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ГЛУМИО САМ ЕНГЛЕСКОГ КРАЉА
Пролог

За ста ју ћи пред се ма фо ром, по ми слих ка ко та по ну да ни је не за ни мљи ва. Ако ни шта 
дру го, мо гао бих ви дје ти из бли за ка ко се сни ма филм. А мо жда ће се и за ра ди ти не што. 

Та ко не кре нем са оста ли ма пре ко ули це, не го се вра тим да тра жим го спо ђу са 
фо то а па ра том. Ни је би ла у го ми ли пред раз би је ним из ло гом, гдје смо се би ли сре ли. 
Ни ка ко да је при ми је тим ни ме ђу про ла зни ци ма у Кнез-Ми ха и ло вој ули ци. Мо жда је 
већ и за вр ши ла по сао, дру ги се си гур но ни су нећ ка ли. И тад је угле дам ка ко ис пред 
би је ле фа са де фо то гра фи ше мла ди ћа са бра дом.

Са че као сам да оба ви сни ма ње и ре као да сам се пре до ми слио. До дао сам ка ко 
Бо сан цу тре ба вре ме на да схва ти шта се од ње га тра жи, што ју је на сми ја ло. На сми ја-
ла се и мо јој прет по став ци да ску пља „при род не бра до ње“ за чет ни ке у хо ли вуд ском 
до жи вља ју бал кан ске тра ге ди је. 

– Не, не! – рас пр ши ла је мо ју бо ја зан. – Рад ња фил ма се од и гра ва у де вет на е стом 
ви је ку. То је ри мејк Га вра на, сни мље ног по чет ком ше зде се тих, о по сљед њим го ди на-
ма жи во та Ед га ра Ала на Поа. Ста ти сти ће сни ма ти је дан дан у На род ном по зо ри шту, 
и пред ста вља ће гра ђа не у пу бли ци ко ји гле да ју пред ста ву.

За пи су је ми ви си ну, те жи ну, жи вот ну доб и број те ле фо на, чак и за ни ма ње, об ра-
до вав ши се што смо обо је но ви на ри, а ја обе ћа вам да на ред ног по не дјељ ка, ако се 
ре ди те љу до пад не баш мо ја бра да, не ћу има ти дру гих обе ве за. Да би ме фо то гра фи-
са ла, уки пим се пред би је лим зи дом. Окре ћу ћи ан фас, па про фил ка оку ла ру ње ног 
апа ра та, пра вим се да не обра ћам па жњу на про ла зни ке, ни ти стра ху јем да ће ме 
не ко пре по зна ти у та ко глу пом мо мен ту. Пру жа ју ћи ми ру ку, као да се ра ста је са ста-
рим знан цем (или тим ге стом хо ће да по твр ди по слов ни до го вор?), ре че ми да је хо-
но рар два де сет евра и мој глу мач ки ен ту зи ја зам знат но спла сну. 

Пр ви чин

У пр ви мах не схва там с ким раз го ва рам пре ко те ле фо на. Он да у сви јест до пре да 
је то глас го спо ђе ко ја ме је фо то гра фи са ла у Кнез-Ми ха и ло вој и да ме зо ве на ко стим ску 
про бу. 

– За то де ран жи ра ње до би ће те још де сет евра! – до да ла је, да се не бих пре до ми слио.
Бра до ње су на пар кинг при сти за ле из свих пра ва ца, али и не ко ли ко љуп ких го спо-

ђа и го спо ђи ца. Мла дић ко ји нас про зи ва док ула зи мо у ми ни-бус, кад је до шао до мог 
име на, за ста де, да ме бо ље осмо три, и по вјер љи во, го то во ша па том ре че: 

– Иза бра ни сте за кра ља.
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То ме за чу ди, а он ма ло гла сни је об ја сни ка ко ме је лич но глав ни ре ди тељ фил ма, 
го спо дин Xејмс Мек тиг, шти кли рао. 

– Че кај, че кај, мом че, не схва там о че му го во риш. Ре че но је да ћу би ти гле да лац у 
по зо ри шту. От куд та про мје на? 

– Па та ко, тре ба им и краљ. Ево ви ди! – и по ка за да уз мо је име и пре зи ме сто ји Кing 
Mac beth. 

