
Срба Игњатовић 

Црна комедија као пастирска игра 

Стицајем занимљивих прилика згодило се да сам на ишчитавање најновије 
драме Миодрага Ђукића, те “пастирске игре у три чина са прологом и 
епилогом”, прионуо у тренутку у којем расправа о српском културном моделу 
посредством новинских додатака, анкета, културних рубрика и читавих 
симпозијумских дебата добија готово институционализовани замах. При томе 
беспоштедни критичари свега што је национално, дакле српско, испомажући 

се Кантом, напаћеним Ничеом и пабирцима постмодерне, а призивајући и Слободана 
Јовановића, тврде како се тај модел никада није конституисао, што ће рећи да он и не 
постоји, или, запињући у истоме смеру, сматрају да га треба темељно критички преиспитати, 
ваљда и деконструисати, чиме му, барем, признају постојање. 

Не треба много памети да би се у овоме склопу препознао у новоме кључу актуелизовани 
негдашњи спор традиционалиста и модерниста. Без обзира на све терминолошке и теоријске, 
укључујући и квазитеоријске обланде реч је о некој врсти рецидива. Инспиратори те старе 
полемике (која је повремено, као и данас, знала да прерасте у праву хајку били су комитети. 
Исту улогу, укључујући и арбитражну, данас имају политичке опције – односно партије које 
их заговарају. Присутан је, наравно, и глобални штап: захтев да Срби преиспитају укупну 
своју ближу и даљу историју. културу, уметност... не би ли окајали сопствени “генетски грех” 
(онај са којим је у дослуху, по претпоставци, и српски културни модел). 

Наравно да ми се може замерити како поједностављујем ствари. Поједностављујем их 
намерно, не бих ли суштину спора показао у што директнијем светлу. Знам да је све о чему 
расправљам много заплетеније и софистицираније, као и то да је реч о уносној делатности 
чија исплативост расте пропорционално степену самопорицања, самоништитељства који су 
поједини наши савременици – тзв. научници, уметници, мислиоци... укључујући младе 
каријеристе и маторе Херострате – спремни да досегну. 

Дозволићу себи тај степен ненаучности да устврдим како народ који нема властити културни 
модел не би могао да има ни књижевно релевантан језик, ни комплексну уметност, обичаје, 
историјско памћење (макар да ту почесто јесмо у дефициту)... Модел једноставно постоји а 
посве је друга ствар колико се наука њиме бавила, колико је допринела његовој (спољној) 
артикулацији и самосвести. У том погледу свакако јесмо у закашњењу, али то није разлог за 
пристанак на утакмице у самоунижавању, на негацију свега вредног у наслеђу и олако 
брисање укупних домашаја непосредних претходника у свим доменима. 

Да је иоле другачије, не бисмо имали право да се уопште уврстимо у круг народа у дубљем 
цивилизацијском значењу и контексту тога појма. Били оспоритељи српскога културног 
модела и самога његовога постојања тога свесни или не, повремено се чини да им је уграђен 
чип што треба да их усмерава, у крајњем, управо ка одговарајућем негативном закључку и из 
њега изведеном самоништитељском признању... 

Све што је овде речено у основи сам имао потребу да кажем као увод у разматрање 
књижевних и културних кодова на којима је као и наспрам њих саздан Ђукићев Млин (при 
чему се подразумева да је постојање тих кодова један од доказа о постојању и самога 



културног модела). Односно, нашој народној наративној традицији баш као и у уметничкој 
нарацији, поготову у глишићевској фантастици, млин је синоним нечистог места, стециште 
злих сила, те стога и готово унапред задати, утврђени симболички код. Подразумева се да је 
млинар дослуху са тим силама као врста њиховог опслужитеља, Са истих извора проистиче 
кодификација сеоског попа Живојина и ђакона Наћка, врачаре Роксанде, чобанице Цујке и 
њеног слепог оца, хармоникаша Милоја. С друге стране, чобани и чобанице суочени с 
натприродним бићима пристижу из древног контекста европске и поготову медитеранске 
пасторале како би припомогли да Ђукићев Млин у једном аспекту буде налик на његову, што 
ће рећи драстично посувраћену и досувраћену, до црне комедије и драме апсурда, хорора и 
гран гињола доведену “верзију” Богојављенске ноћи! Да би се то постигло неопходни су 
лешеви што плутају у пакленом воденичном виру, убиства у стању махнитости и демонске 
појаве попут паука Милеуснића. 

