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Гојко  Шантић 

 

О  Н    И    Н  И  Ш  Т  А    Д  Р  У  Г  О 

 

 Предање о Кају Марцију Кориолану Шекспир је до детаља преузео из 
енглеског превода Плутарха. То је један од најопоријих и политички 
најинтригантнијих комада из његовог целокупног драмског опуса. Начин на 
који су у њему приказане супротности у рано доба римске историје, не 
прикрива ни на тренутак сву жестину сукоба и борбе између патриција и 
плебејаца. Текст је у својој интегралној верзији изузетно тежак за сценско 
извођење. 

 Шекспир је у њему до краја на страни племства. На страни 
Кориоланове гордости и непопустљивости којој се нескривено дивио. 
Веровао је да својом чврстином и класном непопустљивошћу брани природу 
и постојаност правоверне историје. Са презрењем је гледао на плебејце као 
на руљу, приписујући јој кукавичлук и незнање у одбрани Рима. Кориолан је 
за њега био блистави јунак кога, они који су недостојни историје, опањкавају 
због храбрости и ратничке гордости. 

 Желећи да у Риму опет успостави стање монархије, Кај Марције се 
сукобљава и са племством и са народом. Сукобљава се на крају и са самим 
Римом. Напушта га и прелази на страну Волшчана који ратују против Рима. 

 Шекспиров Кориолан је са сваким новим извођењем дизао велику 
прашину иза себе. Од њега су, како бележи позоришна историја, презала сва 
друштвена уређења. Била су то извођења која су узнемиравала све тадашње и 
будуће политичке такмаце. Чињеница да је класна мржња у Кориолану 
наглашенија и јача од отпора према непријатељима Рима, изазивала је 
згражавање публике. 

 У Брехтовој верзији Кориолана народ се наоружава и брани Рим. 
Кориоланову повређену гордост Брехт изоштрава и преиначује у осећање 
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сопствене ненадокнадивости. Подсећајући нас на последице политичке 
самовоље у људској прошлости, Брехт нам обзнањује суштину своје обраде: 
Рим може да постоји без великог човека, али не може без народа. 

 Каја Марција Кориолана сам играо у Брехтовој обради 1970. године у 
Југословенском драмском позоришту, у режији словеначког редитеља 
Франца Јамника. Ту контроверзну личност сам откривао и тумачио бавећи се, 
истовремено, и његовом неподмитљивошћу и његовом таштином. Трагао сам 
за човеком који своју породичну и грађанску дужност подређује осећању 
незаменљивости и себељубља. Таква стања сам откривао и градио у 
тренуцима његове привидне умерености и толеранције. 

 Јамник у раду са глумцима није детаљније образлагао Брехтову 
поетику. Није инсистирао на Брехтовој зачудности у свом редитељском 
поступку. Говорио нам је о исконском и борбеном позоришту које боде 
својим рапиром у публику. 

 У масовним, кореографисаним сценама борби, он је музичким и 
светлосним променама нагло и неочекивано прекидао сценску радњу. 
Призори заустављених и замрзнутих борби на сцени су, по Јамниковом 
уверењу, рушили илузију у гледалишту и изазивали зачудност. Нисам стекао 
тај утисак. 

 Његов редитељски „Мали кредо за велико позориште“, који је обзнанио 
у програму представе, био је по моме осећању колико поетичан толико и 
уопштен: 

 Верујем да једино у Позоришту чак и смрт може да буде поносна и  

 стваралачка. 

 Верујем у радосна и луда рађања на сцени. 

 Верујем да Позориште може да убеди чак и некрофиле да је живот 

 заводљивији од смрти. 

 Верујем у живот који побеђује смрт, верујем у Позориште које 

 побеђује ситу животињу у човеку. 
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 Јамник је у представи посебно осветлио личност Волумније, 
Кориоланове мајке. Мој Кориолан је плакао у мајчином крилу верујући да је 
класна надмоћ у држави важнија од свега. Наследио је мајчину храброст. Њен 
патриотизам је прекрио својом охолошћу. А нашу представу сенком претеће 
диктатуре. 

 Оно што су шекспиролози називали у Кориолану несрећом једног 
темперамента, у Брехтовој представи се преобразило у несрећу једне 
болести. 

 У представи постоје сцене и тренуци који наговештавају и оно друго, 
потиснуто и непознато лице Кориоланове природе. Таква је сцена када по 
повратку из рата затиче своју жену са сузама у очима: 

 

  КОРИОЛАН: 

Драга моја, такве очи имају 

у Кориолу удовице сад 

и мајке, што без синова осташе. 

 

 Јан Кот је писао да се те речи са муком смештају у психолошком 
цртежу Кориолана. Да су сувише меке и сувише нежне за његов карактер. 
Кориолан је, међутим, уз те речи много комплекснији и захтевнији лик. Уз те 
речи је поред својих ратних заслуга свестан и ратних жртава. Такво осећање 
га, као и пример привржености мајци, богати и усложњава. И узгредна сцена 
када не може да се присети заробљеника из Кориола коме је обећао милост, 
говори о некој давној племенитости која је у ратном вихору осујећена опорим 
заборавом. 

 Са друге стране сцена у којој моли гласове за избор конзула, у којој 
моли са презиром и одбојношћу на граници физичке агресије, открива нам 
човека који не успева да помири у себи ауторитет и благост, храброст и 
трпељивост. Он не пристаје да се понаша као неко ко моли за власт. Он власт 
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захтева. Не осећа, при том, да се обраћа онима пред којима се мора чувати 
упорности и задртости. 

 Кај Марције Кориолан је хтео да буде само он и ништа друго, макар га 
то и света стајало. 

 

 

 

Из глумачке бележнице, 1970. год. 

 

 


