
Недељко Бодирога 

Уметност драме и драма уметности* 

Након читања нових драма Миодрага Ђукића Чудан стриц и Фараон и лав 
читалац, који се не среће први пут са делима овог аутора, вратиће се, 
спонтано, више од три деценије уназад и сетити времена када је Ђукић 
објавио драму Кисеоник, која је убрзо по објављивању доживела и 
позоришну премијеру. Они који су тада прочитали или гледали извођење 
драме Кисеоник, а били су одани комунистичкој идеологији нису могли да не 
посумњају како у тој драми Ђукић излаже критици владајући друштвени 
поредак. Како друкчије тумачити драму чији главни лик Младен Секуловић, 

књижевник, пати од необјашњиве болести недостатка кисеоника и гласно се пита да ли је он 
крив што мисли да нешто није у реду са кисеоником и да је светска наука немоћна да 
идентификује то што сви они удишу, закључујући:

“Зачудо, многима та смрдљива мешавина прија; трује их и то им одговара. Што се мене тиче, 
ја се гушим.” Ретки су они који у недостатку кисеоника нису видели недостатак личне 
слободе човека, што беше одлика оног времена. Због таквих закључака, власт је гледала са 
подозрењем на грађанина Ђукића. Они који су мислили исто о тој власти што и писац, с 
нестрпљењем су чекали нове драме, осећајући да је у њима садржан управо тај недостајући 
кисеоник, јер говорити о слободи које нема, у оно време, било је исто што и освајање 
слободе. Без обзира што критички ангажман Кисеоника потврђује свака реч у драми, попут 
дијалога главног јунака Младена и главне сестре Валерије, на врхунцу драмског заплета:

“МЛАДЕН: (У коми) Нема кисеоника. 

ВАЛЕРИЈА: Али, како нема? А ми?Шта ми дишемо?МЛАДЕН: Друго сте ви. 
(Издахне)”,мало је тадашњих гледалаца и читалаца могао и сањати да Кисеоник ни случајно 
није само актуелан, већ много више, визија будућности у којој ће се само 30 година касније 
цео свет буквално гушити услед недостатка кисеоника и где ће загађење ваздуха, воде и 
земље постати питања човековог опстанка уопште. 

Убрзо након Кисеоника, објављена је драма Критичњак у којој на почетку другог чина, кућу, 
која је једино место радње, писац описује следећим речима:

“Половина галерије је откинута и виси, под се искривио, зидови нахерили. Иако су све ствари 
на свом месту, сада накривљене и заједно са пукнутим потпорним стубом доприносе 
извесном сабласном, готово смешном утиску. Све је доста натруло, дрво је пропало, а и 
трагови оштрих зуба свуда се примећују.”

Дилеме више није било. Миодраг Ђукић је директно критиковао и исмевао режим. Опасан 
уметнички таленат, чија су дела представљала дубинску критику једног система, морао је 
бити заустављен. Ђукић је морао бити спречен да “квари омладину”. Његове драме су 
прогнане из српских позоришта да се до данас у њих не врате. Зашто је тако, ако је 
југословенски социјализам, заједно са својом државом, нестао у праху и пепелу пре више од 
једне деценије? Из врло једноставног разлога. Оптужбе против Ђукићевих дела никада нису 
доказане. Када је права уметност у питању, такве оптужбе није могуће ни доказати, јер је она 
многозначна. Она описује време у коме настаје, али и свако друго време. Она говори о самом 
уметнику, али и о сваком љубитељу уметности којије дошао у додир са уметничким делом. И 
у сваком од њих уметничко дело говори другачије, но увек истинито. Правнички речено, 
антирежимски аспект Ђукићевих драма увек је остао у оквиру основане сумње. Захваљујући 
томе и Ђукић је постао “сумњиво лице” српске драматургије и на тај начин је његова судбина 
изаткала још једну заједничку нит са судбином нашег највећег комедиографа Бранислава 
Нушића, оснивача Удружења драмских писаца Србије, чији је Ђукић актуелни председник. 
Баш као и славни претходник, ни Миодраг Ђукић, и поред богатог књижевног опуса, није у 



свом животу био само драм-ски писац, већ пажљиви пратилац и проучавалац културног и 
духовног развитка српског народа, педагог и ангажовани интелектуалац и, поред свега, и 
министар културе. 

