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Mirosław Krleża 

ZYGMUNT STOBERSKI 

.Mirosłuw Krleża i jego twórczość 
Mirosław Krleża to najwybitniejrszy pisarz chorwacik.i, a w olk.res.ie międzywoden

nym również IIlajwiękiszy !Pisarz jiugosłowiańlslki. Urodził się 7 li;pca 1893 remu 
w Zagrzebiu. Ulkończya Alkademię Wojslkową „Ludoviceum" w . Budapeszde'. Do 
li'teraitury Krleża wszed!l w pr7'ede dnilU pierwszej wojny ś•wia.towej symbollicznym 
s,i,ki>cem scenicznym o Chrystusie „Legemida" . Pierwsze tomiiki wierszy ,,Pan" (1917), 
„Tri,y ,symflonie" (1917) .w1stały wydane w czasie wojny„ Zaraz po wojl!lie rozwija 
o·~brzymią dzfałaLność łite'raciką ogłaszająic d~iem opo·wiadania, powieści, eseje, 
dramaty i p.rowadlzą,c IPI'Zez cały czas zacie'kłe poliemillci w prasie lilterackiej. Wlspół
pracował ze ws.zy,stJkimi większymi· ·czasopismami jUJgosłowiańskimi i zaikłlatdał 

wraz z innymi po,stępowymi Lteratami nowe pi·sma li>terac'kie (,,,Płomień", „Repru
blilka Hterac!ka", ,,Dz\ś ' , „Pireczęć") . Pisma te wychodzi'ły z.wylkle bardzo ikrótJko, 
wmylkała je bowiem stale ·cenziura. 

Bogata twórczo.ść Kirleży obejmuje 36 tomów wydawanych o'becnie p,rzez wy
dawnictwo ,,,~om" rw Zagraeibiu. Do l!laj,wybiitniejszy,ch dzieł należy rza\Hczyć powi·eść 

„Powrót Filipa Lati.novicza" (wyda.na w Polsce przez ,,Czytelnika" w 1958 r.), nqwe
le, wydalile częściowo w Polsce w 1939 r . pod tytUlłem „rOhorwacki Bóg Mal'S", obecnie 
wybór ich przygotowuje PIW, cykl wier·sz.y pt. „BaHad·y Pet:ricy Kerempuha" oraz 
dramaty z cyk.Lu „Glembajowie". Je:den z trzech dramatów z teig cyklu „U a,gonijri" 
został wystawiony w Wa.rszawie pod tytułem „Baronowa Len'ba-ch" (premiera 
w Tealtrze Małym ,pÓdl d,yrekcją A.rnrolda Szydimal!la dnia 9 li'stopada 1933 rołku1 
w przElkładZJ.e Wiiktorn Bazielic'ha i Zofii Nał\kowslkiie\.i). Dramat ten. doczekał się 

37 przed!S.tawień. Główną rolę !baronowej Lenbach ,grała PrrczyJby1\ko-Potoc'ka. Wy
stawienie trzecied ·sztuki z tej s erii „Ledy" zapowiedział w l!lajibliższym sewlllie 
jeden z czołowych teatrów IPOJ.skich. Utwo,ry z tego cyik'.Lu wystawialile ibyły również 
w Prradze, Brrnie, Braty1Sła!Wi1e, Budapes1zde i wie1u inl!lych miastach europejsikfoh. 

1Po drugiej wojnie świartowąj M. KrJeża ina.pisał niezH.c,zoną irlość artylklllłów 

ideo'1ogicznych, wiele za,sadniczyich IPrac o 1sz1tuce i o pozycji, j ialką zajmuJją narody 
Jug·osław.ii w 'kulturze europejskiej . 

W twórczości swej Krleża wszędzie wykazy(wał niezwylkłą odwa1gę podejmując 

nowe tematy, 'WY[lowfada,jąic osobiste .manie, !które w większości wypadków róż-
1Ili1'o się ocl. ,punktu wid7'enia iIJrzediwojennej i.~telirgencji chorrwaclkied. 

W życiu lkiulturalnym Ohorwacj'i wiedziano, że od Wi~l:kiej Socjalistycznej Re
wołucji Pażdziernilkowej IKrleża• izawsze izajmo.wia~ izdecydowane s.tanowiSko po 
iStronje lewiicy, był istanowczym WT'orgiem miesz·czańisitwa, i ZJWOlenrulkiem ruchu 
robotni·ozeg-0. Demm;ilrnwał nieliitościiwie wszell!kie romantyC:ZIIle ikil:amsbwa, którymi 
drobnomiesziczańsrcy politycy i rdziiałacze lku]turalni l\JISY!Piali naród chorwacki. 
S1woimi rwysltąipieniami w IP'ra.sie literacikiej i w życiu naraŻJał się na stałe ataki 
ze strony rprzedwo.jennej lkrytylki realk.cyijnej. Dzięki temu jednak stał się bożysz

czem mfodszego pokolenia w litera.tumze i w życiu. 
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W czasie okupacji był prześladowany przez faszystów, dzisiaj jest pre·zese.m 
ZwiąztkJu Literatów FLR Ju,goSil:awii, naczeJ.nym redaktorem Encyklopedii Juigo
słowiańskiej i dyrekto.rem Instytutu Le'ikisylkograficz,nego. 

