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Мало je прсгалаца и стваралаца y нашој ca- 
врсмености који су, попут Милана Ђоковића, 
сваког тренутка и сваким својим дахом, толико 
јединствено и самосвојно припадали прошлости,

садашњости и будућности наше културе и наше 
уметности.

Писац, тсатролог и заточник културног тока 
живљења, Ђоковић je остварио дело вишестру- 
ког значаја и значења. Његово тихо и једностав- 
но стваралаштво увек je одисало несумњивим и 
посебним схватањем, естетиком и етиком што ce 
опредељивала за трајне вредности лепог, доброг, 
истине и понирања y живот протекли и стварни. 
Изванредан познавалац српског језика, уметник 
што зна вредност и моћ речи, Ђоковић je и као 
прозни и као драмски писац достигао и постигао 
оне узлете што неки опус чине подједнако дра- 
гоценим и за књижевну историју и за живе са- 
временике.

Његове драме, зреле и озбиљно створене и 
стваране, нису никада припадале ниједном по- 
модном току, нити су пак биле бучно узношене 
и слављене, али су утолико више и за дуга вре- 
мена припадале позоришту, глумцу, гледаоцима.

Театар Милана Ђоковића сцена je истине и 
дубоко оправдане мотивације и свих позитивних 
и негативних предзнака и стања. Познавајући за- 
водљиве просторне сцене и њихову окрутну по- 
требу за истинским сузама и радостима, за по- 
норима живљења, за разнородним и прецизним 
осећањима и широким спектрима иреалног и ег- 
зактног - Ћоковић je био и остао драматичар
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наших недоумица, свакодневица и наших време- 
на.

Изванредне креације стварали су кроз Ђоко- 
вићеве драмске репликс наши врхунски глумци. 
Споменимо y том сјајном низу великог и неза- 
боравног Рашу Плаовића, и подсетимо ce да je 
једна од највећих уметница југословенског са- 
временог глумишта Мира Ступица отелотворила 
своју и нашу антологијску Даницу y Ђоковићевој 
драми „Љубав" - ту улогу најсензибилнијс и нај- 
болније устреггталости и трагичности и свс- 
дочења о новим временима и обичајима.

Ако кажемо још да je Ђоковић изврстан пре- 
водилац, ерудита, и да je четрнаест година био 
дирсктор Драме Народног позоришта, да je био 
управник Коларчевог универзитета, управник Ју- 
гословенског драмског позоришта и културни 
посленик и зачетник многих правих иницијатива, 
трагања и достигнућа - онда je личност Милана 
Ђоковића тек потттуније осветљена, али још увск 
остајемо дужни за многе речи и похвале неиз- 
говорене о овом ствараоцу и мудром човеку.

Милан Ђоковић као дирсктор Драме На- 
родног позоришта (1946-1960) и као управник 
Југословенског драмског позоришта (1970- 
1974) унео je y наш савремени театар, на свој 
скроман и дубок начин, озбиљност, укус, оба- 
вештеност, знање, одабраност репертоара, тра- 
галачку жељу за откривањем и оживљавањем 
вредности наше позоришне баштине и изнад 
свега осећање за значај и суштину глумчеве 
уметности као најсјајније и највише планете 
позоришног свода.

И као сви људи уметници, креатори, за- 
мишљени и брижни, што живе дуго и чине стал- 
но много и добро - тако и Милан Ђоковић со- 
бом и својим делом припада све више долазећим 
данима, новим читаоцима и гледаоцима, новим 
глумцима и позорницама.

Бољег доказа и резона за један живот и за 
једно дело нема.

И Ђоковић je тај доказ освојио часно, де- 
мократски јасно и дисовски сетно и меланхо- 
лично.

Велимир Лукић 
(„Политика", 28. V 1988)
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