Долазак на министарску функцију био је добра прилика оспораватељима Миодрага Ђукића, 
који никада нису разумели његово дело, али су разумели да оно слави све што они нису, а 
подсмева се свему што јесу, да, када већ нису могли оспорити његов таленат, покушају да 
оспоре њега лично. И то најпре они који су га за министра и изабрали. Природно је то било, 
јер они нису знали да постоје уметници који се својих естетских и моралних принципа не 
држе само у својој књижевности, већ и у свом животу. Но, у министарском мандату Миодрага 
Ђукића једино што су његови књижевни и други опоненти умели смислити била је флоскула 
о “српским манирима” министра културе, чиме су ти критичари само показали одрођеност од 
народа из кога су поникли. Данас многи од њих, као и већина културне јавности признаје да 
је министар Ђукић иза себе оставио изузетан “европски” резултат, јер је себе као министра 
ставио у фунцију најбоље заштите културне баштине и навећег подстрека културном 
стваралаштву. И то у времену кад је свуда около било само разарање. То, међутим, није 
нимало поправило његов положај писца. У време свог мандата, министар Ђукић сматрао је 
недоличним да неко српско позориште игра писца Ђукића. Неки његови иаследници нису 
били толико гадљиви на ту идеју. Некада су културне власти забрањивале позоришна 
извођења Ђукићевих драма из идеолошких разлога. Данас се те драме позоришно не изводе, 
јер садашња културна власт у српским позориштима игра себе или за себе. Због тога су 
српска позоришта данас тако тиха и тако тужно празна. А Ђукић је, наравно, и даље сумњив. 
И данас када се управо пред нашим очима руше највеће светске банке и берзе, под ударима 
финасијског потреса који је захватио свет, а брокери, менаджери инвестиционих фондова 
слични мешетари, са косом намазаном бриљантином, са тамним оделима наочарима и 
незајажљивом грамзивошћу неодољиво подсећају на кртице из Ђукићевог Кртичњака, 
културне власти још не могу да схвате оно што је његовим читаоцима одавно јасно – колика 
је свевременост Ђукићевог дела. И колико су они који су мислили да Ђукић једино о њима 
пише били много умишљени и мало талентовани. 

На жалост позоришне, али не и чи-талачке публике, Ђукићево вишедеценијско одстрањивање 
из позоришта није га ни најмање поколебало као драмског писца. Ради се о ствараоцу са 
потребом за стварањем која је урођена и аутентична. Потреба која стоји у основи његовог 
бића. Он спада у драмске писце који би стварали и када никад не би било изведено ниједно 
њихово дело. Он би писао и кад не би могао ниједан редак објавити. 

Пре неколико година стваралаштво Миодрага Ђукића ушло је у нову фазу. Драмско-
филозофски комад Светионик у српску драматургију унео је нову димензију. Вековима, 
теолози су проповедали светом своју веру и, више или мање вешто, верску догму доводили у 
везу са реалношћу. Ђукић је у Светионику пошао од реалности и узрочно-последично 
изградио нову теологију. Или је само написао нову сјајну драму, у којој говори о садашњем 
тренутку западне хришћанске цивилизације. Ђукић је у Светионику објавио да ако је 
хришћански бог некада и постојао, онда га је одавно уби-ла хришћанска црква и према 
духовном стању западне цивилизације приказао нам, какав би, према резултату који се огледа 
у стварању оваквог свеи та, могао бити његов аутентични творац. Да западна цивилизација, 
којој и сами припадамо, јесте одавно сахранила последње мрвице своје искрене вере показује 
чињеница да Ђукићево приказивање Творца у новом светлу није изазвало никакву реакцију 
било које религијске заједнице. У заједницама у којима је вера жива, писац Светионика био 
би изложен великим искушењима. Без обзира што је у питању само једна комедија. 

