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РЕЧ УНАПРЕД

У овој брошури објављују се, с незнатним изменама и 
допунама, раније публиковани радови о рецепцији пољске 
драмске књижевности у српској култури, у првом реду – 
на позоришним даскама. То су студије „Пољска драма и 
позориште код Срба до Првог светског рата“ (2011) и „О 
рецепцији пољске драмске књижевности у Србији између 
двају светских ратова“ (2004), настале на основу ранијих 
опсежних истраживања рецепције пољске књижевности 
код Срба до 1941. Удружена, ова два прегледа покривају 
период од почетака позоришне рецепције пољске драмске 
књижевности код нас од самих почетака до Другог свет-
ског рата, узимајући у обзир сва досадашња релевантна 
истраживања у тој области. Као додатак, нашла се на крају 
и рецензија вредне монографије Јадвиге Сопчак Пољска 
авангардна драма у Југославији (1945–1990) (2001) како би 
се отво рио видик ка сродним процесима у другој половини 
XX века, када је пољски театар одиграо суштински важну 
улогу у нашој позоришној уметности.

Писац
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ПОЉСКА ДРАМА И ПОЗОРИШТЕ  
КОД СРБА ДО ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА*

О историји позоришне рецепције пољске драме у српској 
култури пре 1945. мало је тематских истраживања, а празни-
ну у тој области попунио је обимом скроман, али необично 
важан монографски рад пољског слависте Влођимјежа Кота 
(Włodzimierz Kot, 1924–1984) Dramat polski na scenach chor
wackich i serbskich do roku 1914 (1962). Извесним својим 
мањкавостима овај рад подстакао је Ђорђа Живановића на 
нека запажања,1 али ипак није оставио много простора за 
даља систематска истраживања. Уз ослонац на сегмент Кото-
вог рада посвећен српским сценама, на Живановићеве допу-
не, као и наша истраживања ширег процеса рецепције пољ
ске књижевности, настојаћемо да скицирамо хронологију 
како позоришне рецепције пољских комада на српским сце-
нама, тако и прилива релевантних информација о пољском 
позоришном животу које су могле допрети до тадашње срп
ске позоришне и читалачке публике. 
* Овде се објављује већи део рада „Пољска драма и позориште код Срба до 

првог светског рата“, Филолошки преглед, 2011, XXXVIII (2), 115–142, уз 
ослонац на поједине делове непубликованог реферата са скупа „Пољско
српски позоришни дијалог“ (Андревље, 14–16. окт. 2011) под насловом 
„Епизоде из историје српске рецепције пољске драмске књи жевности 
(поводом монографског истраживања Влођимјежа Кота)“.

1 Ђ. Живановић, „Фредро у Народном позоришту у Београду“, Филолош
ки преглед, 1969, I–IV, 33–49; исти, „Позоришна критика у Вили током 
1865. године“, Прилози за КЈИФ, 1975, 1–2, 24–46.
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Да бисмо лакше конструисали хронолошки лук, матери
јал ћемо разврстати према краћим временским одсечци-
ма, од којих сваки у мањој или већој мери прати збивања 
у српском позоришном животу: (I) шездесете године XIX 
века, (II) 1871–1880, (III) 1881–1900, (IV) 1901–1914.

I. Шездесете године XIX века

Не располажемо подацима да је на нашим сценама изве-
дена иједна пољска драма пре преокрета у историји српског 
позоришта који је наступио шездесетих година XIX века. А 
тај преокрет састојао се у оснивању сталних српских позо-
ришних кућа, и то прво у Новом Саду 1861, а потом у Бео-
граду 1868. године. Позориште добија карактер национал-
не институције, што ће задржати и развијати у деценијама 
које следе, а то је, осим подстицаја домаћој драмској 
књижевности, и простор за продор преводне.

И управо у овој деценији на доста неуједначеном, иако за 
своје време и прилике амбициозном српском репертоару на-
шло се засад једино дело из пољске књижевности – комедија 
највећег пољског комедиографа Александра Фредра (1793–
1876) Госпође и хусари (Damy i huzary, 1825; 18262). Једно 
али вредно. Ова Фредрова комедија вишеструко заслужује 
да се њоме позабавимо, ризикујући понављање општепо
знатих чињеница. Реч је о најизвођенијем и најпопуларнијем 
пољском комаду код Срба од новосадске премијере 1864. 
па све до последње београдске обнове 1928. Током више од 
шест деценија, надживљујући читаве генерације извођача и 
позоришне публике, Госпође и хусари били су култна пред
2 Уз оригиналне наслове најпре се даје година првог извођења, а затим 

првог штампаног издања.
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става, уткана у темеље својеврсног српског позоришног 
мита. Раширило се и традирало, наиме, погрешно уверење 
да је кнез Михаило, одушевљен баш овом представом, 
најавио изградњу националне позорнице – о чему ће се у 
даљем излагању посебно говорити.