– Би ћеш ен гле ски краљ! – за гра ја ше оста ли у ком би ју. – Че сти та мо, ва ше кра љев-
ско ве ли чан ство!

Шо фер упа ли мо тор и кре ну смо на пут сла ве.
Док че кам ред у огром ној ха ли ко ја ви ше ли чи на пре тр па ну ста ре ти нар ни цу, на 

ма га цин де мо ди ра не, али очу ва не кон фек ци је, не го на кро јач ни цу, играм се са без-
број ним ци лин дри ма, чак по ку ша вам да из ва дим зе ца из не ког од њих. Ни ски и окрет-
ни Ита ли јан Сал ва то ре, одје нув ши мр ша вог и знат но ста ри јег од ме не го спо ди на са 
си је дом бра дом у там ну и на пир ли та ну одје ћу ува же ног лор да на кра љев ском дво ру, 
ста де да при ку пља и одје ћу са мог кра ља. У по моћ при ска че и кро јач, јер де бе лом 
кра љу тре ба про ши ри ва ти одје ћу на гру ди ма и сто ма ку, ми је ња ти ка и ше и око врат-
ни ке, сје ћи ци пе ле због ви со ког ри са. А он да у огле да лу сре тох пра вог прав ца тог 
кра ља, ри ђо бра дог, зе ле но о ког и пла во крв ног, с ка пом ко ју кра си цр ве на пе ру шка. 
Сал ва то ре ме огр ну огром ним цр ве ним пла штом, ко ји се ву че по по ду док као па ун 
ше там од јед ног до дру гог огле да ла и ди вим се вла сти том пре о бра жа ју.

Дру ги чин

На пу сту ста ни цу сти жем у цик зо ре, кaо да сам пе кар, а у ду гач ком зглоб ном ауто-
бу су ја сам тек тре ћи пут ник. Из не на дих се што и мо ји са пут ни ци ни су из и шли код 
По зо ри шта, а баш су ми ли чи ли на ста ти сте, ма да је је дан имао са мо бр ко ве. За то 
сво је бра да то пле ме на ла зим у по зо ри шном хо лу, ка ко бу нов но сто ји у ре ду за пот-
пи си ва ње уго во ра. 

У гар де ро би Сал ва то ре је два ис ко па ва за гу бље ну кра љев ску одо ру. Око ме не же-
не свих до би се пре о бра жа ва ју у гра ђан ке, а му шкар ци у гра ђа не Бал ти мо ра, у одр-
па не мор на ре са ко ноп ци ма око па са и ла жним те то ва жа ма, у стро ге по ли цај це са 
пен дре ци ма и му зи ча ре са би је лим пе ри ка ма и цр ве ним уни фор ма ма. Ду го ко си мла-
дић са шпи ца стом бра ди цом то ли ко ли чи Ви ли ја му Шек спи ру, да тр љам очи, ка ко бих 
бо ље ви дио. У тој гу жви кра љев ска ка па је до спје ла на ње го ву шек спи ров ску гла ву, а 
ја сам до био слич ну, са мо без пе ру шке, што при мје ћу је тек глав ни ко сти мо граф оштрим 
хо ли вуд ским оком и укра ша ва је но вим пер јем. Па се пре ла зи на шмин ка ње, бри ја ње, 
шту цо ва ње бра да и бр ко ва. Са мо на мом кра љев ском ли цу не ма се шта до да ти ни 
од у зе ти. 

Ви ше ча сов но зу ја ње сто ти не ста ти ста по по зо ри шним хо ло ви ма пре тва ра се у 
фо то гра фи са ње за успо ме ну на јед но днев ни жи вот у де вет на е стом ви је ку, у че му су 
мла ди Шек спир, сре до вјеч ни краљ и по ста ри ји лорд оба ве зни укра си. До бро ћуд ни 
краљ за бо ра вља да је кр во лоч ни Мак бет и до зво ља ва да ма ма из пу ка, дир нут умил ним 
обра ћа њем кра љев ском ве ли чан ству, да га хва та ју под ру ку, или око стру ка. За штит-
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нич ки се сми је шим у оку лар фо то-апа ра та и мо бил них те ле фо на, а оне ме сва ки час 
осло вља ва ју кра љем, те све оди ше двор ском ат мос фе ром и све чар ским шти мун гом. 