Teatr J'l.llgoslowiański często i regularnie wraca. do Krleży wysta1wiają1c jeigo 
liczne diramaty. 

Dla wielµ lkryitylków j ·ugosłowiafoikLah utwór teatralllly jest inaj 1sHniej1szą stro!Ilą 

twórczości M. 1~rl1eży. SzttUJk:i jego. inieiliatwe są do zro.zium.ienia dla p.rzecięltnego 

czytełll!ika luib widza. Telks,ty choć iracjonalisty.czne, nas.ycone są sporą ilością trud
nyich do zrozumienia 1sformu~owań z dziedziny filozofii, szibuki czy socjolo·gid•. 

„Rodzina Glembaj·ów" pisaina, jalk twierdzi sam autor, podobnie jalk „Baronowa 
Len'bac'h" pod W!Pływern 1Pi1sa.rzy Skandynawskich z lat dziewięćidz.iesiątyoh ulbie
głego stulecia, uikaziuje nam w ostrej fo.rmie rozJkil:ad moralny w rodizililie patry
cjt.Esrow za1grzebS1kich, !którzy w ciąigu lkillku pokoleń dzięlki zbrodniczej działallności 
·osiąi~ęłi mająitelk i ,,,poważanie". Banlkier Naci .Lgnat Glemtbaj jest w itym. drama
c.ie z jedinej st•r.ony ucieleśnieniem !bankierskich, 1S[połecznych,, rodzinnych i wszyst
kich inny.eh obyczajowo-lkonwenojonalnY'dh kontalktów, a z drugiej strony przedsta
wicielem ,glem'bajowiSikieigo rodu., który z pokolenia na [pokolenie nosił w sobie cechy 
złe i niesZicz·ęsne. Ten iblanlkier, wielki przemysłowiec, fin.ansisrta Glem'baj - par'ty
cju~owska [postać, od początków kapitalizmu w Ohorwacji był S[prężyną żyda 

~ołe.cznego. Pozornie e.a z•eiwnątrz 1s.zlachetny, patriarchalnie solidny 1 religijny, 
jest w gRębi duszy ·zwierZlęco iniebezpiecZlny, .epikucrejczyk (lic·zący .już 1Przy fym 
69 lat)., ·choć na ·scenie zama:skowany dos!lwna'le skrojonym frelkiem. 

Jeg·o mał2:0111.ce Oharlode,, baronowaj Castelli-Glemibay, filarowi rodziny Glem
ba1jów, bez której nie można so:bie wyobrazić sławy f ·bla1sków tego środowislk.a, 

Krleża we wstępie do ·cylk:lu „G'lem:ooj.owie" IPOświęca więcej niż innym miejsca. 
Kobfeta ta ,,od 1ur.odzenia miała nieziwylkil:y ta1en1t do żyicia", poświęcałia się pa1sji 
życia, deipcząc IPO egziy1site·ncjacih innych luidz.i tylko IPO to, alby osi·ą~nąć zado
wolen.ie, aby użyć, co stanowiło d[a niej jedyną miarę ws1zys~iego. Swbi·ektyw
nie, na pod1Stawie wfasim~go doświadczenia ·SąidZiilŁa ona, że' wszyscy po kolei 
od lbi1skupa do lkellnera „wierzą i my1ślą„ że ty]ko oiało jest tym ·CO sprawia, 
iż !kobieta jest lkoibietą". Tym razettn •ca1łe jej wyrachowanie, logj:ka, hi1Pokry,zda, 
.aro1gancja i dzikość nie [prneczuwaj•ąc upadku 1grzały się niby kotika a~gora przy 
kominku aż do trzeciego alktui, w !którym to w.sizystlko razem wyibuchło. 

