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Ђаво – то смо сви ми 

Није прошло много од како се појавила драма Миодрага Ђукића Светионик 
(Републиканска унија, Удружење драмских писаца Србије, Параћин 2005. 
године) а пред нама се налази његово ново драмско дело. Млин – пастирска 
игра у три чина, са прологом и епилогом*. Млин, међутим, представља плод 
дугогодишњег стваралачког зрења – више од четврт века водио сам са 
аутором повремене разговоре о његовој идеји да напише ироничну, 
квазипасторалну гротеску, која би, у виду глобалне метафоре, испричала 
причу о српском суноврату. Како је, током дугих година, српски суноврат 

добијао све веће убрзање, тако се и почетна идеја развијала, изоштравала, да би 
дефинитивни, заокружени облик добила у делу што стоји међу корицама ове књиге. 

Дела Миодрага Ђукића извођена су својевремено – од седамдесетих до деведесетих година 
прошлог века – на најважнијим српским позорницама. Поменимо само драму Александар, 
изве дену у Југословенском драмском позоришту, драме Потраживања у мотелу и Кртичњак у 
Народном позоришту у Београду и Кисеоник уНародном позоришту у Нишу. Данас – 
Ђукићева дела могу се наћи, углавном, у издањима Удружења драмских писаца Србије или 
на интернету (на сајту: wwwј.драма.орг.yу) али, од како је наше друштво, па и нашу културу 
погодио транзицијски, квазидемократски удес, Ђукићева дела, као ни дела многих других 
писаца, окупљених око овога Удружења, немају, више, приступа на позоришне сцене, 
поготово не на оне најважније. То помињем не зато да бих овде разматрао питање 
посткомунистичке цензуре, питање деловања интересних група у култури, такозване 
позоришне мафије (о којој се код нас већ доста пише) где су чаршија, политика и новац 
повезали своја дејства, или да бих – недајбоже – ламентирао над рушењем система 
вредности, које је, као и друге пратеће појаве, само природни процес у одређеној фази 
пропадања једног народа. То помињем из хроничарске жеље да остане, и овде, забележено, 
као податак за неко будуће разматрање наших културних прилика и неприлика. А сада се 
враћам теми. Ма колико ауторова инспирација вукла корене из света реалности у коју је наше 
поколење потопљено – његов стваралачки поступак је далеко од тога да буде непосредна 
реплика те реалности. Та реалност овде је транспонована у апокалиптичку песничку визију, 
која би се жанровски могла дефинисати онако како је на самоме почетку овога приказа већ 
речено. 

Пред собом, дакле, имамо мрачну глобалну метафору, чије линије значења не извиру из 
апстрактних уопштавања, већ из митских дубина тла и етнопсихологије, али и из конкретних 
асоцијација везаних за тренутак у којем живимо. Та симбиоза значењских нивоа твори, у 
крајњем исходу, конзистентни ауторски микрокосмос што симболички одсликава поноре 
наше колективне судбине. 

Ђукић, који је урбани писац, како по избору тема, тако и по идејној заснованости својих 
досадашњих комада (са изузетком драме Светионик, чија је инспирација метафизичка, а 
резултат нешто што би се могло дефинисати као бласфемична космогонија) у овоме делу 
враћа се изворима, суочава се са тамним наличјем етничког бића из којег је и сам потекао. 
Но, локални колорит Ђукићеве Топлице исто је (мутатисмутандис) што и Yокнапатањпха 
Вилијема Фокнера, мада је овде реч о проседеу који се увелико удаљава од реалистичког. 
Локалним колоритом једног условног србијанског југа, насликана је фреска снажних замаха и 
крупних потеза, која, храњена ткивом локалних атрибута, ове далеко надилази, стварајући 



аутохтони свет за себе, који, међутим, по дијалектичкој нужности, више говори о суштини 
наше стварности и наше судбине, но што би то реалистички поступак икада могао учинити. 
Као што рекосмо, већ у претходној својој драми Светионик Ћукић беше дубоко загазио у 
метафизичко промишљање живота, ма колико форма тога промишљања била најближа ономе 
што називамо ироничном гротеском. У поменутој драми, аутор је, већ, увелико напустио 
такозвани реални свет, колико загађен његовим апокалиптичким перспективама, толико, 
трагајући за кондезованим, симболичким изразом, који би веродостојније могао да изрази 
генезу зла, уткану у саму матрицу постања. 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 драми Млин, зло – то смо сви 
ми. Отуда, све време присуствујемо гротескним, застршујућим, бошовским метаморфозама 
драмских ликова * које, зато што су застрашујуће, нису лишене ироничне и хуморне 
димензије * да би се, најзад, у драматичној финалној градацији, читаво пучанство 
бесловесних топличких сељака преобразило у инсекте, остављене на милост и немилост 
отровним пауцима– ђаволовим слугама. А тај ђаво, тај млинар, чија се генеза извлачи из 
дубинских, традиционалних етно–простора, није, дакако, апстрактни симбол принципа зла, 
већ то је, такође, један од нас – у истом смислу као што се капо у логору смрти регрутује од 
самих затвореника. У Ђукићевој драми Млин физичко и метафизичко нису, дакле, одвојени 
непрекорачивим зидом апстракције. Физичко и метафизичко овде су, као у паганским 
митовима дати једно поред другога и једно у другоме; они су овде само појавни облици једне 
исте суштине и једне исте садржине. Отуда је и појам зла интезивно отеловљен и иманентно 
присутан у свакодневним збивањима, без неког спектакуларног повода који би га имао 
призвати. 