До са ду на не ко ври је ме пре ки да зу ре ње у ку ли се ко је су бин ски рад ни ци мон ти-
ра ли на по зор ни ци, па по но во за вла да ча мо ти ња иш че ки ва ња. Гра ђа ни има ју ви ше 
сре ће, јер их сва ки час вра ћа ју у пар тер, да бу ду пу бли ка, а оста ли ма се за бра њу је 
да ље кре та ње без по зи ва. Оста ло нам је са мо да за по дје не мо ти хе раз го во ре, на све 
те ме, па и о се би. Бр зо се пре пу шта мо хва ли са њу и цин ка ре њу соп стве не би о гра фи је, 
што и сам уве ли ко прак ти ку јем. 

Про фе си о нал ни ста ти сти, ка ко се пред ста вља ју, ве ћи ном пен зи о не ри, до ма ћи це 
и сту ден ти, зна ју се са ра ни јих сни ма ња, па смо ми, бра до ње са ули це, по ма ло по стра-
ни и ра до при слу шку је мо рас па ки ва ње њи хо вог бо га тог филм ског ис ку ства. Ма ло-
ма ло, па се вра ћа ју на слу чај ко ле ге, ко ји је, за хва љу ју ћи са мо сво јим ши ро ким ра ме-
ни ма, као двој ник по зна том аме рич ком глум цу за ра дио чак пет хи ља да до ла ра, сво ту 
ко ја иза зи ва чу ђе ње и за вист.

Му зи ча ри ма је на ре ђе но да се при пре ме, али им ни су на ба вље ни ин стру мен ти. 
На ста је па ни ка ме ђу ор га ни за то ри ма. Де се так мо бил них те ле фо на ску пља ви о ли не 
по Бе о гра ду, а за оно што ни су на шли, ор га ни за то ри ча сте чу ва ра и до би ја ју на ре верс 
из по зо ри шног де поа. Упо зо ре ни да је бит но са мо ка ко др же ин стру мен те и да се не 
сми је чу ти ни је дан звук док си му ли ра ју сви ра ње, они за коп ча ва ју дуг мад, по пра вља-
ју пе ри ке и од ла зе на сво ја мје ста у про сце ни ју му.

Сти гли су обро ци за ру чак и за сто лом нам се при дру жу је ко сма ти бра до ња ко га 
су мно ги ср дач но по здра ви ли, као ста рог дру га ра. Њи хо вог бар да је ви ше при вла чи-
ла но ва пу бли ка и би ло му је за ни мљи ви је да бр бља с на ма са ули це. Хва ли се да је 
био ма не кен за фри зу ре код Шо бо те, по зна тог бе о град ског фри зе ра ше зде се тих го-
ди на про шлог ви је ка, са чи јом фри зу ром је по стао свјет ски пр вак на так ми че њу у 
Па ри зу 1964. го ди не. Упра во се вра тио из Ска дар ли је, гдје је по ред зи да на пу ште не 
пи ва ре да вио ша ка ма не ког аме рич ког глум ца. Ни су га ко сти ми ра ли јер су му сни ма-
ли са мо ми ши ћа ве ру ке и круп не ша ке са де бе лим пр сти ма, ко је је на мје штао око 
глум че вог вра та или ли ца она ко ка ко је то тра же но од ње га.