Комедија је до српског гледалишта дошла после пуних 
петнаест година успешног приказивања у Хрватском на-
родном казалишту у Загребу. На новосадској сцени Госпође 
и хусари – у преводупосрби с немачког познатог глумца 
и преводиоца позоришних комада Лазе Телечког (1841–
1873) – изведени су први пут 3. марта 1864. године. Прву 
рецензију ове представе В. Кот региструје тек 25. јануара 
1865. у Напретку.3 

Новосадска трупа је потом шездесетих година комедију 
приказивала много пута како на матичној сцени, тако и на 
бројним гостовањима, што недвосмислено сведочи о њеном 
великом успеху.4 

Безмало годину дана после првог приказивања у Новом 
Саду, 21. фебруара 1865, одржана је премијера Госпођа и ху
сара и у Београду,5 о чему је оштро писао критичар Виле – Д., 
врло вероватно Ђ. Даничић.6 Из његовог текста дознајемо, 
поред осталог, да се на београдској премијери није користио 
текст превода Л. Телечког, већ да је комедију „с пољскога пре-
3 Уп.: W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, 

Kraków, 1962, 70.
4 До 1868. Госпође и хусари изведени су најмање 4 пута у Новом Саду и чак 

21 пут на гостовањима. Вид.: W. Kot, нав. дело, 107.
5 Представа је заслуга Одбора за стално српско позориште, формира-

ног почетком 1863, који је престао са радом с пролећа 1865. Вид.: Ђ. 
Малетић, Грађа за историју српског народног позоришта у Београду, Бео-
град, 1884, 173.

6 Вид. Ђ. Живановић, „Позоришна критика у Вили током 1865. године“, 
Прилози за КЈИФ, 1975, 1–2, 24–46.
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вео Др. Н. Прица“. Реч је о Максиму Прици (1823–1873), 
својевремено познатом правнику и политичару, по чијем су 
се преводу Госпође и хусари већ деценију и по играле у За-
гребу. Према претпоставци В. Кота, текст комада је са собом 
из Загреба донео Адам Мандровић (1839–1912),7 који је, на 
позив београдског позоришног одбора, организовао позо-
ришну трупу и 1863–1865. био њен уметнички ’настојник’.8 

О самом комаду читамо у Вили:

За дело можемо рећи да спада међу најслабије комедије. Има у њему 
много којешта, што показује да ова шаљива игра није нимало удесна за 
нашу бину. Лепо је кад у шаљивој игри има онога што треба у њој да буде, 
то јест кад има момената који нас могу мало разгалити и насмејати, који 
нас могу забавити. Него није лепо кад у шаљивој игри чујемо и таких из-
раза, који иду на то да нам чуство стида повреде. Шалу милујемо и жели-
мо је, јер нас забавља и весели, али дела, у којима на неким местима шала 
пређе своје границе, не могу нам се никако допасти. Нећемо рећи да у 
овом делу нема баш ничега занимљивога, али морамо казати да се и оно 
мало забаве губи с тога што је цела ствар и уопште и у појединостима 
врло слабо израђена. И то је најгоре што се писац сигурно око свршетка 
највише мучио, а свршетак му баш најслабије испао.9

Пишући пак о подели улога и самој представи, критичар 
је врло благонаклон:

Представа је испала уопште добро. Природношћу у својој игри од-
ликоваше се: г. А. Мандровић (мајор), г. Стеван Миховилов (Грха) и г. 
Алекса Савић (капелан). Г. Милош Цветић (Велимир) играо је добро, 
али му препоручујемо да пази више на природност јер то је најпрече. Г. 
7 Уп.: Kot, нав. дело, 87.
8 Уп.: B. Stojković, Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba. 

(Drama i opera), Beograd, 1979, 161. – Готово се са сигурношћу може 
рећи да је Мандровић – осим што је заиграо главну мушку улогу – био и 
редитељ ове представе.

