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Шефе, ако уметност нема смисла, ако живот нема смисла, онда је све што 
има смисла бесмислено. (страна 71 ) – каже главни лик драме Папагај, 

уметник, вајар Филомон. Смисао је основна тема унутрашњег дијалога те подељене 
личности. Размишљање о смислу постојања и уметности, малих и слабих, који нису дорасли 
том узвишеном чину, води у лудило. Разматрање фундаменталних антрополошких и 
филозофских питања, а да се користи једино логика здравог разума, неминовно води у 
лудило. То постаје општа појава и лудило је основ друштвеног поретка воштане менажерије. 
На Ликовној академији школују се будући сликари, у Душевној академији школују се лудаци. 
Уметничка дела настају у ликовним атељеима и радионицама, у душевним атељеима и 
радионицама производе се лудаци. 
Пратећи ток драмске игре Папагаја Миодрага Ђукића, трага се за одговорима: 
(–) Ко је креатор догађаја: луди уметник, вајар, Филимон Хубач, или управник Установе, 
проф. др Мататије Мелхиседек? 
(–) Да ли је уметник полудео и (у заносу) створио управника и пацијенте, који су, у ствари, 
скулптуре од воска, или од крви и меса, што зависи од тога да ли су обасјане светлошћу, или 
их прекрива тама? 
(–) Да ли је луди управник, мутант Сигмунда Фројда, од нормалног уметника, вајара, створио 
лудака који је пројектовао своје лудило на свет који га окружује? 
(–) Да ли је Установа за тешке менталне инвалиде, душевна академије, у ствари свака 
установа или институција друштва померених вредности? 
(–) Како мали да постану велики? 
(–) Где је ту Србија с краја XX и почетка XXИ столећа? Главни ликови су бежећи од истине 
побегли од памети. Истина је толико страшна да су бежећи од ње, сви упали у болест... 
лечење је неминовност Душевна академија 49 сусрета са реалношћу (76) ...сила болести мора 
да уступи место сили здравља (79) Шта је смисао онога што се догађа у Установи, у 
лудници? Суштина целог подухвата је одр жавање постојећих друштвенополитич ких 
структура на власти. (76) Лудаци могу да раде шта хоће, суд не може да их осуди, лудило 
осолобађа од оговорности и обавеза. Колико је велики уметник мали? Довољно је да замисли 
колико је мали, као човек, у односу на планету, а колико је планета непостојећа у односу на 
Космос – и ето лудила. Наша величина, замишљена или реална, неупоредиво је мања и од 
вируса. Човек није чак ни вирус. Чему онда уметност, чему лудило? Зар смемо и да 
размишљамо о творцу? Наша уметаост је невидљива космич ка сила. Да ли је и непостојећа? 
Ликови у Ђукићевом Папагају, као и у две претходне драме, Светионик и Млин, разапети су 
између бинарних опозиција: смрт - вечност, светлост - тама, зло-добро, бог-ђаво, креација-
деструкција, логика-лудило, имагинација реалност, мајстор-шегрт... 

Ликови, који постоје у животу, у апстракцији или на сцени немају способност да схвате све 
идеје творца текста и његова космичка размишљања. Они нису у стању да се определе за 
неко од учења о свемиру и неког од врховних ауторитета и градитеља васионе: Христа, 
Јехове, Врховног Архитекте. Сва учења они погрешно схватају, доживљавају, примењују па је 



и то узрок њихове померене свести. Ђукићева драма Папагај, као и претходне, може се 
схватити и као сукоб темељних, анти чких идеала и празнине модерног доба. У сваком лику 
је сукоб људског и животињског. Главни лик Ђукићеве комедије апсурда је Филимон Хубач, 
велики уметник, вајар, који ствара фигуре од воска. (Испоставиће се да је восак украден из 
цркве) Он борави и ствара у Установи за тешке менталне инвалиде. Његова личност је 
подељена, располућ ена на уметника Филимона и папагаја Хубача. У њему су завађени име и 
презиме. Филимон је креативац, Хубач је деструктивац. Вајарево лудило је бар двоструко. 
Хубач и Филимон су надреалисти, њиховим поступцима управља подсвест. Хубач је демон, 
Ђаво... (страна 26) 