По што смо га слу ша ли ужа гре них очи ју, по хва ли нам се и да ста ти ра још од Ду гих бро
до ва, те да је бро јем фил мо ва над ма шио и нај по зна ти је глум це. То ме под сје ти на мо ју 
пр ву ста но дав ку, ко ја ми се пред ста ви ла као про фе си о нал ни ста ти ста. Ка ри је ру, ка ко је 
ре кла, за по че ла је и она баш у том фил му, и да још пам ти укус бо га тог сен дви ча ко ји је тад 
до би ла за ру чак. Док смо пи ли ка фу за до бро до шли цу, пре при ча ла ми је раз не згодe са 
сни ма ња не ко ли ко филм ских ко про дук ци ја. Љут ну ла се кад сам ома ло ва жио њен до при-
нос у те ле ви зиј ској се ри ји Пе сма, гдје је би ла у мно штву одр па на ца што су кра ли угаљ 
са же ље знич ке ста ни це, па је пр ко сно до да ла да је она глу ми ла и го спо ђе, опи сав ши ми 
у де та ље свој дам ски ко стим из фил ма Чи чаТо ми на ко ли ба. По пив ши ка фу, кре нуо сам 
да рас па ку јем ства ри, у че му ме је она мо ле ћи во пре ки ну ла: „Де те, би ће бо ље да на ђеш 
дру ги сме штај, јер ће те мој син, кад ви ди ка кве имаш ко шу ље и пан та ло не, си гур но 
по кра сти.“ Та ко сам у свом пр вом бе о град ском ста ну сти гао са мо јед ну ка фу по пи ти.

Пу бли ка се вра ти ла за сни ма ње у пар те ру, а ми, за бо ра вље ни, та ман смо хтје ли да 
на ста ви мо ље шка ре ње са пу ним сто ма ком, кад је до ле тио го нич ро бо ва, ка ко смо 
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зва ли мом ка за ду же ног за ста ти сте, и на ре дио да краљ, лорд, Шек спир и обје су ђа је 
смје ста кре ну на по зор ни цу, а по ли цај ци у пар тер. Ста вио сам на ра ме на и уве зао не-
ви дљи вим ка и ши ма те шки кра љев ски огр тач, ко ји се от мје но ву као по по ду, да сам 
је два при сти зао оста ле, као да сам ха мал са вре ћом це мен та на ле ђи ма.

По зор ни цом су до ми ни ра ле двор ске сте пе ни це, пред ко јим је ста ја ла ле ди Мак бет, 
бли је до на шмин ка на, са кру ном ис под ко је се пре си ја ва ло ри ђе пра ме ње из рас ко шне 
пе ри ке. Нас су смје сти ли иза за вје се и об ја сни ли да ће нам при тр ча ти по ли цај ци, ко ји 
тра же не ко га, а ми тре ба да по ка же мо, са мо ми ми ком, без гла са, ко ли ко смо из не на-
ђе ни њи хо вим упа дом на по зор ни цу и њу шка њем иза ку ли са. За чу се сна жан глу ми чин 
глас, ко ји је из го во ри два-три Шек спи ро ва сти ха из Мак бе та, и на по зор ни цу се сту шти 
стам пе до по ли ца ја ца.

Сни ма ње се по на вља сва ки час. По ли цај ци при тр ча ва ју, а ми се бе чи мо, звје ра мо, 
ши ри мо ру ке, уга ђа мо ре ди те љу ко ји нас гле да на мо ни то ру. Краљ је сва ки пут из не-
на ђен, из но ва се чу ди по ја ви по ли ца ја ца иза по зо ри шне за вје се и ку ли са. Нај те же је 
ле ди Маг бет, јер при је сва ког по ли циј ског ју ри ша мо ра из пет них жи ла да по но во 
вик не, и још у сти ху, свој ауто ри та тив ни мо но лог, а ре ди тељ ше та од јед ног до дру гог 
ка мер ма на, ус пут нас по мје ри не ки цен ти ме тар на при јед или на зад, вра ћа се мо ни-
то ру и ви че: „Екшн!“ Ак ци ја, ак ци ја, ак ци ја! Све док ми стер Мек тиг тај бес ко нач ни 
бо ле ро не пре ки не од сјеч ним: „О кеј!“ „То оо, ше фе!“ уз вра ти ли су ста ти сти и вра ти ли 
се у сво ју ја зби ну на дру гом спра ту.

Сје ди мо на клу па ма, ле ђи ма осло ње ни на глат ки зид, и зу ри мо час у сво је ру ке 
скр ште не у кри лу, ко је су се ма ло при је она ко ја ро сно ши ри ле пред по ли цај ци ма а 
са да ле же као на од ру, час у смра че на ли ца у не ком од огле да ла, у очи ко је нам вра-
ћа ју ту жни по глед из ла жне ду би не ста кла и под сје ћа ју нас ко смо.