9 Вила, I/1865, 9 (28. II), 119.
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Тома Марковић (ритмајстор) задовољио нас је, а г. Милан Божић (Рем-
бо) види се да је с већом пажњом играо но обично.

Од женских гђица Марија Перисова (Ађелија) играла је тако при-
родно, да је могла потпуно задовољити. Гђица Јулка Степићева (гђа 
Оргонова) заслужује да јој признамо да се трудила да публику задовољи, 
а гђа Марија В. Марковићка (гђа Диндал[с]ка) није играла рђаво, само 
би добро било да други пут боље своју улогу научи…10

О београдској премијери појавила су се још најмање две 
белешке – у Видовдану и Световиду. Критичар Световида 
пресудио је Госпођама и хусарима „рекавши да је комедија 
управо лакрдија, писана само зато да насмеје“.11

Без обзира на то, осврћући се на извођење Госпођа и ху
сара, Ђорђе Малетић није крио одушевљење: „Пре тога 
Београд никад није видео на позорници такав комад који 
би га толиким разноликим комичним карактерима онако 
развеселио.“12 

Новосадско позориште давало је овај комад у Београду 
још два пута током 1867. године, и то, изгледа, са доста успе-
ха. За другу представу од 5. новембра, када је после Госпођа и 
хусара приказан и Змајев Шаран, везана је митологема коју 
смо споменули – чувена изјава кнеза Михаила да ће сазидати 
„театар за себе“.13 О томе службене Српске новине од 9. но-
вембра 1867, поред осталог, пишу:

Пријатељи свестраног народног напретка знамо да ће се јако обрадо-
вати када чују за епоху која је српском народном позоришту устима са-
мог нашег Светлог Владаоца преднавештена. Кад је у прошлу недељу [5. 
10 На истом месту.
11 Ђ. Живановић, Срби и пољска књижевност (1800–1871), Београд, 1941, 

259.
12 Ђ. Малетић, нав. дело, 315.
13 Уп.: Ђ. Живановић, „Фредро у Народном позоришту у Београду“, Фило

лошки преглед, 1969, 1–4, 42–43; Ђ. Малетић, нав. дело, 244; Аноним, „На-
родно позориште у Београду“, Позориште, VII/1878–79, 3, 11.
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XI 1867] увече Светли Књаз дошао у позориште, запитао је управитеља 
позоришне дружине г. Јов. Ђорђевића, који је изашао да Његову Свет-
лост при доласку дочека, како је задовољан с новим позоришним лока-
литетом. Пошто г. управитељ одговори да је овај садањи локалитет не-
што бољи, јер је већи од пређашњег, рече Светли Књаз „направићемо ми 
вама позориште за себе, па ћете ви тад бити сасвим задовољни“. У овим 
речима нашег Светлог Владаоца видимо ми тврду и поуздану залогу да 
ће српска престоница скорим украшена бити зградом за позориште и 
да ће се тим српско позориште утврдити, и добити сталности. Његова 
Светлост, старајући се неуморно о народном добру, обраћа своју пажњу 
и на оно што је народу за његов морални живот потребно. Подигнуто у 
Београду и утврђено српско народно позориште биће један доказ више 
о напретку који је Србија учинила под мудром владом Његове Светло-
сти кнеза Михаила III Обреновића.14

Као што се можемо уверити, нигде се не спомиње шта је 
„у прошлу недељу увече“ у позоришту било на програму – 
нема ни Госпођа и хусара, ни Шарана…

Сам Јован Ђорђевић, тадашњи управитељ позоришта, 
као непосредни очевидац сећа се много година касније кне-
жевог доласка на представу – у дворану „Енглеске краљице“ 
– само подсећајући на репертоар те вечери:

5. новембра поручено је из Конака да ће кнез тога вечера доћи на 
представу. На репертоару су били комади Госпође и хусари и Шаран. 
[…]

Дворана је већ пуна. Избија седам часова. На улазу у дворану чекају 
кнеза управитељ вароши и управитељ позоришта. Ево већ и гардисти 
лете на коњима, чује се зврка кнежевих каруца – још мало, па каруце ста-
доше и кнез Михаило сиђе доле.

– Како сте задовољни с овим новим локалом? – запита кнез као успут 
позоришног управитеља.

– Мало је пространији од онога „Код круне“, али још није сасвим 
удесан – одговори управитељ.