Његове воштане фигуре преображавају се у људе и животиње. У Филимоновој личности су 
сукобљени: узвишено и елементарно. Унутрашњи дијалог Филимона и Хубач а, унутрашњи 
сукоб, разара и оно мало преостале свести. Они су Фауст и Мефисто. Филомон је потписао 
уговор са Хубачом. Уметник Филомон је свестан да је тешко болестан, да је у стваралачком 
грчу, да је оптерећен провинцијским комплексима – у такво стање га је довело његово друго 
Ја, Хубач, папагај... Филимон у свету једино види уметност, неспособан је да види било шта 
друго, уметност је његова опсесија, узрок и последица лудила. (22) Филимону је Бог послао 
папагаја у главу (28). Филомон бар такао мисли. Генијални вајар, генијални уметник, 
генијални лудак, ваја лудаке, чиновнике, тешке духовне инвалиде. Он као вајар нема намеру 
да буде ства ралац, он је у својој помереној свести створитељ. (33) Лудило је највиши ниво 
који је Хубач достигао у уметности. Његове во штане фигуре су апсолутни хиперреализам. 
Чињеница да су његове скулптуре по потреби живе или мртве, људи или звери, показује да 
уметник не само да мења свет већ га ствара. Само луд човек може да помисли да је 
Створитељ. Филимон болује од чиновничке аномалије, шизофреније. (61) Осим, можда 
генетске предодређености, узрок померања његове свести је материјална и духовна беда која 
је овладала друштвом. Репрезент владајућих слојева у драми Папагај је проф. др Мататије 
Мелхиседек. Сами владајући слојеви су лудаци. Доктор Мататије је шизофрени чар, сам себе 
покушава да излечи, он је пацијент електричне кокошке за ле чење шизофреније, 
турбококошке. Мататије експериментише на пацијентима да би стекао искуство и прона шао 
начин за своје излечење. 

Његово лудили је сан, сирова машта. Он је неотесана, недовршена скулптура. Проф. др 
Мататије признаје да је луд (61) и свечано изјављује: луд сам и ја, па шта? – он то каже као да 
је лудило нормално стање. С обзиром да је управник шизофреничар, чистачица Лула води 
главну реч у болници, управља и лечи менталне инвалиде. То је тако природно за комунизам 
и транзицију. Мататије у свом стању памети не зна да ли је жив, да ли је од воска, да ли је 
Филомонова скулптура, која под светлосним снопом оживљава или је створење од крви и 
меса. Он је прототип модерног, етаблираног научника. Као што је Филомон уметник, тако је 
Мататије научник. Установа је симбол лажних националних институција од општег значаја у 
које су се сместили стерилни, импотентни манијаци. Као да је шизофренија болест од општег 
интереса. Филимон и његова жена Лула живе у великој беди, они су људи са дна материјалне 
хијерархије, до краја пони жени и увређени. Он уметник, геније и лудак, она чистачица у 
Установи у којој је он заточен, због беде у којој живе морали су чак да продају и своје 
потомство, своју децу. Лули је због тога ускраћено материнство и постаје острашћ ена свиња. 
Секс је компензација за материнство. Или бар изговор. Док Филимон ствара воштане фигуре 
Лула води љубав са пацијентима по ћошковима луднице. Главни корисник њеног тела је 
доктор Мататије од кога очекује да је унапреди за главну сестру Установе што би требало 
битно да поправи њихов материјални положај. 

