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Конзистентни микрокосмос зла или Ноћ на Голом брду 

Драма Стриптиз код Џакера Миодрага Ђукића, са поднасловом “рустикална 
трагедија”, последње је у низу зрелих остварења што их је овај драмски 
писац, интензивним темпом, једно за другим, стварао и стављао на увид 
јавности у едицији Савремена српска драма Удружења драмских писаца 
Србије. 

Од почетка 2005. па до краја 2008. године, Ђукић је написао и на свет издао 
осам драмских дела, а да се на његовом рукопису нису појавили трагови 

стваралачког замора. Кад ова, сасвим неконвенционална, драмска дела (Светионик, Млин, 
Папагај, Сомнамбули, Уговор, Лабудово језеро, Чудан стриц, Фараон и лав) прочитамо у 
континуитету, и то довољно пажљиво – да не кажем, довољно креативно – како бисмо 
схватили њихове симболе и осетили њихово енергетско зрачење – пред нама ће се отворити 
један чудесни паноптикум, наоко заумни свет транспоноване стварности, који, међутим, у 
себи носи прецизну дијагностику предосећане апокалипсе, са застрашујуће пластично 
нијансираном симптоматиком, са дубоком анамнезом и јасном незнаком исхода. 

Насликати рушење једног света, једног система вредности, етике, морала, добрих обичаја, 
егзистенцијалних основа, психичких ослонаца – има ли лепшег, изазовнијег задатка за 
озбиљног уметника, који држи до себе и до достојанства свога позива? 

Није то ни сликање иконостаса ад маиорем глориам Деи, ни вредних радника који граде врли, 
нови свет, није то ни естрадни кич нашег времена, а најмање штуро, наивно и претенциозно 
“сатирично” препричавање стварности. Реч је о самосвојном, посвећеном и дубоком 
стваралачком одговору, што крхотине стварности, која се урушава, рекреира до 
конзистентног, аутентичног микрокосмоса зла и, тако, одсликава, не само трегедију нашег 
времена и нашег света, већ, у крајњој консеквенци, и универзалну, космичку судбину човека. 

Ђукић – констатовали смо, већ, раније пишући о његовом стваралаштву – никада не 
“препричава” стварност, никада не пада у ту стандардну естетичку замку, у којој се тако 
угодно осећају многи тиражни прозаисти и по неки драматичар, који су своје каријере, у 
овдашњој опскурној псеудо-јавности, изградили на томе “препричавању“, или, једној врсти 
баналног квазиреалистичког или квазисатиричког фељтонизма. 

Лењи умови – припадали они уметницима или публици, свеједно – никада неће моћи да 
схвате давно апсолвирану естетичку истину да слика транспонована кроз систем 
“деформишућих” стваралачких огледала, која је каткад изобличују до неочекиваних размера, 
много потпуније, стварније и тачније говори од “реалистички” препричане стварности. 

У том смислу, и драму Стриптиз код Џакера схватићемо као реалистичку, јер што су 
драмска збивања у њој драстичнија и, наоко, изобличенија – она све више задиру у срж 
стварности, у закономерну суштину узрока и последица који оцртавају параболу наше 
колективне судбине, засенчене густом сенком неизлечевих менталитетских константи. Више 
од тога, пажљивим читањем откривамо слојевитост текста. Испод реалистичке, отвара нам се 
и симболичка, универзална раван. 
Српски микрокосмос Миодраг Ђукић је, овога пута, сместио на Златибор, који јесте то што у 
првој трансмисији означава, а, истовремено, и није то; на Златибор, где се рустикални и 
урбани аспекти сучељавају, преплићу и сукобљавају, на Златибор опаких српских реалија, али 
и фантазмагорија, на Златибор као зачарану српску планину, као “Голо брдо” на којем се 
срећу нечисте силе и приказе што су до малочас пред нас излазиле у својој дневној, 



реалистичкој одори. 

Јутро на вилинској планини, пуно великих очекивања, претворило се, на крају, у ноћ на 
Голом брду, тј. у игру нечастивих сила које плету апокалиптичке замке у којима се растачу 
темељне вредности живота, а изобличују се закрабуљени привиди лепоте, хармоније и 
смисла. 

На читаоцу је, најзад, да ли ће Стриптиз код Џакера читати само као драму менталитета и 
колективне судбине једног етноса, или ће, испод тог слоја, назирати и универзалнију, 
симболичку слику, где се очекивање стриптиза, дакле, “баханалија” у славу животне радости, 
у славу Ероса, завршава тријумфом Танатоса, који долази да поравна рачуне – те, тако, од 
великог праска живота, стижемо до ентропије, до свеопште нивелације, до поништења 
енергије живота и стварања. 

Актери драме постепено се окупљају на том рустикалном, гротескном српском “чаробном 
брегу”; у пансиону код Џакера, у тој српској “Нојевој барци”, која – као и већина српских 
појмова и појава – има предзнак обрнут од уобичајеног – ова, дакле, Нојева или Џакерова 
барка, засигурно, пут спасења не плови. Окупљају се, са својим мотивима, тлапњама, са 
својим међусобним односима – један мали, али карактеритичан друштевни пресек; ликови, 
колико чудни, толико и типични. Шаролики свет сељака, владиних чиновника, шумара, 
политичара, жандара, Цигана са виолином и Цигана са мечком, немачких туриста, боксера, 
уседелица, рекеташа и малоумника. 
Сви они чекају појаву стриптизете, “богиње љубави” – но, сплет њихових међусобних 
односа, усуд њихове колективне судбине, изазваће постепено ослобађање зла, које ће се, мало 
по мало, уплитати у ткиво збивања, изобличаваће га, док га не испуни потпуно, док не потече 
крв, а светлост пожара не обасја разбијену “Нојеву барку” у чијој олупини Џакер, некада 
толико силни, лукави и предузимљиви покретач радње, сада тихо оплакује свога мртвог сина. 

