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За драму Папагај Миодрага Ђукића могло би се рећи да затвара 
идејноестетички круг, отворен делима Светионик (Републиканска унија, 
Удружење драмских писаца Србије, Београд 2005) и Млин (РУ; УДПС, 
Београд 2006), те да са ова два остварења чини својеврсну драмску трилогију. 
Без обзира на тематске, па и жанровске разлике ових комада, постоји нешто – 
осим изразитог ауторског рукописа, онога што се у стара времена називало 
“стилом” – што представља њихов заједнички именитељ, а то је веома 
сензибилан, интезиван, синтетички доживљај цивилизацијског тренутка што 

одређује наше судбине, како на метафизичком (Светионик), тако на друштвеном (Млин), те 
на психолошком плану (Папагај). 

Тај заједнички именитељ, тај доживљај што представља синтезу битних аспеката духа 
времена – транспонованих веома самосвојним естетичким проседеом – јесте апокалиптичко 
осећање живота, јесте рефлекс свеопштег распада, инверзије смисла и релативизације 
система вредности – што резултира наказном, гротескном сликом света, далеко од блаженог, 
логичног, реалистичног, узрочно-последичног следа збивања. Што резултира 
фантазмагоричним визијама, које се уобличавају као ироничне гротеске, те граде – слој по 
слој – глобалну драмску метафору што конзистентно одсликава ауторско виђење унутарње 
суштине нашег света, попуцалог – упркос разноврсним, опојним јавним флоскулама – по 
свим шавовима: физичким, метафизичким, моралним и емоционалним; света који је увелико 
изгубио разум, који прождире самога себе, који свом снагом хрли путем аутодеструкције.

Тако, драма Светоник представља ироничну метафизичку пројекцију, где се Ђукић – из 
визуре сензибилитета и нивоа свести човека краја XX и почетка XXИ века, после свих 
духовних и цивилизацијских искустава, дакле, из визуре човека који је изгубио слатке 
илузије о добро уређеном телеолошком космосу – суочава се великим религијским темама, 
ликовима и симболима. У тој Ђукићевој бласфемичној космогонијској игри, ништа више није 
на свом некадашњем месту, ни Бог, ни ђаво, ни човек. То је свет у којем се не зна да ли је Бог 
створио ђавола, или ђаво Бога, свет у којем је увелико изгубљена тачка ослонца, правац, 
разлог и смисао. То је свет у којем се сурови, излапели демијург поиграва бесмисленим 
судбинама људи, па чак и судбином свога разапетог сина... 

Тако, драма Млин – иронична, квазипасторална гротеска – представља апокалиптичку, горку 
визију српског историјског суноврата. Та мрачна фреска, снажног замаха, почива, колико на 
чиниоцима произишлим из митских, историјских и етнопсихолошких слојева, толико и на 
условљеностима садашњег друштвеног тренутка. Тај заумни колоплет митског, ироничног и 
сатиричног твори сложену, застрашујућу метафору српског историјског, етнопсихолошког и 
друштвено-политичког беспућа, којим господаре нечисте силе зла, безумља и смрти.

Трагајући за унутарњом суштином збивања, аутор је увелико напустио такозвани реални свет, 
његове површинске, конвенционалне појавне об-лике – који нас тако често обмањују – како 
би могао да изгради кондензовани, симболички израз, у оквиру своје, препознатљиве, 
изразито оригинал-не поетике. И док у драми Светионик, зли демијург столује у 
метафизичким сферама изван времена и изван дохватљивог простора, у драми Млин зло је, 
већ, међу нама, у етно-сфери нашег генетског континуума. 

У делу Папагај, зло нас прожима у тој мери да располућује протагонисту комада, разарајући 
га изнутра, тако да се личност као појам реалтивизује, потире се њена егзистенцијална 
целовитост, конзистентност система перцепције, а деловање постаје противуречно унутар 



самога себе, дакле, разарајуће и саморазарајуће. 

Разарање слике света закономерно води, као што знамо, разарању, декомпоновању и самог 
уметничког израза. Дакле, као што смо рекли, код Ђукића нема више блаженог, логичног 
реализма, где су сви саставни делови слике на свом месту, чврсто повезани узрочно-
последичним спонама. Доживљај поремећеног механизма света и, дакако, његовог система 
вредности – доводи код Миодрага Ђукића до фантастике која се храни апсурдним 
инверзијама језика, односа, значења и смисла. Тако добијамо велику, свеобухватну 
стилизацију, која се поиграва појмовима испалим из система традиционалног значења. 
Појмови су отпаци са ђубришта смисленог живота, ђубришта где су свакојаке инверзије 
могуће. Из тог ђубришта појмова уобличава се радња, где су најнеочекиваније могућности 
отворене, сви преображаји доступни, као у виртуелном свету електронских рачунара, који је, 
у ствари, све више, наш реални свет. 

