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У сусрет годишњици Топличког ус-танка из 1917.  године,  који  је  прерано 
подигнут  против  бугарских  окупатора,  док  се  српска  војска  налазила  на 
Солунском фронту, годину и по дана пре пробоја, Миодраг Ђукић је објавио 
још једну, вагнеровске сценске грандиозности и захтевности, са тематиком из 

топличког краја,  драму  Млин,  у којој,  као  и  пре  деведесет  година,  сулудо,  и рекло би се 
добровољно, у смрт одлазе сви његови становници. У историји, покољ 1917. извршили су 
бугарски војници, у драми  Млин  топличке Србе у смрти одводи млинар, воденичар, ђаво, 
пропали студент Ђурка за кога се основано сумња да је Бугарин што он енергично демантује. 

Радња се догађа на Свете Духове.  Место је млин и вир које је  станиште ђавола,  демона, 
водених мрачних сила. Млин је пакао. Драма Млин је осавремењена пасторала. Личности су 
истовремено  реалне,  магијске,  пагански  духови,  људи  и  животиње  истовремено...  Време 
радње неодољиво подсећа на период транзиције Србије, преображење од какве-такве државе 
до наказне мафијашке творевине у којој су задовољење нагона за сексом, кркањем и пићем 
једине, искључиве моралне, духовне, друштвене и правне вредности. 

У топлички крај, који је у општој беди и заосталости, долазе спасиоци из Америке, мистер 
Цојле,  архитекта и Марклен, да Србију избаве из гована.  Мистер Цојле и Марклен имају 
генијалну замисао да на месту сеоског млина направе највећу воденицу – хотел, вавилонску 
кулу, највећу брану и језеро у Европи, као што су то некада радили Тито и Чаушеску на 
Ђердапу,  која  ће  давати  неограничену  енергију  за  индустријализацију,  технички  и  општи 
напредак. Наравно одмах се отвара питање власништва и наслеђа. Воденица је вековима, још 
у турска времена, брашном хранила Топличане, а сада, зарад модернизације и напретка, желе 
да је униште и потопе цео крај. Уместо мистер Цојла и Марклена, главна личност, главни 
мешетар постаје Ђурка. Он је домаћи, али много већи преварант, он је локални ђаво који 
заводљивим речима, посредно и непосредно, Топличане успева да убеди да ако се предају 
њему добиће неограничену сексуалну моћ, то ће бити секс непрестани. Потребно је само да 
се предају смрти. И Срби, Топличани у смрти налазе смисао живота. Када се добровољно 
определе  за  смрт  откриће  се  да  је  Марклен  лажни  бизнисмен,  преварант,  прерушени 
комунистички комесар, зликовац који убија људе као пилиће.

Млин као и претходна Ђукићева драма  Светионик разматра односе Бога и Ђавола. Млинар 
Ђурка је Ђаво, велики мајстор. У Светионику Бог и Ђаво су једна личност и не може се 
утврдити ко је коме отац, ко је кога направио по свом лику – Бог Ђавола или Ђаво Бога. У 
Млину се дискретно намеће закључак да је Ђаво творац и владар света. Ђаво је створио чак и 
Бога. Бог је кључна превара којом су човек и човечанство обманути. 

У  Млину  Ђукић  изврће  руглу  српски  примитивизам,  простаклук,  похлепу,  похоту, 
прљавштину,  сексуалне  настраности,  лаковерност.  Србин  жели  свакога  да  превари,  али 
никога не вара, јер сви њега преваре. 

Када  не  могу  умом  и  преваром,  примитивни  и  похлепни,  надриинтелектуалци,  попут 
професора Софронија, своје луде замисли покушавају да остваре преко своје деце. Њихов 
симбол је Софронијев син, Кирило, малоумни див надљудске физичке снаге. Кири-лове руке 
ломе кости као млин. Он, који није свестан својих поступака, требало је да избави гладни 
народ од зле судбине, глади, врућине и промаје. 



Језик којим говоре топлички Срби је мешавина црногорског и моравског. Језик је увек израз 
свести.  Какав  је  српски  језик  таква  је  и  српска  свест  –  мешавина,  бућкуриш,  муљ, 
колоквијалним говором речено: мешанац, авлијанер, балканер, попут пса непостојеће расе 
који има непредвидиву ћуд, склон је агресивном понашању и увек извуче дебљи крај уместо 
коске.  Таква  је  и  српска  мешавина  динарског  и  моравско  типа,  чобанског  и  моравског 
менталитета. 