Је ди на за ба ва нам је да при слу шку је мо раз го во ре ко је пре ко мо бил них те ле фо на 
во де чла но ви ко сти ми ра не му зич ке бан де. Не ки са го вор ни ци им от ка зу ју те зге, дру-
ги за ка зу ју но ве, цењ ка ју се око хо но ра ра и про вје ра ва ју кад има ју оба ве зе пре ма 
ор ке стру гдје су стал но за по сле ни, да им се не по кло пе тер ми ни. 

Ни ко ме ви ше ни је ни до фо то гра фи са ња. Са мо се је дан упор ни мла дић и да ље 
удва ра ду го ко сој дје вој ци из гру пе бал ти мор ских гра ђан ки, а она се нео д луч но осмје-
ху је и твр ди па зар.

Чи ни ло ми се да су про шли са ти док нам се ни су при дру жи ли и мор на ри. Ми смо 
бар не што ура ди ли на по зор ни ци, а они се уза луд ака ли и ло ма та ли, јер глум цу из 
сце не с мор нар ском по бу ном је про шле но ћи пу као глас у по зо ри шној пред ста ви и 
ми стер Мек тиг је то ли ко не за до во љан да је ње но сни ма ње од го дио за су тра. 

Пре о ста ло ми је са мо гу ра ње око го спо ђе ко ја ис пла ћу је на ше умјет нич ке хо но-
ра ре, још ви ше око чи ви лу ка у гар де ро би, гдје сам се осло бо дио кра љев ског ба ла ста 
и по хр лио у по од ма кло ве че.

Тре ћи чин

На ред ног ју тра ула зим у по зо ри ште са нон ша лан ци јом окор је лог ста ти сте. У гар-
де ро би не ви дим Сал ва то реа и мо рам да се сам из бо рим са кра љев ским кр пи ца ма, 
од пре у ских штрам пли ца до те шког пла шта и ње го вих ка и ша. Капa са пе ру шком 
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за ми је ње на ми је кру ном од ме син га, укра ше ном ста кле ним ди ја ман ти ма, ко ју због 
те жи не ра ђе но сим у ру ци не го на гла ви.

Не знам да ли је то због штед ње, али и да ље умје сто три, ко ли ко их је у дра ми, има-
мо са мо дви је су ђа је. Да их и ни су обу кли у од врат не цр не ве ло ве, ко ји се сва ки час 
ци је па ју, ни ти по кри ли ве ли ким ше ши ри ма са ши ља тим вр хом, кро је ним при је за 
Али си ног Ше шир џи ју не го за њих, оба ста ти ста би до вољ но ли чи ла шек спи ров ским 
вје шти ца ма. Сва ки је сје дио у свом ћо шку и ни сам их чуо да су ијед ну ри јеч про го во-
ри ли у та два да на.

Ми смо ку ња ли, жва ка ли, пи ли, бр бља ли, сми ја ли се, зи је ва ли, док мор на ри пред 
ка ме ра ма и ми сте ром Мек ти гом ота ља ва ју сце ну по сце ну са глум цем ко ме су се опо-
ра ви ле гла сне жи це и ње гов луч ки ен гле ски са да зву чи са свим при стој но. Ах, да, и 
мо кри мо, што ни је ни ма ло ла ко у на шим сред њо вје ков ним ко сти ми ма, бо га мо ле ћи 
да не бу де озбиљ ни јег раз ло га за ба вље ње у по зо ри шном то а ле ту. 

Ма ло про мје не и жи вах но сти до нио је по зив да гра ђа ни и гра ђан ке по ђу пре ко пу та 
по зо ри шта и окру же фи ја кер усред да на оба сјан ре флек то ри ма, у ко ји ће глав ни глу мац 
ући и из и ћи. На чич ка ни на бал ко ну као опо зи ци о ни ли де ри у по вла че њу де мон стра на та 
пред раз дра же ним чу ва ри ма ре да, ра до зна ло бу љи мо у ту сце ну на осви је тље ном тр гу.

Кад смо из гу би ли сва ку на ду, оту пи ли и отро ми ли ка ко мо гу би ти са мо ста ти сти 
смо ре ни не ра дом, до ју ри го нич ро бо ва и на ре ди да се за се кун ду сју ри мо до по зор-
ни це. По зив је био пре у ра њен, по што је на ре ду не ка дру га сце на, те још бр же мо ра мо 
не ста ти са би не. Не љу ти мо се, јер је и ла жна уз бу на до ни је ла ма ло про мје не, а и по-
ка за ла да нас ни су за бо ра ви ли.

