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Бласфемична космогонија или Ђаво пише радио-драму 

У напуштеном замку, на врху морске хриди, столују две гротескне бекетовске 
сподобе – Бог Отац и његов Син, и играју стони фудбал! Сваки удар металне 
куглице која се котрља изазива буру и громове, док светионик, на највишој кули, 
осветљава мра- чну пучину мора и мртве хриди на којима тек крик галеба даје 
наду да ту, ипак, постоји неки живот. Бог Отац и његов Син – који непрекидно 
кашље и, чини се, ни сам не разуме где се стварно налази, ни за- што се ту 
налази, после свега што се са њим на Голготи догодило – слушају, притом, са 
старог радио-апарата, од којег је преостала само кутија, радио-драму непознатог 

aутора Смрт у светионику. Но, од овог пародијског, антидрамског заметка постепено се развија 
грандиозна епска фреска – чије су темељне ознаке, међутим, и даље, пародија и гротеска. 
Ликови “радио-драме” почињу да се отеловљују пред нама, и ми схватамо да су то, уствари, 
негдашњи становници напуштеног замка, који су “тада”, у свом тадашњем времену, били, као и 
у “овом” времену што су, део једне интегралне људске, али и космичке драме – која је колико, 
наизглед, људски реална, толико и метафизички симболична. Као што пролазе кроз временске 
димензије, ликови, исто тако, мењају димензију значења, од реалног до симболичног. Појавни 
облици се мењају, ликови се трансформи- шу у своје митске праоблике. 3амак се, тако, пуни 
анђелима, ђаволима и осталим митским бићима која учествују у једној пародијској, 
бласфемичној космогонији. Дело Светионик, најновије остварење драмског писца Миодрага 
Ђукића (1938) представља логичну и закономерну последицу његовог стварала- чког развоја. 
Овај драматичар, наиме, у својим најзначајнијим делима (Потраживања у мотелу, Народно 
позориш те у Београду, 1971; Александар, Југословенско драмско позориште, 1974; Кртичњак, 
Народно позориште у Београду; Кисеоник, Народно позориште у Нишу, 1993; Баштиник, 
“Театрон” 109) полазећи од реалних координата времена и актуелних животних 45 прилика, 
долази, по правилу, до стилизације што се развија у смеру глобалне метафоре, ироничне 
гротеске која одзвања дубоким сазвучјима апокалиптич ке слутње.

Ђукић је писац свога времена у најозбиљнијем смислу речи, он снажно изражава његов дух 
посусталог хуманитета и расула традиционалних вредности. Али, он се увелико дистанцира од 
ситнореалистичког исказа – без обзира на извесне сатиричне елементе, присутне поготово у 
ранијим остварењима – да би се уздигао до глобалне слике времена и света. Његове драме, тако, 
прерастају у велике симболичке слике, које, притом, остају чврсто сценски утемељене, са свим 
оним елементима позоришног дела који га чине драмски артикулисаним – од сложене драмске 
радње, преко слојевито изгра- ђених карактера до развоја њихових међусобних односа. 
Школован драмски писац, вичан своме занату, Ђукић драматуршку ве штину ставља у службу 
неконвенционалног рукописа, језика и стила што стоји у дослуху са најбољим својствима 
постмодерне, подразумевајући, како изванредну ерудицију, тако и естетику која неспутано 
синтетизује наталож ена искуства епоха. 

Његови ликови се развијају на танкој нити између фикције и реалности, са пиранделовски 
несигурним поимањем властитог идентитета. Шта је привид, а шта стварност – питају се и они 
сами, бачени у колоплет збивања чији смисао не могу до краја да схвате. Но, такозвани привид и 
такозвана стварност само су део једне те исте дијалектичке игре живота и смрти, вечите промене 
и вечите истоветности у (радио) драми коју, испоставља се, пише Нечастиви, лично – да би, на 
крају, и он сам био надигран од Оца, злог демијурга, који у својој апсурдној вечности, 
равнодушности и цинизму покреће конце стварања и разарања. Увести Бога на сцену, а не 



направити, притом, нешто сасвим тривијално, наивно или конвенциоиално – није ни мало лако. 
Миодраг Ђукић је успео да избегне све те замке, што служи на част колико његовом добром 
литерарном укусу, толико и његовим креативним моћима. Из Ђукићеве ауторске радионице увек 
су излазиле грандиозне, ма колико иронично обојене, драмске фигуре, махом грандиозне 
гротеске. 