Након Светионика уследиле су драме Млин и Папагај, па трилогија Сомнамбули, Уговор и 
Лабудово језеро. Свака узбудљивија од претходне. Свака драматуршки избрушена и ни једна 
занатском рутином укалупљена и умртвљена. Свака другачији и неописиви драгуљ у круни 
Ђукићевог драмског стваралаштва. 



Сада су пред читаоцима два нова комада, од којих је овај предговор и почео, а о којима још 
ни реч није речена. А заправо све претходно је било управо о њима. Две нове драме ни по 
чему не заостају од претходних. Унеколико их и превазилазе, иако то није лако оценити са 
овако мале временске дистанце. Но, ипак, је овај драмски пар остварио нешто што је 
изгледало немогуће. Како је свака уметност и резултат времена у коме настаје и околности у 
којима уметник ствара, Ђукић је драмом Чудан стриц написао један од најпозоришнијих 
комада икада написаних. Као да су у том делу сублимиране чежње свих добрих комада који 
никада нису играни, па је из пера аутора изашло дело које сваком својом речју читаоца 
наводи на помисао како је позориште и направљено због овакве драме. 

И како често бива, после овог дела, Ђукић прелази драматуршки Рубикон и пише драму 
Фараон и лав која није комад за позориште. Она сама је позориште. По старом дијалектичком 
обрасцу да довољна количина једног квалитета доводи до преласка у виши квалитет, а услед 
одстрањености његових дела од позоришта, изузетне драме Миодрага Ђукића су временом 
постајале све позоришније саме по себи, када већ нису по изведби, да би Фараон и лав 
постали обоје. И књижевност и позориште. Тако је делом Фараон и лав Миодраг Ђукић 
укинуо потребу за позориштем. Читати ту драму значи гледати истовремено и њену 
позоришну премијеру. И то какву премијеру. У којој ликове не тумаче глумци, већ сами 
ликови. У којој нема потребе за трансформацијом. У којој је читалац сценограф, костимограф 
и руковалац светла. Боженствен доживљај. Непоновљива представа. И осећај који само 
највећа уметничка дела могу изазвати. Осећај који обузме човека тако јако и потпуно да се 
уметнички доживљај претвори у реалност коју човек жели да живи више од реалности свог 
свакодневног живота. Велики српски песник Јован Дучић сматрао је сваког ствараоца 
песником, а његове мисли о уметнику и уметничком стварању најтачније описују изузетне 
људе попут Миодрага Ђукића о којима је Дучић тако много знао, јер им је и сам припадао.

“Само песник ствара, јер само он мисли да би измислио. Ко је год нешто створио, он је био 
песник. Јер све ново што је поникло, поникло је из поменуте недокучне тајне стварања: из 
нечега нереалног које је извор свег реалног. Песник је свагда и непомирљиво идеалист, јер 
све гледа кроз идеал, то јест кроз призму савршенства. То не значи да песник нема осећање 
стварности, могућности и немогућности; песници су, напротив, једини људи који гледају на 
стварност помичући је увек до њених крајњих граница усавршења. Он је суперреалан, онај 
који међу људима види реалност јасније него ико други, јер је једини он види у њеној 
непотпуности и недовршености... Само обични људе виде онолико колико постоји: творци 
виде и оно што не постоји данас, а може постојати сутра, јер иначе не би били творци. 
Реалисти нису ништа створили, него су само примењивали туђе стварање; а кад год су се 
одмакли од туђег узора, они су само кварили... Песник је тумач божанства, јер је божанство 
слика човековог идеала.”

Као резултат недокучне тајне стварања, читаоцима у руке издавач предаје нове драме 
Миодрага Ђукића. И након њиховог читања, читалац с нестрпљењем очекује нова дела овог 
писца, осећајући колико је, још увек, у њима кисеоника што живот значи. 

* Предговор за најновију књигу Миодрага Ђукића, 
која садржи дела Чудан стриц и Фараон и лав (Републиканска унија, 2008) 