– Сазидаћемо ми вама театар за себе, па ћете бити сасвим задовољни 
– рече кнез и уђе у дворану.
14 Српске новине, XXXIII/1867, 145, 635 (2).
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Најава зидања позоришне зграде
Српске новине, 1867, 
бр. 145,  стр. 635 (2)
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За неколико минута овај радостан глас пренесе се целом двораном. 
Кнез је при изласку био испраћен одушевљеним усклицима. За не-
колико часова знао је за новост цео Београд, а за неколико дана цело 
Српство…15

Дакле, ни Јован Ђорђевић не везује изјаву кнеза Михаи-
ла непосредно за Фредров и Змајев комад, већ их спомиње 
понајпре да би маркирао контекст.

Судећи према Малетићевом детаљном писању о београд-
ском приказивању Госпођа и хусара 1865, Ђ. Живановић 
закључује да је комад несумњиво наишао на добар пријем 
код публике.16 Чини се да је представа била харизматична и 
да се о њој доста говорило, па се свакако може претпоста-
вити да кнез Михаило „није изабрао да дође у позориште 
и да дâ једну значајну изјаву на представи о којој је публика 
имала лоше мишљење“.17

15 Ј. Ђорђевић, „Народно позориште у Београду“, Позориште, VIII/1881–
1882, 7, 26–27. Цит. према: Ђ. Живановић, нав. дело, 42–43.

16 Ђ. Живановић, нав. дело, 42.
17  Исто, 43.



15

II. 1871–1880.

1.

Седамдесетих година позоришни живот у српским сре
динама, захваљујући институционализацији позоришних 
кућа, добија своје устаљене облике и осваја известан круг 
публике. То су тек први, али значајни кораци у формирању 
српске позоришне публике у савременом смислу, али 
они и као такви сведоче о врло амбициозним залагањима 
тадашњих позоришних ентузијаста. У том смислу од изузет-
ног је значаја гласило Српског народног позоришта у Но-
вом Саду Позориште, које је, под уредништвом Антонија 
Хаџића, почело излазити по потреби од позоришне сезоне 
1871/1872.18 Лист је пратио позоришна збивања у великим 
европским центрима, доносио ситне и занимљиве вести и 
белешке, али неговао је и позоришну критику: после сваке 
премијере, у првом наредном броју, излазила је опширна 
критика, а каткада и више њих.

Већ у првој години излажења Позоришта споменут је и 
пољски театар, и то у Шапчаниновим „Писмима из Србије“.19 
По немачком извору о којем не даје никакве ближе податке, 
Шапчанин као цитат бележи да је „Пољска негда имала врло 
добра и угледна позоришта у Лавову, Кракову, а особито на-
родно позориште у Варшави“, а међу „врсним уметницима“ 
спомиње Фајфера, Новаковског и Старчевског. Даље чита-
мо:
18 Излазило је годишње педесетак бројева, и то само када је СНП давало 

представе у Новоме Саду.
19 Позориште, I/1871/72, 69, 305–309.
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Пољски начин представљања у многоме личи францускоме, јер се 
одликује особитом лакоћом и елеганцијом. Пољски су глумци врло 
добро плаћени и народ их љуби и поштује као представнике своје на-
родности. Пољско је позориште богато на ориђиналним комадима, али 
нема пољске опере [?]. Исто тако, пољска позоришта немају ни пензио-
ног фонда.20

Неколико година касније, 1875, наилазимо на нову бе-
лешчицу о иницијативи да се у Познању оснује пољско по-
зориште. Као занимљивост, наводимо је у целини:

У Познању гради се пољско позориште, а онде управо јако тре-
ба такав уметнички народни завод против силне и насилне навале 
германизације. Зидање успева, међутим, врло слабо, а томе је кри-
ва пољска аристокрација, која је јако противна позоришту, и то стога 
што мисли да позориште квари омладину. Да смо весели, кад се тако 
што може и данас мислити, то још онда када хоће пруска сила да сатре 
Пољаке. Да би се позориште ипак могло доградити, купе се сада прило-
зи по свима крајевима ’Велике Пољске’ (Познања).21

Каснијих година било је још вести о пољском театру, и 
то поново о познањском позоришту и конкурсу за драмска 
дела највероватније варшавских државних позоришта, који 
је иницирао Јан Александер Фредро 1876;22 посебно се пи-
сало о пољским премијерама текстова овога последњег, иако 
се у почетку није правила разлика између њега и његовог 
славног оца – Погинуо од глади (Głodem wzięty, 1881), Смрт 
и жена, богом досуђена (Śmierć i żona od Boga przeznaczona, 
20 Исто, 308.
21 Позориште, IV/1875, 16, 63.
22 Позориште, VI/1877, 29, 115. У белешци се нарочито наглашава: 