Wszysitlkie i1I1ne postaci., które mimo swe;j 12'll:ożoności zary.sowane są jasno i rea
listyc~e, 1I1ależą do lkilasy, !które w niewiele lat później rpo pierws·zej wojnie 
światowej s1tworzyłia warunlki do .rozwoju rtenJClenoji faS1zysito1ws:kkh: A!ngełika, 

Titus Anidi:ron:ilcws Fanr~cz:y-Glemlbaj , dr Jllulba,, dr Altman, ksiądz Silberhrandrt, 
Oliver i Balloczan.sky„ 

$rodowi.ska te znane !były róW1IJ.ież w Polsce w olk.res·ie przed pierwszą wojną 
światową, a dlziś res.21tldi i·ch ·tułają 1sLę jes·zcZie w mias1tach dawnej Galfoji. Opisując 
środowislk:o wy[pelniające cykl .„GLemJbajowie", Krleża mówi m. in. że ,,,Zygmun
towkz:-Lenldway-1Remetslk:i i' GoI'.jański przybyl.i do Chorwacji w poło1wie osie'mna
.stego wielku z tpol!slko-węg.iertslk:.iej grani.cy,„.", .a w innym miejscu wspomina, że 

w domu · ołgr Gl·em'baj 'bywał Tóv.nnteż im. i:n. „Kottu'lińSiki-Baum,ga•rten (potomek 
Poniatow&kkh,, jeden ·z ipre~endenitów do !korony pruskiej)". 

Rodzina ta rwyichowana 1PI1Zez kilka pokoleń w specyfkznyni duchu zachłanności 
stwarza pojęde „g'lemlbajowszczyzny w pewnym sto1P11iu tak samo rzeczywiste 
jak „karamazow,s21czyzm.a" IDostojewslkiego. 

Wlprowadizają·c IPOnowni·e na s·cenę ,porlsiką ,szJ1Julki M. Krleży, możina chyba po
wiedzieć, że driamaturgia poLs:ka w okresie diwud'zi.estolecia ~ie miała pisa.rza, kitó
reigo uitiwory mia.ły:by talk. wyraźne i rtak dynami1czne osk.ze społeczne. 

. iD01brae 1s.ię stało, że wy,sitawia ten :tągi dramat, wymagający wie11ldeigo wysiŁku 
od aktorów, 'Teatr Nowy przy w.spół\Pracy tark wyb.i1tnego reży.seira jugosłowiań

skiego jakim jes1t Bo•jan St·upi•cai. Je&t to 1bowiem zadanie, którego nie śmiały się 

podjąć tea•try o· ni.e mniej1szyoh tradycjach i doświadczeniu. 
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BOJAN STUPICA 

Urodził się 1 sief[pnia. ll!HO roiku w Lublanie. StUldiował architekturę w tam
tejszym U111iwe.rsytecie, uzys~ując w r. 1934 tytuJł iilllżyniera. Już jako student 
20-letni zaczął !Pracę rerżyserską w założonym rprnez sieibie zespole' aktorskim. 
Grupa ta, która zres,ztą .rychilio przestała istnieć, narodziła się z bU1I1tu 'przeciwko 
panującym w ówczesnym teatrze tende1I1cjom natura[istycZ111ym i drobnomiesz
czańskim gustom. 

Nastąpni·e zaczął [pracować jako ·reży,ser, aktor i •sceno.graf najpierw w Mari
borze, potem w Lublanie, Be~gradzie i Zagrzebiu . . Po wy'buchu wojny współpra
cował ·z j •wgosłowiańSikim frontem wyzwoleńcz~m. Aresztowany przez fas•zystów 
wło.skk:h, ki11ka .tygodni •czekał ja\ko zakiJ:adnik na śmierć przez raz.strzelanie, 
a wreszcie wywiez.iono go do północnyoh Włoch. 

W r. 1943 wraca· jalko ciężko chory do LUlblany, po wyZJwoleniu - obejmuje 
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dyreikcję teatru 1ub'l,jańskiego . iPoczem tprzystępuje do organizowania. Jugosłowiań
Skiego Teatru Dramatycznego, którego otwarcie nastąipiło w kwietniu 1948 roku. 

W II'. 1955 przenosi się wraz ze swą żoną - alktorlką Mirą St111Pi1cą - do Za
grzebia, ~dzie tprzelbywają olboje dwa lata . Po powrocie do Belgradu podejmuje 
pracę j'ako reżyser w Teatrze Na rodowym i ja.ko kierownik artysrtyczny Teatru 
„Atelier" (1scena kameralna i studio) . 

Bojan IStU[pica inscenizował i reżyserował w teatrach jugo.słowiańskich m . in. 
następujące utwory: „Szlk<Yłę ż.on" Moliera, „Dla dobra ludu" Canikara, „Dundo 
Ma.roje" Drźica , „,,Operę za trzy .grosze" i „Kauka.Skie koło kredowe" Brechta 
oraz „świętą Joannę" Shawa„ 

Z teatrem swoim wyjeż,d!żał na gościnne występy do Paryoo, Moskwy, Lell1in
gradu, Wiednia, :Wall'szawy, Kralkowa i Wrocławia . Reżyserował gościnnie w Bud.3.
peszcie .i Pradze czeskiej . Teatr Nowy w Łodzi wystawia obecnie jako p ierwszy 
w Pol;:;ce w jego inscenizacji , reży;serii i s·cenQgrafii dramat Krleży „Ba1nk Glem
bay Ltd.". 