Још јед ном смо се до бро на че ка ли. То ли ко ду го, да је и лорд, ка ко се не би са мо 
жа лио на про ста ту и бе ши ку, још ви ше на коп че и ка и ше с ко ји ма је мо рао да се пе тља 
при сва кој шет њи до мје ста на ко је је и Мак бет ишао пје шке, до би ја при ли ку да нам 
се по хва ли ка ко је по стао тро стру ки ви тез Ми ли ћа од Ма чве. Док је сје дио у сли ка ре-
вом дру штву у не кој град ској крч ми, на њих је на ср нуо пи ја ни гост, и он га је удар цем 
у бра ду обо рио на под, што је сли ка ра то ли ко оду ше ви ло, да га је про звао Ми ла ном 
То пли цом и та квог га осли као на плат ну за свој Ко сов ски ци клус. Ми га па жљи во слу-
ша мо и лорд ве се ло на ста вља: 

– Дру ги пут сам ру ко по ло жен за ви те за у Ми ли ће вој Ку ли од се дам вје тро ва, то ком 
жуч не рас пра ве, ка квих је та мо би ло пу но. На мр го дио сам се, ви ше се и не сје ћам због 
че га, а он је, као сли кар од нер ва, по же лио да овје ко вје чи тај тре ну так и на сли као ме 
као зна ме ни тог еп ског ју на ка Ср ђу Зло по гле ђу. Ка сни је ме је жи во пи сао и као Стра-
хи њи ћа ба на по ред не вјер не Ан ђе ли је. 

Про пра ћа мо то крат ким апла у зом, иако је та ко шта за бра ње но у на шем цар ству 
ти ши не.

Кад смо дру ги пут про зва ни, ви дје смо да ипак зна ју шта ра де. На по зор ни ци је, 
по ред дво је на ших глу ма ца – ле ди Мак бет, ко ју ни сам упо знао иако сам јој глу мио 
му жа, и луч ког ман гу па ко ји под бу њу је мор на ре, и дво је стра на ца – глу мац и глу ми ца, 
одје ве ни и на шмин ка ни као лут ке. Па се на по зор ни цу по пе и глав ни глу мац, Џон Кју-
зак, ко га смо пре кр сти ли у Јо ву Ко за ка, на шмин кан и об у чен као Ед гар Алан По.

Ре ди тељ об ја сни шта ко тре ба да ра ди, што ста ти сти ма на срп ском по на вља по-
моћ ник ре ди те ља, а луч ки ман гуп сво јим мор на ри ма:
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– Мом ци, ова ко, све вам је до зло гр ди ло. До ста вам је све га. Схва та те? До кур чи ло 
вам је и, чим ско чим, сви бе жи те! Вас дво ји ца та мо, оста ли на ону стра ну! Иде мо! 

По ка за но је и стра ним глум ци ма, а и на ма ко ји смо глу ми ли глум це у пре ки ну тој 
шек спи ров ској пред ста ви, ку да да бје жи мо. Је ди но не зна мо од ко га и за што.

Ми стер Мек тиг ус клик ну свој слав ни екшн и сви се да до смо у ак ци ју. По што смо 
се раз бје жа ли, вра ћа мо се на по чет не по зи ци је. Тут њи мо по зор ни цом све док ни је 
на ре ђен пре дах у ко ме нам по но во об ја шња ва ју шта ко ра ди, од но сно ку да ко и по-
сли је ко га тр чи. 