Мататије пред сваки полни однос обе ћава Лули намештење, али после односа то заборавља, 
као скоро сваки мушкарац, не потписује акт који му је на столу и она мора поново да се 
подаје. Филимон зна шта му жена ради. Они су толико понижени да немају снаге за побуну и 



промену. Лула опту жује Филимона да је он кривац за њено проституисање, јер као велики 
уметник и геније није успео да јој нађе боље плаћени посао од чистачице.. Кључни догађај у 
Филимоновом животу је отварање изложбе воштаних фигура. То ће бити његова промоција у 
генијалног ствараоца. Изложбу ће, по протоколу, отворити проф. др Мататије Мелхиседек, а 
промоцију генија ће увеличати Владика и сам “врховни ауторитет” – Велика Гузица. 
Локалана аматерска дружина припрема за тај чин Моцартову оперу Чаробна фрула, која се 
изводи у специјалним приликама. Међутим, Филимоново друго Ја, папагај Хубач, свесрдно 
ради да осујети промоцију великог уметника. Проф. др Мататије Мелхиседек, шизофреничар 
и лажни психијатар, пре изложбе хоће да опамети Филимона и ставља га у електричну коко 
шку која електрошоковима лечи шизофренију. Долази до невиђеног обра чуна електричне 
справе, последње ре чи технике и националног препорода (81) и папагаја Хубача. 
Филимоново друго Ја демонтира кокошку. У њу је ушао Филимон, а изашао Хубач. У њу је 
ушао стваралац, а изашао је деструктивац и убица. 

Тако се у лажној лудници лечи лудило, у ствари, стварају лудаци. За деструкцију више нема 
препреке, Хубач убија Мататија, Филимона, портирову жену, кобилу Агнију... Као последица 
крвавог терора долази до побуне народа, до грађанског рата. Сви хоће у лудницу. Догађаји ће 
показати да нема разлике између те шких менталних инвалида који су у болници и оних који 
су изван њених зидина. То је грађански рат лудака као на пример у бившој Југославији. Вође 
побуне су биолошка Лулина и Филимонова деца, полицајци. Они желе да освете смрт своје 
лажне мајке, кобиле Агније, која их је одгајила као вучица Ромула и Рема, хапсе свог 
биолошког оца папагаја Хубача. Папагају стављају лисице на канџе и смештају га у кавез. Ту 
је врхунац апсурда: папагај је једини експонат на изложби која би требало да буде отворена, а 
гости су, у ствари, воштане фигуре. Полицајци, вође побуне лудака, деца папагаја Хубача су 
Папагено и Папагена. Сматра се да само велике оперске куће могу да изводе Чаробну фрулу, 
а овде то припрема аматерска дру жина. Зар то није довљно лудо. Долази до црнохуморног 
расплета. Владика није дошао на изложбу да увелича промоцију вајара Филимона, већ да му 
врате восак који је покраден из цркве. Филимон је сав восак претворио у скулптуре и народ 
више нема за свеће. Кроз оџак у галерију долази “врховни ауторитет”, а он је лажни 
психијатар и лудак проф. др Мататије Мелхиседек. Он је поново жив. У кавезу је велико јаје 
– једини експонат у галерији. Као да је чаробњак из Чаробне фруле режирао рапслет. Уместо 
катарзе, догађа се да пуца љуска и из космичког јајета излази Хубач, поново се рађа 
неукротиво лудило. Затворено је отворено – то је отварање. 

Лудак је мртав, живео лудак! На крају су сви живи, сви су од воска, и нико није од воска, све 
је то била само игра која чека свога режисера, а то је Створитељ. Злуради тумач могао би 
овако етикетирати драму Папагај: наши савремени уметници су лудаци, почели су да стварају 
под сугестијом психијатара, њихово стварлаштво је резултат терапије! Психијатар није 
занимање него дијагноза. Институционализовани уметници су лудаци у лудници, јер су 
институције луднице. Лако је бити велики уметник: довољно је само да чо 52 Драган 
Коларевић век полуди. Србија је Установа, Срби су воштане фигуре. Тешко је бити 
аналитички прецизан када је у питању густо преплетен текст у коме свака реч и реченица пру 
жа више могућности. Од почетка до краја драме присутан је Ђукићев црни, хумор очајника. 

Анализирајући до детаља бесмисао и лудило, Ђукић у ствари говори о ономе чега 
експлицитао у тексу нема, говори о логосу који нас очекује тек када напустимо овоземаљске 
просторе. Лечење почиње истином... овде је све тужна фикција. (75) – каже електри чна 
кокошка уменику Филимону. Овоземаљски свет је фикција, оноземљски је реалност. 