' 
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ZYGMUNT S'l\OBIDRSKI 

Teatr Jugosłowiański 
(zaryis hlstoryczny) 

Sr.i:tulka dramatyczna w Ju,gos~awii przeżywa pelłnię roZJkwitu już w epoce Rene
sansu. W inowy olkres tI'.ozwoju wchodzi w .pierw,szej połowie XIX wielklll, 1by ro•z
winąć się [ponownie rtiu~ przed 1Pienwszą wojną światową . 

Podobnie jalk u większości narodów europej1slki·ah, s.ZltUJka• dramatyczna w Ju
gosławii wywodlzi swoje począitlki .z teatru średiniowieczne:go , z mi1sterów, m.iralklów, 
moralitetów itp. NaJstarszy;mi. znainymi !Pi,sa['zami tworzącymi w d1uchiu :re>lig.i~nym 
są au1torzy IZ końca XV i początków XVI wi.Eiku. 

Jedinalkże j.uż od najwcześniejszego okresu sz;tulki te 7Ja•wierają elementy laiclkie 
i ustępy ikomiocZ1ne, k.tóre poczęły stopniowo dominować nad fragmentami o charalk- . 
terze religijnym. Od początllm XIX wieku ;pojawiają się iutrwoll'y o· zalbarwi'eni.u 
wyłącZJnie świeckim; dramaty Haintballa Luczida (1485-1533), a zwłaszcza !k<Jmeid:ie 
Marina Drżicia (1508-1567). Jedna iZ ,jego !komedii, „[)undo Maroj.e" znana jruż 

w Polsce · jaiko „Rzymslka lku.rtyizana" rw wylkonaniu Jugosłowia1ńs1kiego Teatru 
Dramatycznego; odini·os.ł.a w '1955 rok.u w Paryiżu ina 1I Fesrtiwatu SzitJulld Drama
.ty;cznej w.ieliki slllikces. W XVI i XVII wieik:<U 1I1ia całym wylbirzeżu dalmaityńskim, 

a· ·zWłaszcza w DubroW1I1.ik1t1, rgdzie1 w dąigu wielu la1J występ<Ulją stałe zespoły t·ea
tra1ne, sztulka dramatyczna święci triumfy .osiągając wysoki [poziom. W XVI 
wieku pows.taj.e 'Stały ;teatr. Hvar .posiada naj,star.sZ!Y teatr· na Bal!kia.nach, zibu1do
wa1I1y w 1612 roiku. Obecnie <Jr,ganizuje się tam 1Przedstaw.ieinia gf'UIP a1ma1torskich 
lub objawowych teatrów zawodowych. 

Sztuka dramatyczna wybrze.ża dalrrnatyńskiego a cZJęściowo i Duibrownilka. O·siąg

nęły s,wqj SZJczytowy rbzikwilt dzięki dziełom wiellk:iego jugosłowiański.ego poety 
tej epolki, Ivana Gug·Ull1du1icia (1589~1'638)„ a. zwiłaszcza dilięki jelgo sJelarnce „Du
bravka". 

Renesansowy i ibaroikowy dramat w Dubrowniiku, S']llicie i na Hvarze stopnio
wo .zatraca. swoją żywotność wskute1k sytuacji polityczneij i eikonomicznej, w któ
rej ilnalazła się Dalmacja z początkiem XVIJ'I wiEikiu. W ;tym samym czasie uwi
dacznia ·się roz!kwit szt<Uki tea tra•lnej u Ohorwatów w Zagrzebi<U, u Serbów 
w Woje:wodinie i <U Słoweńców w LublJ.anie . 
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MIROSŁAW KRLEŻA 

"BANK . G LE MBA Y LTD." 
Drama.t w trzech aiktach 

Prtz.ełożył: ZYGMf1NT STOBERSKI 

li 
OSOBY: 

IGNACY GLEMBAY, balill~ier, s1zef fi.Jrmy Glembay Ltd .. 
Bacrionowa OASTELLI-GLEMBA Y, jego dmga :ŻOIIla . 

