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lica

FROLIH - Trgova~ki putnik. Jedini          

izra`ava autenti~ne emocije.

                        .…...........Aleksandar Radulovi}

FROST - Profesionalni policajac. 

Emocije, ukoliko ih izra`ava, nisu deo 

li~nosti, ve} tehni~ki instrumenat wegovog 

poziva.

                        .…………….…Zoran @ivkovi}

FAJTER - Profesionalni revolucionar. 

Emocije su mu ambivalentnog porekla, ne zna 

se pripadaju li wemu ili revolucionarnom 

nadahnu}u, kome se, bez rezerve, predao.

                       ...………………….Milan Nakov

DAKTILO - Zapisni~arka. Neutralna i 

stroga. Ne izra`ava emocije, samo ih 

potiskuje.

                        ..………..….Danijela Ivanovi}

LILI [VARCKOPF - Modiskiwa, 

zavodnica. Emocije izra`ava kroz strast, 

telesnu privla~nost i zavodqivost prema 

svima.

                          ................………..Marta Keler

@ENA - Froli~ova ̀ ena, majka jedanaestoro 

dece i jednog na putu. Izra`ava iskqu~ivo 

materinske, bri`ne, iskonske emocije. 

                         …....….Aleksandra Stojanovi}



I zar za vas ovo nije front, Rutkovski? Zar 
dr`ite da smo na ferijama? Da je front samo 
tamo gde se puca iz topova? Zar ste tolika 
budala, Rutkovski, da ne uvi|ate gde je u ovom 
ratu odlu~uju}e boji{te na kome se odmerava 
uspeh ili neuspeh? I zar mislite da nam 
ne{to vredi {to osvajamo teritorije ako 
n a m  i z m a k n u  q u d i ?  S a v l a | i v a w e ,  
upokoravawe, pacifikacija stanovni{tva je 
na{ strate{ki ciq. Teritorije su tek 
prostori na kojima se taj ciq posti`e. 
Pravi plen su - qudi. A sa wima se radi na 
na{em frontu, Rutkovski. Ostali frontovi 
se uz pomo}  providnosti odr`avaju samo da 
bi se na na{em pobedilo. Tek sa policijskim 
uspehom, vojne pobede dobijaju smisao. S 
na{im porazom ni jedna nam ne vredi. 

Borislav Peki}, Kako upokojiti vampira



Radio drama Ra|awe jednog zapisnika preuzima 
fiktivni zapisnik sa saslu{awa Gustava 
Froliha iz romana Kako upokojiti vampira. 
Pojedinac, optu`en da je pqunuo na zastavu, 
uba~en je u vrtlog naizgled logi~kih premisa 
kojima je manipulisan da priznaje druge zlo~ine 
koje nije po~inio. Zlo~in, bilo da je pquvawe na 
zastavu ili pokretawe antidr`avne revolucije, 
izjedna~en je u sistemu u kojem osnovni problem 
nije {ta je u~iweno, ve} ko je po~inilac. Gustav 
Frolih nije hrabar pojedinac i junak, on je 
obi~an ~ovek doveden u apsurdnu situaciju, 
nalik na{oj politi~koj i medijskoj stvarnosti 
i svakodnevnici. Wegova pozicija sa dna 
dru{tvene lestvice ~ini ga `rtvom sistema i 
situacije u kojoj se na{ao. Me|utim, Gustav 
Frolih nije `rtva. Wegova potreba da se 
prilagodi sistemu zarad slobode paradoksalno 
ga te slobode i li{ava. Naizgled malim 
kompromisima, sitnim priznawima, Gustav 
Frolih pored svoje slobode gubi i svoj 
identitet. Peki} tvrdi da u `ivotu ne postoje 
mali kompromisi, ve} da su svi kompromisi 
veliki. Cena kompromisa koje svakodnevno 
~inimo u odnosu na sistem u kojem `ivimo je 
cena na{eg identiteta. Predstava Ra|awe 
jednog zapisnika bavi se odnosom sistema i 
pojedinca, identitetom pojedinca koji je u 
represivnom dru{tvu zasnovanom na principu 
krda, gre{ka i prepreka. Gustav Frolih 
gubitkom sopstvenog identiteta postavqa 
p i t a w e  k o l i k o  s m o  s p r e m n i  d a  s e  
prilago|avamo i prihvatamo sopstvenu 
svakodnevnicu i `ivot u kojem o~igledno, nema 
logike.

Ana Grigorovi}
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