Сви они и јесу и нису оно за шта се издају. Лица и наличја њихових идентитета и њихових 
дејстава увелико релативизују слику света чије су они парадигме – нашег света. То је свет 
који је увелико закорачио у привид и празнину. Па, чак ће – тако – и мечка, што је немачки 
туристи “лове”, бити безуба, олињала, циганска, вашарска сподоба. 

Музички лајмотив комада је сентиментална, легендарна песма немачких војника (што се 
овде, за сада, појављују као туристи) “Лили Марлен”, која се преплиће са српском “Играле се 
делије...”, певане на немачком, те са Паганинијевим “Капричом”, у циганској интерпретацији, 
“Одом радости”, “Маршем на Дрину”... 

Ово гротескно, иронично замешатељство, притом, ненаметиљво извире из какофоније 
Ђукићевог и нашег света. Тај свет је аутентичан у својој наказности, и што је његова 
наказност већа, већи је и утисак о његовој аутентичности. Нема ту ефекта ради ефекта. 
Конзистентност Ђукићевог поступка основа је његове уверљивости. 

Драмска збивања, ликови, њихови сукоби и ситуације у којима се налазе део су уједначеног, у 
себи довршеног, уметнички избрушеног поступка, са доследном унутарњом логиком. Отуда, 
овде нема спољашњих, наметнутих решења. Напротив, сва, па и најдрастичнија решења 
имају своје покриће у логици уметниковог рукописа. 

Тема немачких ловаца, који, с пушкама “на готовс”, крстаре Златибором, из свег гласа 
певајући “Лили Марлен” – док се Срби копрцају у својој “Нојевој барци” која ће их, ускоро, 
разбити о хриди аутодеструкције – варира се као у добром музичком комаду, и провлачи се 
кроз целу драму, асоцирајући – ма колико шаљива била – како на давну, али незаборавну 
прошлост, тако и на садашњу опседнутост Србије такозваним европејством, те на 
двосмисленост односа Европе према такозваној Србији. 

Ђукић, међутим, не пада у замку патетике, тривијалности и експлицитности; он, мајсторски, 
великим темама контрапунктира оне најбаналније, тако постиже импресивну равнотежу и, уз 



помоћ те еквилибристике, успева да се без ограничења и без зазора креће кроз свој тематско 
– мотивски универзум. 

Језик је инструмент на који се, притом, у највећој мери ослања, инструмент којим влада, 
колико суверено, толико и самосвојно. То није колоквијални језик непосредног исказа, мада 
је, мање-више, оденут у одору колоквијалности. То није инструмент директног саопштавања, 
макар колико некада имао привид експлицитног диспута, или форму великих монолошких 
партија. 

Тај језик је, пре свега, медијум којим се обзнањују нијансе менталитета, стања свести и 
психологије драмских јунака. Тај језик је шифра која својом пластичном формом, природом 
своје интонације, својом лексиком и својим идиомом, дакле, оним “како” много више говори 
од онога “шта” ликови саопштавају један другоме. И више од тога: могло би се рећи да је 
њихова судбина уписана у њиховом језику. Пратећи токове њиховог језика, његове меандре, 
брзаке и мртваје, нама постаје недвосмислено јасно зашто је њихова судбина онаква каква 
јесте. 

Фарсично-гротескно-трагички печат њихове судбине отиснут је, дакле, од самог почетка у 
језику којим се они изражавају, којим комуницирају, онолико колико је стварна комуникација 
у њиховом, у нашем свету, уопште могућа. 

Језик је, дакле, важно средство Ђукићеве поетике, средство које ненаметљиво произилази из 
хабитуса његових рустикалних, а ипак стилизованих ликова, које се, затим, шири, усложњава 
и, као велика, симболичка стреха, наткриљује читаву драмску структуру. 

То је језик пун парадокса, пун неочекиваних обрта, наоко апсурдних исказа, који говоре 
много више од конвенционалне логике што стоји на давно урушеним премисама. Тај и такав 
драмски дискурс, који се отима једносмерној логици, који сам за себе представља својеврсну 
метафору, асоцира, у извесном смислу, и на оно што смо некада звали антидрамом, или 
драмом апсурда. Али, то је само један од слојева Ђикићевог комплексног језичког израза. 

Завршни потез, који томе језику, дакле, и самом делу, даје оплемењујућу глазуру, јесте 
ненаметљива иронична нијанса, што суптилно сенчи његове парадоксалне поноре, његове 
често сирове и безобзирне ефекте. И, најзад, ту је зналачки успостављен ритам; њиме се, 
контрапунктирањем патоса и тривијалности, племенитости и вулгарности, затвара круг 
целовите животне синтезе. 

У томе духу изведен је и завршетак драме. Ђукић успева да из свог бујног, гротескног 
колоплета испреде аутентично трагичко повесмо – али, како би завршну интонацију, ипак 
ослобидио свега тривијалног, он, међу сентименталне, уплиће и по коју ироничну нит, те, у 
елегантном стилу, маестрално окончава дело. 

Стрптиз код Џакера Миодрага Ђукића остварење је компплексно, импресивно и, надасве, 
самосвојно; оно представља достојан уметнички одговор изазову времена и средине у којој је 
настало. 