Dr fil. LEONE GLEMBA Y, syn Iginac~go .i j·ego pierwsizej żony 
AiNGELIKA GLEMBAY, siostra za!konu Domim.i.!kainów, wdowa po naj-

sfars:zym synu Glembay.a Iva!I1ie 
TITUS A!NDRONICUS FABRIC'ZY- GLEMBAY, kuz.yn 1bankiera Glem-

1baya, emerytiO'wany dos.tojnik chorwaicki . 
Dr JURIS PUBA FABRICZY-GLEMBAY, ·jego syn .radca iprawny riir

my Glembay l.Jtd. 
Dr med. PAUL ALTMANN, lekarz · . 
Dir teol. i fil. ALOJZY SILBERBRANDT, preceptor syna baronowej 

i j1ej spowłedlllilk 

OLIVER GLEMBAY, .syn baronowej Castelli i ba:nildena Glembaya 
Ober1eiutnaint ikawa'leriJi von BALLOCZAŃSKY 
Kamerdyner 

SEWERYN BUTRYM 
WIESŁAW A MAZURKIEWICZ 
MIECZYSŁAW VOIT 

HANNA BEDRYŃSKA 

MARIAN NOWICKI 

TADEUSZ MINC 
JAN RUDNICKI 

ZYGMUNT MALAWSKI 

* * * 
LECH WOJCIECHOWSKI 
STANISŁAW SKOLIMOWSKI 

Goście: JERZY ANTCZAK, MARIA BIAŁOBRZESKA, BO~ESŁAW BOLKOWSKI, MARIA GÓRECKA, 
JANINA JABLONOWSKA, WANDA JAKUBIŃSKA, JANUSZ KŁOSIŃSKI, JANUSZ KUBICKI, 
DANUTA MNIEWSKA, ZOFIA PETRI, JÓZEF PILARSKI, WOJCIECH PILARSKI, · ZBIGNIEW 

PŁOSZAJ, ZYGMUNT ZINTEL. 

' 

Iin:sceniza.cja, reżyseria BOJ AN STUPICA 

Dy.riektor Tea1Jrm „AteUer'" i ,reżys·er Teaitru Narndowego w Belgradztie 

Asystent reżysera: KRYSTYNA FELDMAN 



TEATR CHORWACKI ' 

Od końca XVI! wieku do pierwszego ćwierćwiecza XIX wieku wystawiono 
w Ohorwacji Moliera i Go1doniego, rprzyistosowując ich twórczość do miejsco
wyich waI'ltLillków. W tym czasie 1POW1Stają oryginalne !komedie t ikitórych najlba.r
dzi.ej znaną jest „Diogenes" Tota Brezovaczikiego (1757-1805). W cią1gu całeigo 

swa.jego isrtmienia teatr chorwacki [przez długie la.ta ruczestniczył w wa1ce prze
ciwko german.izacyijl!le/j [poUtyice austriackiej . Od 1780 rnku podawiają się w Za
grzebiu niemieckie .trupy teatralne i teatr chovwadki jest zmuszony watLccyć o do
minację języka chorwackiego :na scenie . Zaczj"IIlają się objazdy arty<Styczne serb
skich tru1P lkomediowyeih z iNowe,go Sadui, ia jedlnocześn.ie pojawiają się wielkie 
talenty teatraline: Dimitrije Demetar (1811-1872), pisarz dramatyczny, krytyk 
i .1ll!u.macz i Józef Freuden.rei•oh (1827-1881), alk.tor, scenograf i pedagog, którzy 
przyczyniają się do rozlkwitu fuatru •chorwaokiego w z.a,grzebiu. Wy.stawiono wiele 
sztJUlk <Jryginalnych oraz dzieła 'Ida.syków dramaturgii światowej . W 1861 roiku 
teatr zagrzeibslki staje się teatrem narodowym .Chorwackie Zgromadzenie Naro
dowe uchwala prawo iteatraltne, pierwsze w Europie, gwa.rantJUjące teatrowi stałą 

sUJbwencję; JPOStaniaWia ;także z.ałożyć oper~, otwovzyć' szlko:tę dramatyczną i roz
dziela nagirod'y litera·okie za utwo.ry ;rod,zime i 1!łuanaczenia. W 1870 .roku rząd 

chorwacki iza~ada w Za.grzebiu pierwszy teatr stały. Jest to okres roZJkwitu chor
wackiej mltiuki dramatycznej . W tym czasie wystawiono po :raz pierwszy w języ

ku .chorwaC'kim F. Schi'1il.era (Wilhe'lma Tella", 1861), Moliera („Chorego z uroje
nia" · 1862), Goldonieigo (.,,Oberżystkę" , 1862), Szekspira („Poskromienie 'lJłośnicy" , 

