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O PREDSTAVI 

 

BOŽANSKE RUKE I SVETOST KAZALIŠNOGA ČINA: 

REDATELJSKA KONCEPCIJA SCENSKE IGRE KAZALIŠNE RUKE 

 

H rvatski književnik Ranko Marinković (Vis, 22. veljače 1913. – Zagreb, 28. siječnja 2001.) 
napisao je vrhunska djela među kojima se nalazi i novela Ruke u hvaljenoj istoimenoj zbirci iz 
1953. godine. U noveli Ruke preispituje se odnos intuitivnoga (lijeva ruka) i djelatnoga (desna 

ruke). Budući da je dramatizacija Marinkovićeve novele prilagođena učeničkoj recepciji književnosti, 
izbačeni su dijelovi u kojima postoje jače naznake smrti, ubojstava i znakovi totalitarnih režima, a 
zadržani su samo oni dijelovi teksta u kojima se javlja osjećajno proživljavanje svijeta dviju 
suprotstavljenih sučevih ruku. 
 Scenska radnja stoga se svodi na dijalogizirana promišljanja dviju ruku, Lijeve i Desne. 
Redateljska koncepcija nastoji odgovoriti na moralne dileme u kojima se propituje što čovjek može 
učiniti svojim rukama kako bi na svijetu činio dobro. Dvije skupine glumaca zato stoje kao dvije ruke 
otvorene dlanovima prema publici na suprotnim stranama pozornice te su glumci okrenuti kao prsti u 
različitim smjerovima. Glumci prikazuju zasebne glumačke osobnosti u (meta)teatru, oni su ujedno dugi 
prsti na lijevoj (lijeva strana pozornice gledano iz publike) i desnoj (desna strana pozornice gledano iz 
publike) ljudskoj ruci, ali su oni kao glumački ansambl sigurno i metonimija čovjeka koji treba kroz 
svetost kazališnoga čina svojim rukama činiti dobro te sa sebe čistom pljuvačkom sprati stereotipe, 
nasilje, mržnju, osvetu i nečistoće. Ta pljuvačka na kraju dramatizacije označava biblijski simbol kojim 
Krist liječi bolesnicima fizičke i duhovne očima. Glumačke ruke u bijelim rukavicama postaju čiste, 
nevine. Profesor Ranko Marinković izvrsno je poznavao kazališne mehanizme. Naša predstava stoga 
nije zamišljena kao jednostavan suhoparni dijalog dviju ruku, nego se poigravamo metateatrom na više 
razina. Redateljica ulazi na pozornicu i skromno obavještava gledatelje da glumačka družina naše škole 
ima tehničke poteškoće. Time se gledatelja, koji nema svijest o točnom početku predstave, iznenada 
uvlači u prikazivački svijet koji je obavijen ljudskim egzistencijalnim problemima. Ona redateljski 
upravlja pokretima ostalih glumaca u crnim kostimima, svojim kolegama, kao drvenim marionetama na 
nevidljivu koncu; ona predstavlja stvaranje čovjekova identiteta vlastitim rukama, prstima; ona božanski 
osmišljava kazališni svijet i kazališni čin. Svetost stvaranja kazališnoga svijeta i kazališnoga čina 
prikazana je knjigom koju redateljica, stojeći na povišenom, drži u ruci i okreće prstima. To je knjiga 
stvaranja, knjiga umjetnosti, redateljska knjiga. Glumci se sukladno redateljičinim uputama 
mizanscenski kreću kao ginjoli (ručne lutke) i marionete koje su povezane nevidljivim koncima s 
redateljičinom rukom u skladu s redateljskom vizijom svijeta i redateljskim pokretima. Time je sveti 
kazališni čin obilježen ozbiljnom huizingovskom igrom (ručnim) lutkama u granicama kazališne ploče 
za igru – pozornice. Kazališnim rukama stvara se sveti umjetnički, kazališni svijet u kojemu su ljudi 
samo glumci. Taj kazališni svijet stvara se pokretima ruku u ritmu glazbe (plesna umjetnost), sviranjem 
akustične gitare i pjevanjem solmizacije (glazbena umjetnost), pisanjem knjige (književnost), gestom, 
mimikom i glasom (kazališna umjetnost), slikanjem i mirovanjem (likovna umjetnost – slikarstvo i 
arhitektura), govorenjem znakovnoga jezika i riječima (lingvistika), šivanjem (umjetničke rukotvorine), 
liječenjem, milovanjem, osuđivanjem i hranjenjem (život kao umjetnost). Kazališta u kazalištu odvija se 
iza crnoga zastora kao kazalište sjena.  
 Božanske ruke stvaraju svetost kazališnoga čina. Ruke stvaraju na svjetlu. I bi svjetlo! 
Vidjesmo da je dobro. Ruke stvore svijet, ruke stvore svjetlo, ruke stvore umjetnost, ruke stvore život...  
 

Mario Šimudvarac, mentor i redatelj 
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