Његов Бог једна је сасвим дијалектичка гротескна приказа, немоћна и свемоћна истовремено, 
која би сасвим лепо пристајала машти једног Хијеронимуса Боша, али осенчена натуралистич 
ким тамним сенкама Гистава Дореа, гротескна приказа која на врх светионика – тог сабласног 
путоказа у нигдину – пева скаредне песмице и подсмева се свеколиким патњама људског рода. 
Драма Светионик одвија се на два нивоа који се прожимају – физичком (Плава соба) и 
метафизичком (Жута соба), где оба аспекта (естетичке) стварности бивају означени атрибутима 
оног другог, те заједно чине комплементарну целину и конзистентну метафору. – “Па, нестварни 
свет постоји исто као и стварни, и они се много чешће мешају него што су то људи у стању да 
прихвате” – каже један лик у Ђукићевој драми. Као у каквој жестокој пародији средњовековних 
мистерија – хиљду година после – у драми Светионик налазимо један интегрални континуум 
простор – време, где су – очима које су, предуго гледајући лице и наличје такозваног божијег 
света, изгубиле сваку илузију – пројектована небеска, паклена и земаљска бића у неразмрсивом 
преплету и нераскинутом континуитету понављања једне те исте матрице стварања и разарања, 
патње и узалудне наде да ће живот, најзад, бити озарен светлошћу разума и смисла. 

У тој бласфемичној, ироничној теогонији налазимо позната митолошка и архетипска лица, 
виђена апокалиптич ком оптиком света и времена чије се вредности распадају великом, космич 
ком брзином, као после експлозије какве лепе плаво-зелене планете, чији су се делићи разлетели 
у мрак универзалног ништавила. Ако су у Ђукићевим ранијим драмама, наговештени разорни 
механизми апокалиптичке деструкције свега људског, у овој, последњој, они су доведени до свог 
потпуног, консеквентног, логичног уобличења. Ако Ђукићеве драме (види: Миодраг Ђукић 
Одабране драме, “Прометеј”, Нови Сад 2001) посматрамо као јединствену полифонијску 
структуру – а пажљиви читалац их, уз не превелик ментални напор, може тако доживети – онда 
мо жемо уочити како се тема апокалиптич ке деструкције постепено јавља у различитим 
формама и појавним облицима – у тоналитетима психолошке, породичне, сатиричне друштвене 
драме, како се шири, усложњава, да би у драми Светионик доживела потпуни развој. 

Деструкција индивидуе, породице, друштва, релативизација моралних и политичких вредности 
– чиме се Ђукић бави у ранијим, поменутим драмама – као последњу, логичну консеквенцу има 
увид у деструкцију крајњих, метафизичких категорија што су одувек представљале камен 
темељац људскога живота. Драма Светионик позна је цивилизацијска творевина, чији аутор, 
пред отвореним вратницама што воде у празнину, вратницама на којима би могао стајати стари, а 
никад актуелнији натпис:

“Ласциате огне сперанца, вои цх’интрате:1 

– налази духовне снаге да, са ироничне дистанце, створи глобалну слику метафору умирућег 
хуманистич ког космоса. Најзад, Светионик је и филозофска драма која своју метафизику црпе 
из обрачуна са системом конвенционалних религијских вредности. Драма садржи сложен и 
консеквентан метафизич ки систем, који јесте пародија свога религијског претекста, али она 
садржи и песимистичку дијалектику освешћеног, рационалног ума. У ироничној дистанци, 
међутим, налази се срж Ђукићеве поетике, налази се њена виталност, налази се искра још увек 
неугасле хуманистичке свести што попут далеке звезде светлуца на тамноме хоризонту.

1 ”Ви који улазите, оставите сваку наду". (Данте, Божанствена комедија, Пакао, ИИИ/9). 