1863) i Goethego („Egmonta", 1863) oraz W. Hugo, Saribe'a, A . Dumasa, Sardou .itd. 
WiZlnawia się klasyczne utwory rodzime w ro.dzaj.u .,,DulbraV1ki" Ivana Gundulicia . 
W 1874 rolru wystawiono „Rewizora" Gogola, pierw,szy rosyjSl'k.i utwór dlramatycz
ny grany w języ'ku ·chorwackim. Później wystawion.o it;eq; dzieła innych piisarz:y 
rosyjsik.ich, Turgeniewa i1td„ Należy tu wymienić killka wyróżniających się nazwisk 
teatru chorwackiego: Marię Rużiczikę-Strozzi (1855-11925),, która święci triumfy na 
scenie przez 69 lat kreując wiele. ["Ól; tragilka .Amidrzeja· Fi1jana (1851-1911); Ada
ma Mandrovicia (1838-1912), aktora , scenografa i pedagoga. 

Z początkiem XX wieku pojawia się w Chorwacji nowa p'lejada autorów dra
matycznvrch, a wśród ni<ch: Ivo Vojnović (1857-1929) oraz nieco później - Josip 
Kosor. 

TEATR SERBSKI 

Jurż w połowie XVIU iwie~u oc~.nizowano w Serbii, na terenach Wojeiwodiny, 
przedstawienia 1szlkolne. W tej części kraju osie:dla1i się em~granci ze starej Serbii, 
zlbie,gli 1Prred i111Wa1zją trurec:ką. PiemWISzy hi·storyczny dramat osnuty na tle śmierci 
lm'óla Uros•z.a V został wysta.wiony w 1736 .roiku. Następnie ililscenizowano mora
litety, sztuki dydalktyc.zne, a rtakże pierwsze rprzekiłady Goldoniego i Le.ssinga. 

Zało;ż;ydel pierwszego teatru serfuskigo, Joachim Vudić (1772-1847) , ,zwany 
„Ojcem serbskiego teatru", był jednocześnie autorem, .scenografem, właścicielem 

i dyrektorem teatru. Wiodąc życie wędrownego alktora, 0111gan:iz.ował przedsfawie
nia we wszy.stfkich miaistacih Wojewodiny. Od l!l33 do. 1836 roku ibyl dyre\k
torem „Książęcego Teatru" w Kragujevcu, ówczesnej stolicy Serbii. Następnie 

powrócił do ,sw~go !koczowniczego życia . Wystawia~ dramaty historyczne, komedie 
francuskie i niemieckie, wlłasne /Utwory oraz lkome'die Jovana St.eri P01Povicia 
(1806-1856), dctióry do. dziś· dni.a [pozostał jednym z naju!l.uibieńszytoh auJtorów jugo
slowiańslkiej puibliczmościi. Tuiurpa Vujicja wyda'ła wielu świeltnych alktorów. Była 

ona 1Pierw1Szą szikolą !kadr teatrnlnych d[a Zagrzebia, IBelgradu i Naw.ego Sadu. 
Od 1841 rolm :Belgrad mia~ stały zespół teatrallily. W 1869 .roku ulkończono budowę 
teatru w Belgradzie. 1871 roiku <Ytwarto szkołę dramatyczną. 
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Scena z przecfat.awienia „Bank Glembay Ltd." w Belgradzie 1946 r. 

Do najpopularniejszye'h autorów 'Ilależą: Jovan Steria \Popović oraz Bran.islav 
Nuszicić (1864-1938)„ !który dzięki swym lkomedio.m !królował przez pół wiekiu nie 
ty'!Jko na s1cenie baJ,g.radZlkie!i„ aie we wszy;s.tkioh teanach igrających w ję,zylku 

serbochorwaclkim. 
W ·chwili wybuchu pie.rwszej wojny światowej belgradziki zespół tea·t.raln~ zo

stał ewakuowany do Skop~ja. Nas~ie 1Pr:zedostał się do Alibanii, lby w końcu 
zatrzymać się w Bizevcie, gdzie organizował przedstawienia dla żołlnierzy 

seiroski c'h. 
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'TEATR SŁOWE'RSKI 

Pierwsza sztuka w ~ęzyku słoweńskim e.ostała wystawiona w 1789 roku. Była 
to !komedia A. Linharta· (1756-17'95) 1Pt. „Zupanowa Mic!ka". · W •następnym roiku 
tenże autor napisał 1dorwciiponą 'I)I'zerObk:ę „Wesela Fi'.gara" pt. „Dni szczęścia czyU 
Wesele Maticzka". Jedinalkże te wiele olbie.cujące początki nie przyniosły IPOżą.da

nych rezuiltatów. AlbsolUJtystycZlne rządy Metternicha udaremniły rwszelkie próby 
zoriganizowania przez Słoweńców ży1Cia iku1turalnego. Jakkolwiek Slłowenia może 

się IPOSzczycić rju.ż od począ1Jlni XIX wieku ·w~aniałą rple.jadą !Pisarzy, to dopiero 
w 1861 roku w wyniku tlługotrwałej wallki wybudowano w LUJblanie czytelnię 

ludowąi, rgdz.ie urządzano amatorslQe przedstawienia. Wreszcie w .1867 roku ,Zia.ło~ 

żono stały teatr !Słoweński, /który mimo wielu przes7Jk.ód stawianych przez Niem~ 
ców nie przerwał swej działalności. 

