
Ђана Салустио (Gianna Sallustio), писац и књижевни критичар из Молфете, Италија. 

Миодраг Ђукић: “Светионик” 
Комедија у четири чина, превод на италијански Драган Мраовић 

Главни ликови су Отац, шампион у стоном фудбалу, Син који стално кашље, Петар Вепар, 
композитор, витез из крсташког рата Миловоје, његов отац Милутин, звани Деда, Злата, 

витезова жена и Ненадова мајка, и Светислав, на крају. 
Кроз целу драму (комичну?), кроз дијалоге, псовке, досетке и реплике, разне звуке и буку, 

провлачи се звук металне куглице која се котрља по плочи стоног фудбала... 
Сцену на левој страни осветљава јарка жута светлост, а на десној сиво-плава. 

На зидовима штитови, укрштени мачеви, фреске са ликовима светих ратника. Разговарају 
Отац и Син који за оца каже да је свемоћан и немоћан, егоцентричан и заљубљен у себе. Отац 

му одговара да ће доживети лош крај због цинизма. 
Син: “... уморило ме је искуство крста и крвавих рана свуда по телу. Све ми се то у мозгу 
мало помешало... противуречне теологије, вере и наде... очајање изгубљених у паклу, без 

алтернативе...” 
Отац га пита: “Па шта ти хоћеш?” 

Син одговара: “Ништа, татице, само истину!!!”
Крај пролога, почиње Први чин. 

На сцени је Злата са сином Ненадом, прелепим дечаком од шест година, који наваљује да 
сазна ко му је прави отац. 

Пристиже витез Миливоје. Злата покушава да удаљи дете наређујући му да се сакрије међу 
саркофаге. 

Ненад примећује чудне и супротстављене ствари око себе, па пита мајку да ли је жив или 
мртав, да ли је дух или тело... 

Злата одговара: “Па нестварни свет постоји исто као и стварни и они се много чешће мешају 
него што су људи у стању да то прихвате.”

Миодраг Ђукић као да се надовезује на шпанског драматурга Педра Калдерона де ла Барку: 
“Живот је ли сан?...”

Тврдња или сумња? Два драматурга са различитих места и из различитих епоха на сличан 
начин извргавају порузи догматску надменост, обмане свемоћника из свих времена. 

Али, да ли је Ненад Миливојев или Дедин син? 
Да ли је Злата мајка или вештица? Да ли је она Беатриче или Бетина, односно је ли она 

непорочна или је проститутка? 
Злата тврди да је Дедин син, Ненад први, мртав, а да је постојеће дете Ненад други, 

Миливојев син! 
У другом чину бесни олуја ван светионика-замка. 

На сцени је точак за мучење на коме је везана Злата. 
Деда, као што “бива” са моћницима који не одговарају за своја недела, подстиче Злату да 

призна да је била у љубавној вези са Сатаном. 
Злата час вришти од бола, а час се ласцивно смеје. 

Чује се урлање мноштва у паклу. 
Сервилни анђели досадно певају. 

Син, обраћајући се Оцу, узвикује да је било: “... болно бити човек...” док се одвијала 
кавалерија рустикана на Калварији. “Тада сам и ја осетио страховиту сложеност, сав садржај 

и страхоте људске смрти....”
За то време је неки брод доживео бродолом на хридима око Светионика. Чују се запомагања 

и позиви у помоћ! 
То је слабо човечанство, ошамућено невременом, преклињало за спас, док се изнад њега 



простире “... празно, црно небо и бескрај мрзовоље. сенилности, старачке охлађености...” 
Син оптужује оца за равнодушност према бродоломницима: “Бежиш... у химне и литургије, 
параде анђела, твојих личних и ненадмашних полтрона... Кад сам и сâм, иако твој јединац, 
завапио на крсту, оставио си ме... Ђаволе и богове си измислио да сакријеш своју луду и 
порочну природу, своју апсолутну немоћ да будеш добар... бленеш незаинтересовано!!!...