„Занимљиво је за нас што између тих позоришних дела која траже на-
граду има и драма Краљевић Марко.“ Реч је драмском делу Б. Грабовског 
Królewicz Marko.
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1881);23 као дело „грофа Александра Фредра (сина)“ наводи 
се потом његова старија комедија Велико братство (Wielkie 
bractwo, 1875), о којој је, како каже аутор белешке, крити-
ка бољег мишљења него о Суседима (Sąsiedzi, 1880) Михала 
Балуцког.24

2.

У међувремену пољску драму, у почетку, додуше, веома 
скромно и полако, упознаје и српски гледалац. У том сми
слу значајни су текстови наших критичара и рецензената о 
извођењима појединих пољских комада, од којих су многи 
штампани управо у Хаџићевом Позоришту.

Кад је реч о пољској драмској књижевности, Народно по-
зориште у Београду под управом Јована Ђорђевића почетком 
седамдесетих година не прави још никакав искорак. Прове-
рена репертоарска позиција још увек је комедија Алексан-
дра Фредра Госпође и хусари у преводу Лазе Телечког, чији се 
текст у Београду изводио са Ђорђевићевим преправкама.25 
После усељења у сталну зграду, Народно позориште је изве-
23 Позориште, VIII/1881/82, 2, 7.
24 Позориште, VIII/1881/82, 3, 11.
25 У „Грађи за историју српског позоришта“ која се појављивала у ново-

садском Позоришту за 1874. годину наилазимо на списак премијерно 
приказаних текстова из архива новосадског, загребачког и београдског 
позоришта, и то по хронолошком реду. Тако ћемо у бр. 4 (стр. 14) под 
год. 1864. наћи овакав податак за Српско народно позориште у Новом 
Саду: „61. Госпође и хусари, шаљива игра у 3 чина, од грофа Фредра, с 
немачког превео Л. Телечки (рукопис)“. У бр. 37 (стр. 146), где је дат по-
пис премијера у београдском Народном позоришту, под год. 1868. стоји 
белешка: „19. Госпође и хусари, шаљива игра у 3 чина, написао пољски 
гроф Фредро, превели Л. Телечки и Ј. Ђорђевић“. То може упућивати на 
крупније Ђорђевићеве интервенције у тексту превода.
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ло Госпође и хусаре други пут 5. новембра 1872. године, али, 
иако је била недеља, сала је била полупразна.26 Анонимна 
рецензија из Видовдана била је, међутим, повољна. Према 
сараднику Видовдана, представа би „за познаваоце уметно-
сти и занимљивија била, кад би се уопште настојавало да се 
финијом комичношћу карикатура на мањи ступањ сведе“.27 
На београдској сцени Госпође и хусаре још увек је чекала до-
бра будућност – током ове деценије комедија је изведена 
укупно још пет пута, и то двапут 1875. и по једном 1877, 
1878. и 1880. године.28

Ипак, године 1875. Народно позориште увршћује у свој 
репертоар другог великог пољског комедиографа – Ста-
нислава Богуславског (1804–1870), али, као и у Фредро-
вом случају, узета је његова мање карактеристична комедија 
Пружај се према губеру (Tak się dzieje czyli Życie nad stan). 
Превод је начинио Михал Остоја Холињски, пољски еми-
грант, устаник који је нашао уточиште у Београду, а текст је 
за сцену приредио Јован Ђорђевић.29 У београдској штампи 
ова премијера, одржана 31. октобра, није наишла ни на ка-
кав одјек, а комад на београдској сцени више није извођен.