Садржај драме Папагај крајње је једноставан, а истовремено изузетно сложен – зависно од 
тога из које га визуре посматрамо. Ако дело посматрамо оптерећени предрасудама тзв. 
буквалног реализма, тешко ћемо се пробијати кроз густиш његових симбола и метафора. Ако 
му, пак, приступимо отвореног ума, не постављајући му унапред баријере које треба да 
ограниче и упросте његов језик и смисао – оно ће нам помоћи да завиримо иза кулиса лажног 
света појавности који нас окружује и који нам сугерира да је са њим (тим светом) и са нама 
све у реду. 

Читајући драму Папагај, видећемо – међутим – да ништа није у реду. Видећемо да у глави 
главне личности (Филимон Хубач) живи једна друга личност, која се представља као папагај. 
Реч је, управо, о једној врсти пернатог ђавола, уз чију помоћ Филимон постаје демонски 
креативан. Препознајемо, веома гротескно мутирани, прастари митолошки (књижевни) 
мотив дружења с ђаволом. Шизофрени Филимон Хубач, са својим демоном-папагајем у 
глави, представља неку врсту ђукићевског Фауста и Мефиста у једној личности. 

Филимон Хубач постаје, дакле, демонски креативан, те ствара фигуре од воска, које 
оживљавају и постају ликови ове драме. Цела прича, радња и односи вибрирају на танкој 
жици између сновиђења и такозване стварности. Ликови са којима Филимон ступа у контакт, 
пројекција су његове демонизоване свести. Питамо се, према томе, шта је то стварност, и да 
ли “стварност” уопште постоји, или смо сви ми – такви какви смо – тек суманути сан једног 
лудака. 

И, збиља, радња драме дешава се у лудници. Лудница је, дакако, у литератури већ одавно 
коришћена као метафора за одређену врсту стварности, најчешће политичке стварности. Код 
Ђукића је, пак, лудница интегрална стварност, која нема алтернативе. Папагај није политичка 
драма (упркос извесним сатиричним натрухама, које се нису дале избећи), нити драма са 
тезом, нити са утехом. Реч је о изворној, аутентичној, тоталној, уметнички доследно 
спроведеној апокалиптичкој импресији. 

Стање свести Филимона Хубача, свести у којој пребива нечастиви, само условно називамо 
шизифренијом. Реч је о старој човековој навици да појаву именује и систематизује, јер тако 
има илузију да је контролише. У овом случају “шизофренија” је само знак, који жели да 
означи микроплан свеопште деструкције, што не представља ништа друго до дијалектичко 
наличје демонске креативности. 

Иако, дакле, основна визура у драми Папагај произилази из микроплана, тј. индивидуално-
психолошке позиције јунака, она подразумева сплет дејстава што чине тоталну слику света у 
којем живимо. У том свету све је окренуто наглавце, па су и добор и зло изменили места. 
“Иако непрестано мења облик, зло је стално присутно у најтамнијим кутовима нашег ума. Ја 
не знам је ли то због анималне генетске структуре бића од којег потичемо, или је то 
иманенетно самоме Богу, нашем творцу, који нас је створио по угледу на себе” – Филимон 
Хубач. 



Апокалипса по Ђукићу, очигледно, није она из наивног доба човечанства, које је очекивало 
доброга Бога да пресуди грешницима и да награди праведнике. 

У једном концентрационом логору, током Другог светког рата, логораши су, из дуга времена, 
чекајући на ред пред вратима гасне коморе, организовали суђење Богу. И прогласили га 
одговорним. Из континуитета тога и таквог безнађа, што га никаква шминка и никакав 
мондијалистички маркетинг не могу затомити, континуитета који, из часа у час, на овај или 
онај начин, пробија у први план, овде, или негде другде на планети, међу људима, извире и 
Ђукићево апокалиптичко осећање и, заоденуто у форму конзистентне глобалне метафоре, 
остаје да сведочи о времену у којем смо били принуђени да живимо. 
У Београду, 27. марта 2007. 


