
Милан Миња Обрадовић 

Ускликнимо с глумављу! 

Упутство за употребу: 

Дејство: 

“Ускликнимо с глумављу” је есеј-манифест који у себи носи претенциозну формулу мелема за 
ране драмског театра. Есеј је миротворен као медикамент који делује гротескно. И лечи и трује до 
даске која живот значи. 

Индикације: 

Дисторсио спиритус и сродне болести модерних времена. 

Дозирање: 

Лек се примењује адоцулос,перотално и перорално. 

Контраиндикације: 

Хронична сујета дијагностицирана као ванитасванитатум.

Мере опреза: 

Не препоручује се код ресистентиетхеа-тралиси сличних душевних поремећаја. 

Интеракције: 

На брзину ресорпције пресудно утиче 

инцонтинуо цонсуматио артес либералес. 

Начин чувања: 

Ин фацие леци, на светлости позорница. 

Начин издавања: 

Лек се издаје искључиво на рецепт театролога или цонсилиумахистрионис. 

Рок употребе: 

Ограничен трајањем хомолуденс-а. 

Начин употребе: 

После свега, проимпровисатио.

Паковање: 

Меко, метафорично и слојевито. 

Упозорење: 

Узрочник  есеја  је  суноврат  драмског  театра  и  позоришне  мисаотворности  око  нас.  “Ускликнимо  с  глумављу” 
конзумирати као театар у театру... о театру. Дозирати по аналогији глумац је ...глумац је глумац. Пре употребе мућнути  
Јориковом лобањом. 

СВЕТИ САВО и СВЕТИАРДАЛИОНЕ!УСКЛИКНИМО С ГЛУМАВЉУ!

ГЛУМСТВО је зачудно чувствено чувство! 

ХИСТРИОН пркоси већ увреженом схватању по коме се позориште не слуша, него гледа! 

ГЛУМАЦ је еманација идеала музичке уметности; он је “звучаће ћутање” јер дијалог доживљава као нотни систем, 



монолог као партитуру, а драму као синфонију стаса и гласа! 

Само ХИСТРИОН је позориште “голо и босо”, ратосиљано непотребног баласта и квазиредитељских намета! 

ГЛУМАЦ не расипа енергију “у ранфузи”, фокусира је на слово, фиксира на реч и душу! 

ХИСТРИОН не припада оним људима који су оглушени на факат да је реч творевина душе! 

Корак великог ГЛУМЦА одзвања батом чији ехо струји венама гледалаца! 

ХИСТРИОН третира позориште као прибежиште својих гледалаца! 

ГЛУМАЦ твори позориште као избеглиште од епохе којом несметано колају садржаји Пандорине кутије! 

ХИСТРИОН је позориште које не личи на предрасуду о себи! 

ГЛУМАЦ је рам који сише своју слику! И док сише слику своју недри уверење да само крвна слика нема рам. 

ХИСТРИОН нема претензија да постане лик илити скраћено издање туђег живота! Он је лик свих ликова јер им личну 
ликовност дарује! 

ГЛУМАЦ свом  дичном публикуму  краде  веру  у  варку,  не  би  ли  ту  веру  подарио  лику  кога  носи  и  возноси  ко  
вознесенку.  Наравно,  под условом да ту варку заврљачи у гледалиште са  прецизношћу којом се  посред чела присни 
пријатељ гађа илузијом! 

ХИСТРИОН је срж позоришта, он је позориште усржено до “кости костију наших” 

Само ГЛУМАЦ има право да раскринка сценске опсене, да их истргне из свести гледатељства по Ничеовој максими: 
Све што можеш да отмеш не дозволи да ти буде поклоњено! 

Док влада у пролазном, ГЛУМАЦ зна да “воденица време меље, а житом нас заварава”! 

ХИСТРИОН је вечни и вовјечни покрет, а сви покрети језде на крилима пулса! 

Нема тог ГЛУМЦА који не верује да ће точак постати нога, чим позориште постане живот! 

Нема тог мртвог ХИСТРИОНА који се из улоге Јорика не би брецнуо творцу: “Слушај ти Шекспирино! Што си ме 
вадио из гроба за ову коску од улоге?!” 

Нема тог ХАМЛЕТА који незадовољан улогом није свог Јорика лоботомирао о даске које живот значе, да би у осами 
гардеробе, лобању нежно крпио “смрт” лепком по свим шавовима! 

За великог ГЛУМЦА, сваки пљесак из гледалишта је пљусак из ведра неба! 

ГЛУМАЦ је самообману позајмио из стварности која се зове живот, а обману из илузије која се зове живот на даскама 
које живот значе! 

Нема тог ХИСТРИОНА који на сцени не доживи отворени прелом душе! 

Кад би ГЛУМАЦ себи писао последњи монолог пред смрт, он би могуће гласио: 

“Колико пута сам био мртав, овако никад... Драги гледаоци! Видимо се у некој лепшој имитацији живота! А, да... Кад  
умре глумац, кажу да гримаса титра бар четрдесетак дана. Такав смртни случај да приушти обичан смртник за живота, да 
га види Бог... 

(Пипа пулс, гледајући на сат) 

Или сам умро, или ми је стао сат, ит’с тхе qуестион!

(Пауза) 

ЗБогом! 

“Нема тог ГЛУМЦА” – штоно рече вечни чика Миливоје – “кој’ не би волео да га позориште живота кошта!” 

Ин  вино  веритас  ХИСТРИОНЕ!  Само  вино  спаја  Бога  и  човека!  Бог  ти  дао  здравља!  Ускликнимо  с  глумављу, 
ХИСТРИОНЕ! АМИН! 


