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Живот и игра 

“Лабудово језеро” Миодрага Ђукића Нову етапу у руском балету отворио је 
својим делима композитор П. И. Чајковски. Лабудово језеро је бајка коју је 
компоновао 1876. а балетски уобличили Лав Иванов и Маријус Петипа; 
Лабудово језеро је комад из пера драмског писца Миодрага Ђукића, на чијим 
корицама се још суши штампарска боја – управо је објављен у 32. свесци 
едиције “Савремена српска драма”. Као свака бајка, љубав има своје успоне и 
падове, што се огледа у балету и у драми Миодрага Ђукића. 

Балет Лабудово језеро Чајковског је класич но дело без којег се не да замислити озбиљан 
репертоар такозваног белог балета. Драма Лабудово језеро Миодрага Ђукића својом 
озбиљношћу намеће се као дело без којег се неће моћи замислити реперетоар који 
превазилази локалне оквире. Као што у балетској уметности постоје различите верзије овог 
дела, тако се ова узбудљива драмска верзија намеће као једна посве нова могућност сценског 
израза. У балету постоји преображај једног лика у други – бели лабуд претвара се у црног – 
тако се овде бајка из балетске, преиначује у драмску визију једног плодног савременог писца. 
Када је балет Лабудово језеро први пут приказан у Москви, није било неког превеликог 
узбуђења, тек касније је ово дело постало популарно до те мере да су готово све нумере 
изазивале салве аплауза што и заслужује прави ватромет игара. Постоје писци... драмски 
писци, романсијери, приповедачи, све уједно, песници, па и списатељице а у последње време 
наишао је цунами писаца који мисле да вреде, а онда, када месец као највећа сила која је 
грунула с том силном водом, као што у одређеном временском року прави плиму и осеку, 
када све мине, онда се те књиге продају на улици или у подземним пролазима велеграда, по 
мизерним ценама. 

Неке творевине су катастрофа за литературу ако не за оне који је склепају... Ипак, у свету који 
има своје плиме и осеке, своје мане и одлике, у земљи која има своје поноре, у литератури 
која се чита или презире, ипак постоји једна нит, чврста, непресецива, која говори о трајању 
вредности. Неке су садржане у едицији “Савремена српска драма” чији су издавачи 
Удружење драмских писаца Србије и Позориште “Модерна гаража”. Писац Миодраг Ђукић 
храбро улази у шуму Стриборову, у свет чаробњака, вила и вилењака, као што би 
неустрашиво ушао – међу борце каратеа! Урањајући у један бајковити свет, писац гради 
ликове једног немирног времена пуног кича који је развалио раље и спреман је све да 
прогута, чија фрустрираност наводи у воде педарастије и даље, содомије... Његови ликови су 
свесни колико се лаж увукла међу зидове њихових станишта да посеж у и за писањем – новог 
Јеванђеља. Писац је зашао у свет бајке у коме се лепа девојка, после погажене заклетве 
вољеног Принца претвара у лабуда; он не лута, тако би се он снашао и у другим световима и, 
као што се сналази, увек имајући пред собом сопствени светионик. Из света илуминације и 
свемирске лабораторије, приказаног у Ђукићевој комедији Светионик, аутор Кисеоника, 
творац Млина, такође писац драмских дела Стриптиз код Џакера, Потраживања у мотелу, 
Крчмарева смрт, затим и Кртич њака и Сомнамбула... улази, неоч екивано у свет игре. 
Играчке и игра светлости одраније су уткани у пишчеве светлосне завесе. 

Сам појам игре, дакле, за њега није нешто ново, али је новост игра људског тела којеје 
савршен инструмент исто као и људски глас. Необична атмосфера, пуна еротског набоја, 
неспутаног жишкама изолованости, присутног људског скелета или лобање, озрачује почетак 
драме Лабудово језеро Миодрага Ђукића. У једном, рекло би се лагодном разговору главних 
ликова, Давида и Дуње, већ на самом почетку, улази се у ковитлац догађаја, што се открива у 
Дуњином олако схваћеном казивању о драмати чном сусрету на гробљу са мртвом 



пријатељицом Милком која се... “и мртва радује сваком лепом дану михољског лета...” За 
разлику од мртвих, живи једну од својих битних компоненти виде у сексу, али у овом штиву 
на један истанч ан, мушки, философски... начин, јер сваки дан је леп и неодољив, ма како 
одвратан био, подсећа аутор кроз своју јунакињу пошто је “човек човеку, а поготово жена, 
ђаво”. Атмосферу употпуњује опис јунакиње која свлачи пењоар, остаје у комбинезону; њено 
тело је чврсто, изазовно... У Лабудовом језеру Миодрага Ђукић а, наилази се, када помиње 
Одету и Одилију, и на праву оду посвећену балетској уметности. Свет балета је чудан, као и 
свет драме и уметности уоп ште, за некога више за некога мање разумљив. Разуме се да је 
претерано, ако не бесмислено, вршити стална поређ ења новог драмског текста са 
истоименим балетским извођењем, али то само даје подстрек да се поред осталог уочи да, 
као што је балетска уметност израз и игра тела, тако је у случају делања Миодрага Ђукића, 
овде реч о правој игри речи. Она се огледа и налази у деловима текста од, рецимо, имена 
мачка званог Свидригајло, преко ликова од којих је један Карло а други Чарли, до оних игара 
речима, односно словима којима се заиграва писац, а могу се разумети само ако се читају од 
краја ка почетку (“Оче наш...”), које тако завртене добијају тон неког прастарог језика. 

Ђукић се и у овом свом најновијем делу бави круцијалним питањима живота и смрти и онога 
шта је у ствари фикција а шта стварност, шта је позориш те, а шта живот, да ли је, најзад, 
Лабудово језеро, заправо Маринкова бара, да ли је лабуд патка и да ли то крекећу жабе или 
одзвања музика Чајковског. Драмском писцу Ђукићу нису страни изрази и техника балетске 
игре, позиције, подршке, вртешке, игре, скокови... закони те уметности, као што веома добро 
зна како пулсира театар иза сцене, психологију бинских радника, декоратера до 
инспицијента. Подстичући “данс макабр”, још један исконски мотив, писац уноси у овај свој 
текст мотив жртве – спремност Аврама да изврши Божију вољу и закоље свог сина Исака. 
Сем тог ритуала посвећује се пажња и злочину у Дуњином монологу достојном Шекспирове 
леди Магбет која немоћно пере крваве руке после злочина. Исто као што се Комшија удвара 
Дуњи на начин Шекспирових љубавника, од Ромеа до Ричарда ИИИ. 

Поводом Лабудовог језера најновије драме Миодрага Ђукића можда ће се наметнути питање 
да ли је она уједно и његово најбоље дело? Па ако се није лако изјаснити, што је, наравно, 
ствар времена и поимања, онда је бар ласно рећи да је ово дело посвећено уметности, игри, 
животу... У огледалу узбурканог језера које може да узруја јавност. 

Ово ново “Лабудово ...” најављује нову етапу у драмској књижњвности. 