Срби су народ сличан стоци. Они живе са стоком, понашају се као стока, сексуално опште са 
њом.  Срби  су  сатири.  Срби  су  содомисти,  Србија  је  Содом,  на  њу  ће  се  сручити  гнев 
праведника. 

Кроз сложену радњу, која је као непроходни честар испреплетана значењима и асоцијацијама, 
црнохуморно, иронично, саркастично Ђукић открива лоше особине Срба и оних који Србе 
темељно, систематски уништавају, пре света комуниста, њихових инспиратора и заштитника 
за  запада.  
Млин је савремена пасторала и драма апсурда. 

Ђукић је темељан у погледу форме, тока драмске радње, мотива, критичког односа према 
садашњости и прошлости. Сваки детаљ је брижљиво биран, студиозно припремљен. Тако је 
једна чобанска здравица драгоцена етнолошка грађа коју ће, као и Србе, однети ветар. У том 
смислу су драгоцени еротски народни стихови и до-скочице које хорови младића и девојака 
говоре. Античка узвишеност, античко драмско савршенство, српски простаклук и зла судбина 
– требало је то сјединити у пародију. 

Врхунац ироније и апсурда је  у томе што се радња догађа на верски празник када треба 
доживети прочишћење, посветити се Богу, а Срби, Топличани, вођени еротском пожудом и 
неутољивом потребом за храном и пићем предају се Ђаволу. Цела Топлица слави Духове, 
општи  је  покољ,  са  свих  страна  се  чује  блејање,  мекетање,  гроктање,  рикање,  пијукање, 
кокодакање, кукурикања, гакање, квакање... то су аутентични звуци исконске Србије. Али с 
обзиром да живе са стоком, да су се помешали, укрстили и сами постали стока, они у ствари 
кољу сами себе, своју децу, своје родитеље. Срби кољу и једу сами себе да би задовољили 
паганске духове и демоне. Та гозба је слична римским баханалијама. Колико је то словенска а 
колико латинска гозба на Свете Духове? Хришћанска није. Није ли она наследство римских 
легионара који су и Христа разапели? 

Срби се плаше глади и промаје. На Духове је велика врућина, тешко се дише, али Срби носе 
шубаре, гуњеве, сукно и пртене гаће – та материјална карикатура, духовна је реалност. Ус-ред 
те несносне врућине у којој су обузети нагоном за храном, доручак им је једини смисао, као 
гром из ведра неба, с неба се спушта олуја, сви беже у Млин, у пакао, у нади да ће тамо 
наставити са јелом, пићем и сексом. 

Највећи  трагичар  у  драми  је  пожудна  и  податна  Цујка.  Она  је  кћи  слепог  хармоникаша 
Милоја, који је гладан и жељан доручка као и сви Срби. У епској традицији слепи гуслар има 
прелепу кћер коју охоли богаташи, нечисте силе обешчасте. Епика се мало осавременила па 
је гуслара заменио хармоникаш. Вођена нагоном Цујка пада у наручје Ђаволу, пада у вир у 
коме тражи хедонистичку вечност. Милоје прогледа на крају драме и схвати да је у паклу, да 
је боље да није ни прогледао. 

Међу српским стереотиповима које је Ђукић немилосрдно исмејао јесте мит о четницима и 
партизанима. Током драме чини се да су Срби раскинули са том традицијом али Марклен на 
крају креће у комунистичку освету. Међутим само за кратко, и он се предаје Ђаволу. А Ђурка, 
који је током драме негирао да је Бугарин у жару општег клања узвикује: 

“Сад! Бајонет на пушките! Боди и кољи, мамката да ви јебем српска!” 

Апокалиптичка  драма  завршава  се  свадбом  у  којој  се  мртва  млада,  Милојева  кћерка, 
нимфоманка Цујка, удаје за Ђавола, млинара Ђурку. На свадби је цело село и сви су мртваци. 



Сви су лаковерно, добровољно отишли у смрт, у воденички вир који им је обећан као рај. 
Млин је самлео Србе и Србију, претворио их у прашну па у каљугу. Срби су били сопствени 
млинари. Сада су у Небеској Србији. Сањају о прошлости и ратним победама. Амин. 


