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Квартет

Заувек остаје двострука тајна! Која то магија вуче глумца да понире у ликове и 
који разлог га мотивише да то своје откриће тежи да непрекидно обелодањује, 
радујући гледаоце подједнако надом и очајем, а да опет суочен са тугом и 
празнином у себи када се завеса спусти, остане усамљен и празан? Тајна се 
умножава онолико пута и онолико дуго, колико он, глумац, буде био кадар да 
тај ритуал стваралачки обнавља. А обнавља га из вечери у вече, из лика у лик и 
непрекидно се пуни новом креативном енергијом и празни експлозијама чула и 

душе, које плаве гледалиште. Све то бива и догађа се као код самопунивих батерија 
неисцрпне снаге или онако како Антеј добија снагу додирнувши земљу, тако глумац добија 
надахнуће додирнувши даске и угледавши амбис гледалишта са подигнутом завесом. 

И све то, тај век глумачки траје док он сам не потоне у рутину, када престаје да буде 
непоновљив и вазда неисцрпно креативан или док га, о благословени боже, смрт попут 
Молијера на сцени не утеши и узнесе. Тада престају све злобе и зависти, гаси се колегијална 
мржња и он, непатворени глумац, добија рајско одличје, поднебље и настањење. Таквих је 
мало, али их има и памте се. 

Џемс Дин, миљеник тинејyера и оних који подједнако непоткупљиво верују у страсни живот 
и његову вереницу смрт која га венчава бесмртношћу, је из живота, из кулиса, са сцене јурнуо 
и заувек се настанио у својој и нашој вечности. Учинио је то у сомнамбулној брзини 
повезујући трајање и нестанак у метафизику сна. Он није трагао, он је једноставно креирао 
своју ролу у којој се поистовећује са непрекидним победником кога не зауставља ниједна 
препрека. Понирањем до апсолута живота и његовог смисла, он га је преокренуо, 
преименовао у вечност, уместо ништавила. 
Такав Џемс Дин је био и у ликовима које је оживљавао,којима је даровао живот богатији но 
што су га у могућем животу и сценаристичкој замисли имали. Погнут по земљи он је 
ослушкивао живот, док је гледао пасуљ* како расте и од кога је очекивао добит, као и од оног 
млаза нафте* који га облива у његовом свечаном оделу. Он једноставно чезне за животом, 
гута га неутољиво гладан и живи га целим бићем. Свим дамарима, унутрашњим трептајима и 
оном незаситном глађу која се не утољава. 

Џемс Дин је све своје ликове црпао из својих унутрашњих дрхтаја и, будећи непрекидно неке 
нове импулсе и снаге којима их је хранио, уобличавао и продубљавао. Сви они извиру из 
његове ћутње, из тишине којом опасује своје тело и пушта да се они сами праћакају својим 
живљењем и својим судбинама, смислом и трептајима. Мало је рећи да је у њему непрекидно 
горела нека унутрашња ватра којом је он емитовао своје креације, у њему је непрекидно 
тутњао вулкан емоција које је он, само њему знаном енергијом духа и чула кротио и 
припитомљавао, дозвољавајући да нас уместо дивљих звери пресретну питома бића. Која и 
њега и гледаоце кроте и преводе га из дивљине у питомину. 

На свој, али и сродан начин, Инокентије Смоктуновски кротио је лик Хамлета у истоименом 
филму. Сав у стишаној гами паћеничке душе, у себи дубоко пробуђене и побуњене, више 
веран и одан, но неверан и превртљив, његов Хамлет је подједнако човек који сумња и који се 
бори, који и кад се противи и не верује, остаје заклет и засужњен иза зида својих стрепњи да 
некога не повреди, да противника пре-више не рани. И опет све се то и види и не види на 
његовом лицу, у његовом хабитусу. Закопчан тамним дугмадима он не дозвољава да се 
његова душа расипа ни у гневу, ни у патњи, ни у љубавном заносу. Он, једноставно, има све 
ликове упијене у себе и са њима води свој унутрашњи рат и дијалог, дозвољавајући да до 
гледаоца допру само трептаји и назнаке драме која тиња у његовој души и телу. 