Просто је неизбежно да се уз ово “ј’аццусе” помисли на песму посвећену “Природи” Ђакома 
Леопардија, том тајанственом божанству, што нас је створило,у којој он њу оптужује да 

нимало не мари за људски бол, за зебње и смрти људи! 
Наравно, јасно је да није Бог оптужен (ако га има негде), већ је оптужена концепција о Богу 

која се преноси преко давних и савремених концилијума, преко оријенталних и западних 
интегрализама, који су сви усмерени – на крају крајева – да створе збрку помоћу које ће они 

што имају највише права моћи да јашу на таласу власти и одговарајућих привилегија. 
Трећи чин почиње дијалогом између витеза Миливоја и његовог оца Де-де, покрај Златиног 

одра. 
Деда жели да зна да ли су се

Петар Вепар оптужује Деду да је убио своју кћер Злату, па га везују за стуб и туку. Деда опет 
тврди да није он оплодио Злату, већ да су то били демони с којима је она спавала. Дакле, 

Злата је вештица, јер се усудила да тврди да је Земља округла и да се не налази у средиштву 
света, као нека плоча, пре-ма веровању које је наметнула Црква. 

Зато је Злата вештица Науке, блудница која вековима оповргава веровања Цркве која тежи да 
задржи моћ над умовима и бићима који најмање знају о егзистенцијалним мучнинама и 

најслабији су пред њима. 
Али, и данас се наука налази на точку за мучење, извргнута порузи и увредама, захваљујући 

разним Рацингерима и Руинијима. На крају, она ипак преживљава: Галилеј је њен свети 
заштитиник. 

У метежу крикова, оптужби, громова, муња, позива у помоћ и вриска деце бачене под Дедину 
ломачу... све јаче чује се куглица како се котрља... можда је то Земља “тај опаки атом зла” 

(Пасколи), којом се богови играју по својој вољи, чисто да би је гледали како се врти у 
празно?! 

Настаје бесни и бестијални кркљанац: Армагедон... 
Преживљава само један дечак, сељак што смрди... који виче да је гладан и да му је хладно... 
У четвртом чину Отац и Деда (Луцифер) играју стони фудбал. Добро и Зло су два партнера 

одговорна за игру лоптицом?!?! 
Личности комедије (односно човечанства) су есхатолошка инвенција Оца који ће живети као 

аутор све док ликови које је измислио буду трпели свог творца. 
Ни Бог не постоји, без човека. Отац диже руке и грми: “Земљо! јадна експериментална 

плането моја, мој највећи промашају!” У Епилогу, и даље су крај стоног фудбала, Деда и 
Отац, док се Златина глава налази на комоди, на златној тацни. Чују се Миливојеви повици 

који тражи од Злате да му отовори. 
Али, Злата моли Деду да не отвори Миливоју “твоме сину и мом мужу”. 

Труба свира војничко повечерје. 
Жуто светло се гаси. без светлости не може се видети, не може се разумети. 
Деда и Отац пребацују један другоме мањкавости драме (људског живота). 

Светионик који је требало да својом светлошћу води бродоломнике у спас, такође је утонуо у 
мрак несхватљивог, ирационалног, парадоксалног и бесмисленог. 

Миодраг Ђукић је написао и осмислио драму-комедију дантеовске снаге, “испсовао” је 
богове, оптуживши их за произвољне и окрутне игре, изнео је на видело, са привидним 

цинизмом, али са много имплицитног и саучесничког бола, људску судбину, истичући самоћу 
човека-мушкарца, бахато искоришћавање жене која се свети (или се искупљује) кроз реакције 

за које се мисли да су демонске. 
Пошто је констатовано да је инвентивност богова искомпликовала, без објашњења, људски 
живот на Земљи, на којој се њени становници муче и грче у ратовима, покољима, јебеним 



слободама, формалним правима и напорима да се избаве... у име такође ђавољег тројства 
профит-нафта-политика, гледаоци посматрају аутора Ђукића на неутешан начин, али, ипак, 

поносни што су схватили ствари. 
Нема светијег права од права да се разуме односно да се истражују срамне славопојке 

економско-политичких и псеудо-религиозних моћника на уштрб обичног света, односно 
народа будала (да се изразим метафором, -једног нашег моћника). -Али, није мало ни то 

разумети. - Знање нервира моћнике. 