Miasto w większości izamieszkałe 1Przez Słoweńców miało już od 1861 Toku salę 
teatralną, gdzie grywano jedynie w języku niemiec'kim i włoskim. 

Teatr słow.eński od.egrał ważiką rolę w walce narodowej przeciwko germaniza
cji. Wielki pisarz słoweński, 1Ivan Cankar (187•6-19~8) rpoik:azał na scenie elementy 
społeczne tej walki w oparciu o ówczesną syltuację pdlifyczną Słowen.ii. 

Z począ1Jkiem XX wieku IJJrzedstawienia w języ!ku niemieckim organizowane 
w stałym teatrze' 1Prowincjo.nalnyrrn stają się coraz rzadsze llla skutek bojkotu 
ludności. W 1913 roku !Niemcy opuszczają Słowenię. 

TEATR W OKRESIE MIĘDZY WOJNAMI 

Teatry w okresie scenttiralizowanego państwa jugosłowiańskiego zostały upań
stwowione i IPOddane Władzy centra•lnej, zibiurokratyzowane 1 wciągnięte w wir 
konfliktów między różnymi partiami IPOlit'ycznymi. iDyrekoje M. iPredicia, J. Bene
szicia w Zagrzebiu i O. Zu1Panicz.icia w Lublanie mogą siię poszczyicić wielkimi 
osiągnęciami artystycznymi. 

Pir,zede wszys1Jkim rozwija się dramait. Obok dawnych autorów IPOjawili się 

wspóŁcześni. Wy•różnić należy Miros'ława Krleżę (1893), nawybitniejszego j1.llgosło

wiańskieigo dramaturga ostatnich cza.sów. Sztulka inscenizacyjna B. Gaveli, 
T„ Strozzie,go, R. Plaov.icia, B. !Krefta, M. iMiloszevicia i B. StU1Picy osiąign~ła 

Wysoki [po·ziom artystycZlny. Do głosu doszła nowa .generacja aute>rów. 
Z autorów obcych g>rano Bourdeta, Galsworthy'eigo, Shawa, PirandeHo, O'Neil

la . W mku 1941 faszystowSka okupacja hit]eroW1Ska jplYłożyfa ikres taj działa!Jności. 
Wskutek: bombardowania został IPO'Ważnie rtiszkodzony teaitr belgradiJki. Terror 
okupanta nie oszczędzill: również teatrów z.agr.zebskich. W Lublanie teatry zosta
ły ·skazane na wegeta•cję. 

„TEATR WYZWOLENIA NARODOWEGO" 

Ostatllli etap hi>storii teatru jugo'Słowiańskiego w1ąze się ściśle rz. histor.ią rewo
lucji• ludowej . Od początku powstania Tudowego w 1941 roku aktorzy organizują 
,przedstawienia dla żołnierzy.. Wtkrótce potem 'liczne jednos1Jki Airmii Wyz:woleńczej 
mają już sw-O'je zesipoły amatorskie. Przenoszą isię one z miejs·ca na miejsce, 
a w razie 1POtrz.eby walczą z bronią w rękiu. Grają ci;ęsto po.d gołym niebem, 
w salach szkolnych '.Lulb kościołach. Przedstawienia te cieszyły się o~br.zymim po
wod.ze.niem. Czołowe' m.iejsce wśród wielu zespO\l:ów teatralnych w Armii zajmo
wał „Teatr Wyzwdlenda Narodoweigo". Grupie tej udało się stworzyć dość uro
zmaicony repertuar do któreigo wesz.ło szereg isztiUlk rodzimy•Cih i rosyjskich („Po
dejr.zany o.solbnik" B. Nu.szicia , „Nauczy1Ciel Jerman" I. Cankara, „Rewizor" 
M. Gogola>). W Drvarze zesrpół ten wydaje swo.je •czasopismo pit. „Teatr". iZ Drvaru 
zespóJ :przenosi isię !Ila wyspę Vis, gd12lie wystawia ,,Najazd" L. Leonowa, następ
nie wyjeżdża na tournee «i<> Włoch , gdzie -0rganizuje przedstawienia dila rannych. 
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Po wyzwoleniu Belgradu 1z.espół 1Powraca samolotem do stolicy, gdzie tPrzed osta
tecznym rozwiązaniem daje ki•lka 1Przedstawień. Wi~zość cziłonków tego z.espołu 
została zaangażowana do Teatru Narodowego w Beligradizie, pozostali do illlnych 
teatrów w całym kraju. 