Инокентије Смоктуновски носи своју глумачку тајну дубоко закључану у себи и само 



посвећенима дозвољава да је наслуте, а никако да до краја у њу и њега продру. Хамлет и 
остале роле које је помно и предано развијао носе нешто од маглене тајанствености, али и 
прецизног емотивног набоја и назнаке. Никад не оставља гледаоца у дилеми шта емитује и 
ког је то интензитета у њему. Остаје једино тајна и дубока неизвесност деловања на гледаоца. 
А тај доживљај је сличан омами тајанства чула и душе која нагло избије и неочекивано 
преплави. Очију непрекидно загледаних у небо и даљину, он непрекидно мами дражима 
неочекиваног, а топлог и драгог. 

Од прве сцене до оне последње, испуњене безнађем у филму Место под сунцем по роману 
Теодора Драјзера Америчка трагедија, тиња присуство смрти као неминовности у разрешењу 
заплета и радње. И све не би било испуњено тим безнађем да није Монтгомери Клифта, који 
тумачи главну мушку улогу. Сав затворен у себе, заточен својим сиромаштвом и љубављу 
најпре према једној, а после према другој девојци, он развија свој лик као стидљиву верзију 
свога живота који се расипа између осећања љубави и могућих части богатог живљења. Он 
своје дилеме не саопштава у гласним дијалошким формулацијама. Он се животу и току 
препушта са оним унутрашњим дилемама и стрепњама које га чине више мучеником, него 
творцем онога што жели.Аитошто жели није му довољно ни јасно ни изазовно, да би 
занемарио оно претходно. 

Само глумцу нерва и сензибилитета какав је Монтомери Клифт било је могуће реактивирати 
лик из романа, који више пати него што осећа и који својом немоћи пре пристаје на дато, да 
би се у коначном ипак одлучио на оно што му се учинило као излаз – смрт, убиство вољене а 
сиромашне девојке. 

И управо у игри Монтомери Клифта има обиље наговештаја смрти као оне злокобнице која 
разрешава судбину ликова. Опет и он сав у тескобама сопствене личности, непрекидно 
утонуо у тишину или танани унутрашњи говор који само он ослушкује и у скромним 
одјецима пушта да до гледаоца допру, све то чини да се назру они унутрашњи дамари и само 
глумцу знани путеви којима гледаоцу саопштава кошмар, дилеме и драматичне ломове 
сопствене душе. 

А онда, употпуњавајући овај КВАРТЕТ сродних величина, на свој мутан начин уплиће се 
Марлон Брандо, одевен у тесну белу мајицу Тенеси Вилијемса и његовог Трамваја званог же-
ља. Сав намргођен, а болно рањен неусаглашеном љубављу, ношен визијом о сопственом 
узвишеном лику он такође васкрсава ону чаролију игре која почива на понорним зрацима и 
знацима и непрекидно нас опомиње на своје неминовно присуство. Његова игра и његов 
занос били су од рода љубавног, али интензитет његове патње и вољења, као да је задирао у 
само биће вечности које једино смрт може изабранима да подари. И он недовољно мудар, а 
чулно запаљив, срљао је у ликове које је тумачио, као што је безмерно узимао и отимао живот 
који му се нудио. 

Сав занет просторима свога бића у коме пребива мноштво хулигана и бескућника, Марлон 
Брандо је само ретке и одабране припуштао појилима и забранима на којима се башкарио. И 
он, мада агресиван и бескомпромисан, сав засужњен у тамне пределе својих чула и емоција 
није дозвољавао радозналцима да у њих по свом нахођењу завирују. Бирао је шта ће и коме 
ће се као у Трамвају, поверавати и припадати, макар и без шансе да љубав буде узвраћена. 

Баш због те своје засужњености Марлон Брандо је глумац који непрекидно мами и изазива да 
буде гледан, тумачен и одгонетан, од Трамваја до Кума, због оне тајне коју његова игра 
проноси и дочарава. 

И ето: КВАРТЕТ је потпун! Има– ли тајанственијих, у себе загледанијих и унутрашње 
разигранијих од Џемса Дина, Инокентија Смоктуновског, Монтгомери Клифта и Марлона 
Бранда. Могуће је наћи друге глумце, другачијег нерва и нарави, али ови су све своје роле 
одиграли у високој температури страсти, унутрашњих сагоревања и трептаја душе. Умели су 
и да заболе гледаоце као што су умели и да их узнесу аутентичним и непоновљивим 



надахнућем које је долазило из ду-бине њихових личности, довољно стишаних, али 
неодољиво изазовних. Сви су они однеговани на истом пламену страсти. емоција и 
унутрашњег сагоревања да их то, макар и у овом произвољном, КВАРТЕТУ сродности чини 
препознатљивим и незаборавним. 

 *Филмови Источно од Раја – Див.