Ле ди Мак бет у свим па у за ма, па и у овој, љуп ким, ви со ко сти ли зо ва ним ен гле ским 
је зи ком раз го ва ра са ре ди те љем и ми стер Кју за ком, же ле ћи да се пред ста ви у нај-
љеп шем свје тлу и оста ви ути сак от мје не да ме, уз то и Ир ки ње по мај ци. Са мо јед ном 
се на срп ском обра ти ла смрт ни ци ма у по ха ба ној одје ћи бал ти мор ских мор на ра, да 
их упо зо ри на пред мет ко ји им је био на пу ту док бје же:

– Па зи те да се не сје бе те на ово! 
На ста ви смо, све па зе ћи да се не сје бе мо на то чу до про стр то по по ду. Тут њи мо 

по зор ни цом, гу ра мо се са су ђа ја ма ко је ни су нај бо ље ви дје ле кроз сво је там не ве ло-
ве, а ка ме ре из мра ка вре ба ју сва ку гре шку. По тра ја ло је, брат бра ту, бар сат, а ја све 
ври је ме, об не ви дио без на о ча ра, те глим гво зде ну кру ну на гла ви и кра љев ски плашт 
на ра ме ни ма, от мје но при др жа ва ју ћи пе ше ве ка ко не бих за пео и „сје бао се“. Кад се 
и сам Ед гер Алан По умо рио, ре ди тељ про вје ри у мо ни то ру не ко ли ко за ни мљи ви јих 
бје жа ни ја и, на по кон за до во љан, пу сти нас да пре дах не мо.

Ка фа је, по сли је успје шног трч ка ра ња по зор ни цом, ви ше не го при ја ла, те се сви 
рас при ча смо, сем су ђа ја. Њих дво ји ца и да ље за го нет но ћу те сва ко у свом ћо шку, ни 
на шта не тро ше ћи дра го цје ну па жњу. Пу ша чи од би ја ју ди мо ве на бал ко ну из над тр га, 
мла де мај ке мо бил ним те ле фо ни ма про вје ра ва ју да ли су дје ца сти гла из шко ле, оста-
ли мр зо вољ ни ћу те. Онај упор ни удва рач на по кон је до био ру ку ду го ко се ље по ти це 
и чвр сто је др жи обе ма ша ка ма. 

Чим је че та шмин кер ки по пра ви ла шмин ку на умор ним ли ци ма, до ју ри ко ло во ђа 
ста ти ста и по зва нас на сво ја мје ста – гра ђа не у пу бли ку, шек спи ров ске глум це на по-
зор ни цу. Опет ћут ке пр тим сво ју сви је тлу кру ну и бро кат ни плашт и ге гам се на кра ју 
ко ло не као краљ ја та па та ка.

И са да тре ба да тр чи мо, али без мор на ра и луч ког бун џи је. Не ма ни опа сног де ко-
ра на ко ји би мо гли да се „сје бе мо“. До би ја мо сва ко сво је ко ор ди на те и упут ство ка ко 
да се смрт но упла ши мо, јер ће у пу бли ци екс пло ди ра ти бом ба и ми тре ба да из не се мо 
жи ву гла ву, а ја још и кру ну. И, на рав но, да у том стам пе ду не обо ри мо ле ди Мак бет, 
ни ти Ед ге ра Ала на Поа и још дво је аме рич ких глу ма ца, по но во на шмин ка них и об у-
че них као лут ке.

Ово га пу та стар то ва ће мо без Мек ти го вог ек шна, кад по моћ ник ре ди те ља пук не 
на уста, што тре ба да за ми сли мо као стра шну екс пло зи ју у пар те ру, што ће ка сни је 
би ти на сни мље но, упла ши мо се и зди ми мо иза ку ли са. Иако је ње гов пу цањ усти ма 
сва ки пут био ти ши од отва ра ња пив ске фла ше, или пр ска ња ба лон чи ћа жва ке, за пра-
ши смо као да нас го ни сто бал ти мор ских ђа во ла и бр зо, већ по сли је три-че ти ри по-
на вља ња, удо во љи смо ре ди те љу. 
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Да је би ла пла ни ра на и че твр та сце на с на ма, од ра ди ли би смо је нај ви ше с јед ним 
по на вља њем, и пред до ко ним бра до ња ма са бе о град ске глав не штраф те отво ри ле 
би се хо ли вуд ске две ри сла ве. А ова ко је све го то во, да сам жа лио што смо на кра ју 
би ли то ли ко до бри ка са чи.