У ствари, читава Ђукићева поетика бравурозно је исказана већ у самом прологу: месец је у 
топлој летњој ноћи налик на “паука са шест раскречених, длакавих и црних ногица и 
испупченим трбухом који исијава сребрну светлост”. Ту је и “дубок вир”. Он “стално жубори, 
повремено клокоће, кркља и сркће”. Каква ономатопеја! Нешто даље месец је “угојен као 
прасе”. Он повремено “загрокће од задовољства, чему се усхићено придружи крекетање 
милионског хора жаба из вира”. Овој многозначној, сугестивној какофонији, тако богатој да 
би се какав театарски експерименталист ту и зауставио сматрајући да је овај обавио сав посао 
а даља домишљања препустио публици, прикључује се “неко подземно хркање и кошмарно 
стењање” што одјекне простором с времена на време. 

Мислим да нећу погрешити ако овој фантазмагоричној гротески нађем узор, осим у раније 
споменутом, и у деликатном подразумевању гогољевске фантастике као легитимне светске 
књижевно–културне баштине. Таквом се она, уосталом, указивала већ Миловану Глишићу а 
нема ни најмањег разлога да у Ћукићевом примеру буде другачије. Принове Ђукићевом 
контексту пружају сеоски функционер Марклен (изведеница од имена Маркса и Лењина) и 
бизнисмен, препородитељ, архитекта и “наш Американац” мистер Цојле. При томе Марклен 
има атрибуте олињале, бивше власти која, у недостатку квалитативно нових представника, и 
даље, готово по сили инерције, не одвише убедљиво и постојано, али макар повремено ипак 
некако функционише (по принципу: “једном власт, увек власт”). Да је другачије Маркленов 
глас би беспоговорно грмео; овако се и он повремено утапа у мноштво или и изостаје. 

Како год било, Марклен, макар био комитетски реликт (данашњи “прелетач”, “пресвлакач”) 
не одустаје од улоге вође с “визијом”. Он и даље претендује на позицију усрећитеља – 
човечанства и својих сусељана. Јесте да му је секретар заглавио у виру, да се надуо као мех, 
али нова мисија је ту, с тим што је њен синоним мистер Цојле. Сада је мистер Цојле тај који 
ће покренути преображај света, изградњу нове Вавилонске куле на месту старога млина, све 
уз бољитак и напредак што неизоставно пристижу чим он започне цивилизаторски посао. 
Новину у Ћукићевом поступку представља и амбијентирање збивања његове “црне 
пасторале”. Радња је смештена у Топлицу, ауторов ужи завичај, те он на темељу познавања 
локалног менталитета конципира поједине обрте, реплике и колоритне доприносе збивањима 
и атмосфери. Топлица је ту, држим, у исти мах и синоним вазда сиромашног и културно 
запостављеног Југа којег се усрећитељи по правилу присете кад деле обећања и смишљају 
какву брзопотезну манипулацију. Појава Марклена удруженог с мистер Цојлетом утолико би 
могла да наликује и на какаву томе сродну “агитацију”. 

Та врста поруке – а чини се да је о поруци реч – има своје значење и на микро и на макро 
плану. Збивање, наиме јесте амбијентирано у Топлицу, али Топлица на Ђукићев начин може 
да се прошири тако да ентропијски обухвати свеколику транзицијску Србију, па и шире 
просторе не само “западног Балкана” (што нам је, у скорије време, помодно географско 



именовање–разврставање). 

У исти мах, подразумевајући да је симбол млина архетипно кодиран, ваља да распознамо и 
нове симболичке слојеве које он по себи носи. Претварајући све, не само пшеницу у мливо, 
што ће рећи и људске животе, судбине, Ђукићев фабулозни млин је истовремено институција 
и глобални механизам паралелан чувеном “топионичком лонцу” као родном месту “нове 
цивилизације”. Аутор додуше не експлицира ову значењску нит али нема сумње да је у 
његовој творевини симболички и она присутна. 

Театар Миодрага Ђукића пре је све друго но дословно “пастирска игра”, али поигравање с 
том формом аутору је отворило низ могућности у Млину. 

Изузетан размах имагинације и језичке инвенције ваља свакако посебно споменути. Иронија 
развијена до сарказма, црни хумор и гротеска у пару, силовит ритам више него онеобичених 
збивања и поготову преплитања кодова (старих и нових) као поступак што исходи 
уравнотеженим иновирањем заслужују пуну пажњу тумача и потенцијалних редитеља. Доказ 
је то да је најбољи однос традиционалног и модерног саоднос: њихово преплитање, 
прожимање. Зреле, хармоничне културе по правилу поседују оба “пола”, обе компоненете – 
традицију и модернитете – као битне властите сачинитеље. Исто важи и за зрела, значењски 
и естетски пуновредна остварења, што “пастирска игра” и црна комедија Млин свакако јесте. 