У Новом Саду ова комедија Богуславског постављена је 
само једном, и то с пролећа – 15. априла 1876. Позориште 
је око две недеље после премијере објавило кратак осврт са-
радника који се потписивао са „8“ (В. Кот у наведеној књизи 
допушта могућност да је то сам Хаџић).30 Пошто је схема ко-
26 Уп.: Kot, нав. дело, 88.
27 Цитат према: исто, 89.
28 Детаљније о томе: исто, 88–90.
29 О личности преводиоца, околностима под којима је превод вероватно 

настао, као и о квалитету самог превода вид.: исто, 72–74.
30 Позориште, VI/1876, 20, 79. Тврдња В. Кота (уп.: Kot, нав. дело, 73) 

да је рецензија објављена два дана по првом приказивању нетачна је: 
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мада укратко представљена са лицима и тумачима њихових 
улога, приказивач хвали тенденцију комада, али замера му 
на развучености, као и на томе што лик грофа Хенрика из-
вештачено, „као неки deus ex machina решава цео заплет“. 
Комедија Богуславског је, међутим, у тој сезони прошла 
готово незапажено, јер засенило ју је премијерно извођење 
Грибоједовљеве Ко много зна много и пати (Горе от ума). 
Тако, нпр., у позоришном осврту у Јавору31 читамо да је у 
пролеће 1876. Српско народно позориште „дало [...] 38 
комада, а међу њима 15 нових.“ Међу „новима“ је и Пружај 
се према губеру Богуславског. У овом осврту опширније је 
представљена само Грибоједовљева „шаљива игра“, док су 
остале само побројане. У сличном осврту на позо ришну 
сезону у Српској зори32 такође се од преведених комада 
спомиње само Ко много зна много и пати од Грибоједова; по 
насловима набројани су још само комади Косте Трифковића 
док о Богуславском нема ни речи.

3.

Априла 1877. у Новом Саду премијерно су изведена чак 
три пољска текста, два од Фредра Оца и један од Фредра 
Сина.

Српско народно позориште је 2. априла одиграло Дево
јачки завет Фредра Оца (Śluby panieńskie czyli Magne tyzm 
serca, 1833; 1834) у преводу Јосипа Еугена Томића. У истом 
преводу ову Фредрову комедију изводило је и Хрватско на-
родно казалиште од 1872. године. Осим и иначе врло живих 

премијера је била 15. IV (афиша у Позоришту бр. 13 за 1876), а приказ је 
штампан тек 28. IV.

31 Јавор, III/1876, 28, 893–895.
32 Српска зора, Беч, I/1876, 6, 142–143.
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контаката између позоришних дружина Новог Сада, Бео-
града и Загреба, посредник у послу око извођења Девојачког 
завета могао је бити и глумац Сава Рајковић (1848–1880). 
Рајковић којег, према критичару из Позоришта, „из Загреба 
прати леп глас“, често је играо на новосадској сцени, а упра-
во у позоришној сезони 1877, заједно са супругом, наступао 
је као гост у представи Девојачки завет; по свој је прилици 
преко њега Томићев превод доспео у Нови Сад.33

У Позоришту се поводом представе огласио Јован Грчић;34 
рецензија не одише претераним ентузијазмом, али и не 
крије да је комедија врло добро примљена: „Шаљива игра 
ова приказана је у суботу 2. априла о.г. као новитет на нашој 
позорници, па је – одмах унапред можемо рећи – и одржала 
мегдан; може се похвалити да је код нас врло добро успела.“35 
Ипак, Грчић се пита шта је разлог томе успеху. То није комад 
сам по себи: сасвим непримерено своме садржају, има чита-
вих пет чинова, а то ову комедију не квалификује „за такву 
која неће стрпљење публике за скоро пуна три сахата на муке 
мећати“.36 Што је најважније, „замисао, есенција целе игре у 
Девојачком завету слаба је страна“, међутим, даровита глума 
ансамбла, нарочито гостију, Саве и Марије Рајковић, „кадра 
је била учинити не само да заборавиш да је замисао непри-
родна, него још помоћи комаду да сасвим успе“.37

Овако неповољна оцена изазвала је полемичку реакцију 
у 63. броју Заставе од 24. априла („Српско народно позо-
риште“), коју је Хаџић прештампао у своме Позоришту, 
33 Уп.: Kot, нав. дело, 74. О верзији превода по коме су рађене представе у 

Новом Саду и Београду вид.: исто, 76–77.
34 Позориште, VI/1877, 6, 22–23.
35 Исто, 22.
36 Исто то, мада у много ведријем контексту, замера две године касније и 

приказивач прве репризе овог комада (Уп.: Позориште VII/1878/79, 35, 
139).