Раз бу ђе ни из глу мач ког сна, спо ро жва ће мо по хо ва не ри бље фи ле те, да бар то 
за до вољ ство још ма ло по тра је, а ста ри ста ти сти оба вје шта ва ју јед ни дру ге ко ји се 
фил мо ви и те ле ви зиј ске се ри је пла ни ра ју и ко ме да се обра те, за ви де ћи они ма што 
већ су тра има ју ко стим ске про бе за но ви филм. 

Пи та мо се шта смо ра ди ли у ова два да на. Не ки твр де да је то филм о се риј ском 
уби ци ко ји ин спи ра ци ју за зло чи не на ла зи у По о вим при ча ма. Шек спир, ко ји је по сли-
је пр ве го ди не на пу стио сту ди је књи жев но сти, ре че ми да су По о ви ро ди те љи би ли 
пу ту ју ћи глум ци и вје ро ват но сам ја глу мио ње го вог оца ко ји је глу мио Мак бе та у 
пред ста ви што се ре кон стру и ше у овом фил му. „От куд знаш да му отац ни је глу мио 
баш Шек спи ра?“, уз вра тио сам пи та њем, ма да ме ви ше ни је бри га за филм, још ма ње 
за по тан ко сти сце на ри ја.

Го спо ђа са нов цем је сти гла и ми по хи та смо у ред за хо ли вуд ску ел мо зи ну, ка ко је 
не ко на звао ту ми ло сти њу аме рич ке филм ске ин ду стри је. Уред но смо се пот пи са ли и 
би ли бо га ти ји за још два де сет евра по кур су ко ји се ни је ми је њао у ова два да на. 

Је два на ла зим чи ви лук са сво јом одје ћом, пре мје штен на дру ги крај гар де ро бе. 
Ски да ју ћи се, пи там се ка ко ли је кра ље ви ма кад аб ди ци ра ју, или, не дај бо же, бу ду 
на сил но сврг ну ти с вла сти? И схва тих, ка ко је до бро што је мо је дво днев но кра ље ва-
ње би ло, ипак, пре крат ко да се не на вик нем на ње га. Утје ху ми пру жа и пе де сет евра, 
ко је сам за про ду цен то ве ди на ре ку пио у мје њач ни ци пре ко пу та Ал ба ни је, баш та мо 
гдје ме је при је де се так да на пре сре ла го спо ђа Мар ко вић и по ну ди ла са рад њу са фил-
ма џи ја ма из Хо ли ву да. 

Већ је ка сна ноћ и све про ла зни ке ко је сре ћем, по го то во са бра дом, ви дим као 
ко сти ми ра не ста ти сте у јед ном оп штем фил му. А кад сам се угле дао у из ло гу „Мо скве“, 
ви ше ни сам мо гао пре по зна ти, па ни на слу ти ти у се би не гда шњег кра ља, и то ен гле ског.

Епи лог

Не ко ври је ме су ми да ни по чи ња ли са Мек ти го вим „Екшн!“ у уши ма и ја сам чи ло 
кре тао у сва ко днев ну ак ци ју, као Тве нов краљ(евић) ко ји је по стао про сјак, па је и то 
иш че зло. А он да се ја ви ла те ле фо ном го спо ђа Мар ко вић и тре ба ло ми је, по но во, 
вре ме на да схва тим с ким раз го ва рам и ка ко би она хтје ла да на ста вим ка ри је ру на 
фил му и те ле ви зи ји, ко ја је та ко бом ба стич но за по че ла, с кру ном на гла ви, ра ме уз 
ра ме са Џо ном Кју за ком. Сад ми је ну ди ла сни ма ње те ле ви зиј ске ре кла ме, у ко јој бих 
био ста но да вац, што ме је за сми ја ло. На ста ви ла је да ме на го ва ра, али ја сам остао 
не у мо љив и на ше те ле фон ско ћа ска ње је од лу та ло у дру ге во де, та мо гдје сам био 
до вољ но ду хо вит да нам обо ма по пра вим рас по ло же ње. На кра ју ми је обе ћа ла про-
пу сни цу за бе о град ску пре ми је ру „Га вра на“, јер бо је са мо је дан краљ у том фил му!

Раз го вор ме је по та као да на по кон узмем са по ли це тре ћи том Шек спи ро вих са бра-
них дје ла, ри је шен да про чи там Мак бе та. И та ко сам ви дио да је Мак бет – шкот ски краљ. 




