
Мухарем Дурић 

Суммертиме 
Писмо из Дубровника 

Мачке на усијаном зарђалом крову 

Лето... Радујмо се... химна у славу живота, чија мелодија допире из 1787, док 
неки стихови датирају из 1267, са Универзитета у Болоњи.

“Гаудеамус игитур 
Иувенес дум сумус...”

Усред лета, усред града, усред дана, две девојке, бринете, једна дуже, друга 
краће косе, попеле су се на зарђали, лимени кров београдске вишеспратнице. 
Биле су у летњим мајицама које су на јулској врућини почеле да свлаче. 

Легле, једна полеђушке, друга потрбушке, гласно разговарају, мислећи да их нико не чује и не 
гледа... Уместо да се спусте на море, попеле су се на зарђали усијани, лимени београдски 
кров. 

Усијани лимени кров, мала је алузија на наслов комада Тенеси Вилијамса. И лети ваља 
читати велике драмске писце, па и великог Тенесија. Његова драма Трамвај звани жеља, 
посебно се, и поводом новог читања, како примећује Виљем Роуз Бенет, показује као “један 
од најзначајнијих позоришних комада нашег времена”. 

Међу дидаскалијама овог дела, описима главних јунака, Бланше и Стенлија, може се 
набасати на занимљивости. На пример, изузетан је опис главне јунакиње која подсећа на 
ноћну лептирицу. Стенли Ковалски је средње висине, снажне и чврсте грађе... Главно у 
животу му је уживање у женама, љубав према пићу, склоност ка грубој шали... Жене 
процењује на први поглед... 

У филму Трамвај звани жеља Бланшу играла Вивијен Ли, а Стенлија – Марлон Брандо. Као 
да је стари, добри Тенеси за њих писао улоге..! Можда... да! 

Улогу Мича, тумачио је велики глумац Карл Малден. Умро је овог лета у Лос Анђелесу; 
такође, Мајкл Џексон, црни момак који је избељивао лице; велика звезда, поводом чије смрти 
се приче не стишавају... Једна од њих говори о томе да се својевремено, појавио на суду у 
Санта Марији, у Калифорнији, са орденом Белог орла трећег реда Краљевине Србије. То 
одликовање установио је 1882. године Милан Обреновић, кнез, а потом и краљ Србије. 

Трамвај дубровачки остаје жеља у (као уосталом, летос, и неке београдске трамвајске 
линије). 

А Дубровачке љетне игре овог лета су јубиларне, 60. по реду. То је, како се истиче, највећа и 
најрепрезентативнија културна манифестација у Хрватској која се одржава у простору 
барокно-ренесансног града Дубровника који има вековно цивилизацијско наслеђе. 

На почетку, уобичајена церемонија у присуству високих званица, испред цркве Св. Влаха, 
заштитника Дубровника, подизање заставе Либертас; уобичајене приче о, рецимо, 
традиционалним летњим свиркама Ибрице Јусића на скалинама Доминиканског самостана, 
које су, како се вели, митско место његове каријере коју је почео пре 44 године (кад пре 
минуше толико године? прим М. Д.); о гостовању Кемала Монтена на Мљету и Рамба 
Амадеуса на Ластову. 

Посебно интересовање увек влада за драмски програм Дубровачких игара. Поводом 80 
година од смрти Ива Војновића, “писца велебног драмског опуса”, као прва драмска 
премијера Игара приказана је представа На тараци, у режији, наравно, Јошка Јуванчића... а 



кога би другог... а у главним улогама – “доајени хрватског глумишта”: Тонко Лонза, Перо 
Квргић, Мише Мартиновић, Марија Кон и Милка Подруг Кокотовић! 

У Кнежевом двору, живео је дубровачки кнез током своје једномесечне владавине. Кнежев 
двор је сада један од репрезентативних сценских простора у чијем атријуму се углавном 
одржавају концерти. 

Монументална, импресивна тврђава изван градских зидина, на прилазу Граду, гордо се – тако 
је описују – “диже на стрмој клисури високој 37 метара”. Једно од знаменитих места – као 
театарски, фестивалски простор – је управо та неприступачна тврђава Ловријенац, уједно 
једна од најлепших позорница на свету. 

Ту је, као посебна сензација, одржано такмичење у скоковима у море, учествовали су 
најбољи светски скакачи. Скокови у воду, у море, зачели су се на неким егзотичним острвима 
у 
18. веку, а сада се изводе у целом свету. Овог лета, добро увежбани момци скакали су с 
Ловријенца, са платформе постављене 26 метара над морем. Савршенство покрета. Од тих 
скокова гледаоцима застаје дах... 

А онда се на Ловријенац попео – Хамлет. Поново оно чувено... “Бити ил’ не бити”. 

По повратку из Дубровника, занимљив коменатар: Зашто Хамлет не би стао на скакаоницу и 
изговорио те речи? Изгледало би, бесумње драматично. Тога се сетио Леон Ковке, 
драматург .. 

А Дубровник и Дубровчани...? “Слушам их како говоре, посматрам их како изгледају, како се 
крећу, и настојим да проникнем у њихове мисли, у порекло њихових закона, навика и 
предрасуда... Ово је врста водоземаца. Живећи кроз нараштаје на копну и на мору, и њихов 
начин мишљења, и њихов говор, и све што за себе и око себе стварају и чине – све је то 
постало двојако, двосмислено и дволично. За све су способни. Пливају и роне, трче и пењу се 
уз дрво; само што не лете; дишу на плућа, али и на шкрге; кад треба, не дишу уопште; у 
свашта се претварају и сваким именом називају, а ипак успевају да остану оно што су...”

Тако Андрић на једном месту, у Запису босанског писара Дражеслава, говори о 
Дубровчанима.. 
(Брем вели да је видра у води оно што и лисица и рис, заједно, на сувом. Видра живи у води, 
у мору и у рекама. Може да затвори ноздрве, да не дише... Чувени писац Марин Држић, имао 
је надимак – Видра... У старости, видра обично живи усамљено.) 

У Босни, мало-мало, па полемика о Андрићу; И овог лета поново се развила у Сарајеву. 
“Грандиозност и осамљеност једног Нобеловца”, назив је изложбе отворене овог лета у 
Барселони. Представљено је пишчево дело, живот, однос према Београду, посебна веза са 
Шпанијом... 

Лето... 
“Пост иуцундам иувентутем 
Пост молестам сенецтутем 
Нос хабебит хумус”

Тако јењава и лето... као и живот. Ваља га ухватити. 