Појам добра у Ђукићевом свету није равномерно присутан. Он је ту присутан само у 
траговима, као пуста жеља, као сан који је то само и остао, или се преобратио у своју наказну 
супротност. 

Сасвим природно – јер Ђукићев свет је представа једног монументалног предворја 
апокалипсе, чију су архитектонику припремали већ његови ранији комади, а нарочито 
Кртичњак, Кисеоник (Миодраг Ђукић: Одабране драме, “Прометеј”, Нови Сад 2001. године) 
и, већ помињани Светионик. Развој те идеје кретао се у ауторовим делима од друштвених до 
чисто метафизичких координата, да би, на крају, у драми Млин писац пакао потражио у нама 
самима. Пакао, дакле, нису други. Пакао – то смо ми. И није потребно никуда ићи, да би се 
тамо стигло. 

Ономе ко Србију добро познаје, споља и изнутра, ко познаје њен етникум и њену историјску 
судбину, ономе ко је у Србији живео, а нарочито ономе ко је у њој провео последње деценије 
– овај комад се, на тренутке, може учинити скоро реалистичним, или, бар, натуралистичним, 
са извесним примесама ироничне гротеске. А, онда, како се прича развија – од бројгеловских 
сељака, долазимо до бошовских паклених приказа. 

Србија у тамном вилајету, у паклу свог вековног усуда, па још и у транзицији, планета у 
предворју апокалипсе, под глобалним дејством лихварске интернационале – ето дивне 
инспирације за песника! 

У Ђукићевој фантастици има логичног континуитета што из националне баштине добија 
своје базичне структурне слојеве (Глишић, Настасијевић), тако да и веза с Гогољем делује 
сасвим природно и закономерно. Али, та генетска матрица је код нашег аутора толико 
заошијана, толико надграђена и прожета властитим језичким кодом и самосвојним изразом, 
да можемо говорити о оригиналности као изразитом својству Ђукићевог дела. 



Када се разматра Ђукићев драматуршки поступак, треба имати на уму да он пише, не само 
после Гогоља, већ и после Yојса (енергија језика), а поготово после Јонеска, Бекета и свих 
искустава антидраме, односно драме апсурда. Ђукић је писац, колико иманентне стваралачке 
енергије и самосвојног стила, толико и писац са свешћу, са концептом и са односом према 
литерарном и драмском наслеђу. Ова два стваралачка аспекта, ирационални и рационални, у 
његовом рукопису, развијени су до снажне синтезе. Такође, он, као аутентични стваралачки 
медијум, има сасвим прецизно осећање за оно што зовемо духом времена. Стога, од њега 
нећемо, по сваку цену, очекивати традиционалистичке производе, тзв. добро скројене комаде 
и сл. Ђукић радо разара традиционалну драмску форму, да би градио велике, симболичке, 
живописне драмске слике. Његова, често аморфна, драмска радња ваља се, ношена 
интезивном енергијом језика, пропада попут водопада и уздиже се попут таласа велике 
плиме, не обазирући се много на узусе класичне драматургије. Јер, ако хоћете да изразите 
осећање света који хрли својој деструкцији, логично је да ће процес деструкције да нагризе и 
форму којом се изражавате (“форма је садржина”) – о чему читава модерна уметност тако 
речито сведочи – те да се нећете послужити оним средствима што их је изнедрио, некада, 
сасвим другачији дух времена, другачије осећање света и живота. 

Ђукићев језик, такође, зазире од конвенционалности реалистичког исказа. Он је симболичан, 
сиров, фарсичан и гротескан, набијен разорном енергијом – он не служи стварној 
комуникацији, какве у овој драми и нема. Језик представља нарочиту креативну особеност 
овога комада. То је језик што га је аутор створио за потребе управо овога и оваквог дела. Реч 
је о надасве живописном конгломерату наших јужних наречја, који асоцира на вавилонско, 
библијско “помјатеније јазиков”, до којег долази онда када је слика света замућена, па језик 
више не изражава сувисли координатни систем појмова, не представља, дакле, израз система 
вредности, нити постојани мост за међуљудску комуникацију. 

Разарање језика (чему смо и у реалном искуству свакодневно присутни) представља један од 
најалармантнијих симптома разарања слике света, урушавања свих вредности, наговештај 
краја једнога доба, епохе, цивилизације, те, у крајњој консеквенци, наговештај апокалипсе. 
Језик којим говоре Ђукићеве гротскне креатуре–ате креатуре, то сми ми сами – језик је 
деградације, деструкције, самопоништавања. 

На крају треба рећи и да је Ђукићева мрачна, апокалиптичка визија, истовремено, пуна духа 
и хумора, лишена патетичности и дидактичности. Аутор има снаге и елеганције да се поигра, 
подсмехне, да успостави ироничну дистанцу према теми у коју је, истовремено, дубоко 
загазио, те на тој “дијалектичкој клацкалици” гради ефекте своје поетике. 