Scena z przedstawienia „ Bank Glembay Ltd." w Zagrze biu. 1946 r. 

... 
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'l'EATR PO WOJNIE 

W 1944 roku, po rewolucji i wyzwoleniu, życie teatralne Jugosławiii nabrało no
wego rozmachu. Powstało szereg nowych teatrów. 

W Jugosławii istnieje 46 teatrów zawodowych, w tym 18 - w Serbii, 14 -
w Chorwacji, 4 - w Słowenii, .5 - w Bośni d Hercegowinie, ·4 - w Macedonii i je
den teatr w Czarnogórzu. Na jeden teatr zawodowy przypada przeciętnie około 
350.000 mieszkańców. 

Po raz pierwszy w swej historii Macedończycy otrzymali po wyzwoleniu teatr, 
w którym wystawiają w języlku ojczystym dzieła k'lasy\ków dramaturgii światowej 
oraz !rodzime, macedońskie utwory. W Stko.plj1u0 IPOZa teatrem dramatycmym. cziyn~ 
na jest opera i balet. 

Otwarto również szęre.g teatrów zawodowych, grających w językach mniejszości 
narodowych: w Rijece w językt.\ włoskim, w Subotnicy - w języku węgierskim 
i w Prisz.tinie - w języku albańskim. Teatry t~ otrzymują dotacje od gmin. Prze
ciętn.ie dotacje te wynoszą około 75% budżetu teatrów JPańst:wowych. W repertu
arze jugosłowiańslkich teatrów znajdują .się dzieła światoweij dramaturgii, od' Aj
schylosa do przedstawi·cieJi współc.z.esnaj aMTaI11gardy. W Nowym Sadzie od 1955 
roku odbywa się -cai roik tzw. „1Steriji1I10 Pozorje"', festiwal sztuik j .ugosłowiań&kich. 
Po rzaikończeniu każidego festiwalu przyznaje się na,grody za najlepszy SJPeikta!kl, 
najlepszą, sztukę w51Półczesną , za scenografię, kostiumy i za pięć' naj·lepszych kre-

acji aktorskich . 

, . 

' 
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Najlbardziej .charakaterystyczną cechą jugosłowiańskiej kultury jest to, że nie 
zamy!ka się wyłącznie w ikręgu !Swoich tradycji, lecz stara się dotrzymać kroku 
światowej sztuce teatrailinej. W JU!gosła·wii .g.ościł szereg :mgrani•czmych zesJPołów 
tea<tralnyich, jaik: np. MCHAT, T~, Old Vk. Ju:gosiowiańskie teatry występowały 
za ,gra1I1ką: Jugosłowiański T·eatr Dram11ty.czny bawił w ·Paryżu (1954-19!Y5 na ' 
Mięc1zynarodowym Festiwalu Teatralnym). w Zwi•ą,7Jlm Radzieckim, w Austrii i na 
Węg;rzech i w majtU 1959 roiku rw iPolsce. Sloweńsk.i Teartr Na.rodowy - w ParyU;u 
(1956) i w Polsce (1957); Be1gradzki Teatr Drama•tyczny - w Buł1garii; Chorwacki 
Teatr Narodowy - we Wlłoszech i Serbski Teatr Narodowy z Nowego Sadu -
w Polsce (1958). 

Już IPO raz trzeci gościmy w .Polsce reżyserów jugosłowiańskich, z tego dwóch 
w Łodzi. 

Pierwszym z nich był d·r Bratka Kreft, reżyser Narodowego Teatru Słoweń
ski~o z Lublany,, kitóry w 1957 J:oku .gościł w Teatrze Powszechnym w Łodzi, 

g;dzie przy.gotował wys tawienie !komedii B. INuszicia „iPani Ministrowa". Drugim 
bylł dr Marko Fotez, który w lutym 1959 roku wyistawi~ w Państwowym Teatrze 
Za.gjl:ębia w Sos;nowcu w$ółiczesny dramat Lebowicia i Oibrenowicia „Himmel
kommando" i trzecim, jeden z najwybitniejszych .reżyserów jtU.gosłowiańskich 

wysoko <:e'.fliony JPrzez .teatr_olo,gów eurQJPejskich, Bojan Stupi-ca, kttóry :na wpro
szenie Kazimierza Dejmka przyigotował rwyiStawienie sztuki M. Krleży „Bank 
Glembay Ltdl.'' 

ZYGMUINT STOBERSKI 
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