодрага Ђукића, заслужује већу пажњу, али... Пажња коју поклања, овом приликом, Завод 
за проучавање културног развитка, није занемарљива. 

Рекох на почетку да је професор Ђукић један од најзнаменитијих живих песника, што би 
требало да значи, како се намеће, најзначајнијих у Србији, али ми се чини да то ипак није 
само тако. Нека вина, кажу, не трпе путовање преко мора, али дело Миодрага Ђукића могло 
би преко мора, директно на светску сцену, директно са Врачара и одваде са обронака 
озеленелог Калемегдана – чак преко океана – и на Бродвеј. 

Ни у својим сомнамбулима, Ђукић не крије да је Врачар – рај. “Славодобитан и смирен у 
својој ненадмашној лепоти”. Ђукић не може да одоли да затвори очи пред јутарњим светлом 
где се боје на цвећу преливају у свим тоновима и валерима: звончићи, каранфили, руже беле, 
жуте и црвене, љубичице виолет, дан и ноћ као кадифена крила лептира посута звездама.... 

Наравно, Миодраг Ђукић се у својим драмама не бави природом и пределима, него људима и 
њиховим судбинама. Отмено надмоћан у свом трагалаштву за смислом и исконом, он почесто 
самовољно прелази границе, те се може помислити чак и да хули. Он или његови јунаци, али 
он, заправо, смело и с мером истрајава на хуманости. Чини то, понекад заклоњен 
фројдовским сновима, истичући трагичке ефекте, али исто тако понекад не занемарујући оне 
друге и светлосне, рекло би се бинске ефекте. Све то, у неким приликама, доприноси утиску 
неразмрсивости. Стога тако заогрнут жанр стваралаштва Миодрага Ђукића није лако 
прецизно дефинисати. Поред комедије или трагедије најближе истини је она дефиниција 
опште прихваћена као – драма. 

Митску прошлост, легендарну фикцију надјачава ритам савременог тренутка. И успони и 
понори се отварају на човековом путу. 

И ту стазу, да се само на час одвојим од књижевности до других токова, искусио је Миодраг 
Ђукић, поготово када су се на том путу оглашавали и злуради и злоћудни коментари или 
једноставно, коментара није било, него га је пратило ћутање. Упркос свему Ђукић је опстајао 
и као писац и као личност. 

Истина, она не може никог да плати, али некима је и злоба сасвим довољна сатисфакција, 
вели између осталог јунак Ђукићеве драме Уговор. 



Као да је Ђукић, вратимо се књижевности, како носи наслов друга драма у овој збирци 
потписао “Уговор:, као да је, како стоји у том комаду “саставио записник, зарад сигурности, 
да се случај касније не искомпликује”. 

Понекад се причини да ликови у Ђукићевим драмама не очекују помоћ богова. Па иако 
изгледа да им недостаје акција, они се не утапају у своју свакодневицу до грла. Вера у 
Сомнамбулима нуди слатко и воду Јосифу, а он се распитује за препеченицу. Иста Вера у 
истом комаду, поставиће питање Ани зашто она по сву ноћ плеше са плишаним медом, а Ана 
ће одговорити да је привлаче његове седефасте очи и меке сомотске руке. 

Кроз говор Ане, Ђукић вешто успева да проспе и мало светлости на савремену књижевност и 
живот овај свагдашњи. Наши савремени песници, рећи ће Ана, сувише су егоцентрични, 
опседнути собом. Као да је њихова судбина најбитније одредиште. Исто тако, Ана запажа: 
“Како они мисле да су сви важни”! Потом се јавља и Јосиф који закључује оно што се често 
може чути међу обичним људима: “То је зато што су моралне норме данас пољуљане. Све 
људске вредности доведене су у питање.” 

А после тих размишљања, следи посве обично питање које изговара Ана – о томе да ли да за 
доручак скува качамак. Ликови које ваја Ђукић натамњени су комплексима. Постоје они који 
се не боје закона, ни Бога. Даровима обасипају попове, купују им луксузне аутомобиле, о 
свом трошку подижу цркве... Мисле да тако стварају привилегован сој... Боре се за место у 
рају: и на земљи и на небу. 

Ђукић као озбиљан писац залази у скривене кутове људске душе, тамо где влада љубав, бол 
или хаос Едиповог комплекса. Он открива да душа од рођења може бити црна, указује на грех 
оца са кћерима... Једна његова јунакиња, Вишња у Уговору, признаје на једном месту у драми 
да не зна шта је сан, а шта збиља, тражи своје светло и путоказ. 

У трилогији Миодрага Ђукића Сомнамбули, убице и касапи коју као издавач и уредник 
потписује Недељко Бодирога, посебну пажњу привлачи ми Лабудово језеро, комад раније 
објављен у едицији ,,Савремена српска драма”. Само име, на први поглед, одвукло ми је 
пажњу у чаробни свет бајки, колоплет љубави лажних, несрећних или залудних, ако и такве 
постоје. Затим, на музику Петра Иљича Чајковског, на треперење пачки – то су, знате већ, оне 
пенасте хаљинице у којима играју балерине – и на топот балетских шпиц патика по патосу 
позорнице. Писац суверено улази у свет театра који постоји иза позорнице, међу бинске 
раднике, декоратере, у фризерај и до пулта инспицијента. То је “бек стејџ” миље који познају 
само ретки поклоници театра. Једно је гледати представу с галерије, из ложе и партера, а 
друго је завући су и осетити мирис боје костима, шминке и кулиса, па чак, зашто не, 
позоришног бифеа. 

Приликом сваког новог читање Ђукићевог Лабудовог језера на свој начин мења се декор. 
Уочава се нови екстеријер, нови ликови, међу којима је поред балерина и балетских играча и 
прасе... 
Наравно да у Лабудовом језеру Миодрага Ђукића, као уосталомиубалету Чајковског, има 
двосмислености, симболике снова, и као у другим његовим драмама простора за проучавање 
психолога и психоаналитичара. 

Лабудово језеро по Ђукићу, почиње необично, у радној соби, где трешти музика Чајковског, 
уз писаћу машину. Други чин је екстеријер, муње парају небо и погађају воду језера. Крај 
драме је у мраку, уз оргастични врисак... 

Необично и јединствено Лабудово језеро! 

Има, заиста, пуно верзија ове романтичне бајке, а ова прича је испричана на најнеобичнији 
начин. 
И, велики изазов било би њено представљање на београдској сцени у граду који Ђукић воли, 
али на чијој балетској сцени, да се опет на кратко одвојим од литературе, због политике каква 



се води у овдашњим театрима – уопште нема Лабудовог језера... 
Веровали или не! 

* Изговорено на промоцији нове књиге драма Миодрага Ђукића у Заводу за проучавање 
културног развитка, 5. јуна 2008. године. 