37 Позориште, VI/1877, 6, 23.
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„радујући се што је споменути комад дао прилике да се наши 
критичари тргну мало из дубока сна, па су прегли да поделе 
мегдан јуначки на пољу наше позоришне критике“.38 Сарад-
ник Заставе који се потписивао знаком ваге, за разлику од 
Грчића, брани комад, детаљно га анализира и закључује да је 
„Фредров Девојачки завет [...] према овоме красна шаљива 
игра и по замислу и по изведењу“ и да су „карактери при-
родни, истинити и конзеквентни, радња сасвим психолош-
ки основана, комика чиста, необично фина, а не прелази у 
драстику“.39 Замера само на лошем квалитету превода.40 

Ова је комедија током година имала више извођења, 
премда никад није досегла популарност Госпођа и хусара.

У међувремену први пут је приказана Јединица (Posażna 
jedynaczka, 1868; 1872) Јана Александра Фредра (1829–
1891) – 23. априла 1877. Најављена је као „шаљива игра у 
2 чина, од грофа Александра Фредра“,41 па је сва прилика 
да се, погрешно, мислило на оца. Како наводи Кот у својој 
књизи, ова комедија Фредра Сина имала је седамдесетих 
година знатног успеха у словенском свету (Загреб, Праг) и 
претпоставља да је глумачки пар Рајковић имао удела у из-
бору овога комада за извођење у Новом Саду, јер обоје су 
у њему глумили у Загребу.42 Рецензент представе Јединице 
у Позоришту, који се потписао са Б.,43 хвали управу позо-
ришта да се „збиљски заузима за напредак тога института и 
нашу забаву“, па је међу „одабране новитете“ уврстила и овај 
38 Позориште, VI/1877, 18, 69.
39 Позориште, VI/1877, 19, 73.
40 О овоме детаљније у: Kot, нав. дело, 75.
41 Позориште, VI/1877, 16, 64.
42 Кот то закључује из некролога Сави Рајковићу (Позориште, VIII/1881/ 

82, 5). Уп.: Kot, нав. дело, 78.
43 Позориште, VI/1877, 19, 74–75. Код В. Кота стоји погрешно да је 

рецензија штампана у бр. 17 (уп.: Kot, нав. дело, 78).
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комад чија је премијера прошла „с врло добрим успехом“.44 
Пошто је укратко препричао радњу комада, аутор белешке 
закључује да „овај сиже по себи није од велике естетичке 
вредности“, а нарочито замера на концепцији лика главног 
јунака Шумбалињског: „Његов карактер у главноме није ко-
мичан, него гадан, све да и јесте истинит и природан. Ми се 
таквом човеку не бисмо могли смејати, него бисмо га морали 
презирати и мрзити“.45 Ипак, Фредро је, према писцу при-
каза, вештином представљања овог и осталих ликова прими-
рио моралне недостатке или их бар одгурнуо у други план. 
Скренућемо пажњу напослетку и на то да ни рецензент ове 
представе ничим није показао да зна да је аутор Јединице Фре-
дро Син, што свакако не сведочи о одвећ добром познавању 
прилика у пољској драмској књижевности како код управе 
позоришта и преводиоца, тако и код критике.

И поред постојећег хрватског превода Ј. Е. Томића, Је ди
ницу је за извођење превео Сава Петровић, који је тада био 
секретар Српског народног позоришта, па је, према Котовом 
мишљењу, лако могао пласирати свој превод. Он тврди да 
Сава Петровић није знао пољски, већ само немачки и руски, 
те претпоставља да је превод начињен с немачког, а пошто 
није сачуван, данас се о њему може само нагађати.46 Разлог 
због којег се одустало од Томићевог превода, те се Петровић 
латио превођења – наслућујемо из споменуте рецензије, где 
се тврди да је Јединица „у много лепшем српском руху, него 
што је Девојачки завет“.47 
44 Позориште, VI/1877, 19, 74.
45 Исто, 75.
46 Уп.: Kot, нав. дело, 79.
47 Позориште, VI/1877, 19, 75.
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Јединици, међутим, није било суђено да се одржи на 
српским сценама: немамо података да је после 1877. икада 
више изведена.

Последња од три новосадске премијере пољских комада 
из априла 1877. била је заправо обнова публици већ добро 
знане комедије Госпође и хусари Фредра Оца, која је прика-
зана „с новом поделом улога први пут“ 26. априла. Рецен-
зент Позоришта, потписан са С.,48 приступа Госпођама и 
хусарима управо као општепознатој ствари, па се и не за
држава на самом комаду; само узгред напомиње да је за Фре-
дрову комедију уопште карактеристично то да „могућност, 
а боме и немогућност на бину изнаша“, али и да су све оне 
„пуне здравог хумора, само што каткад пређу у карикатуру, 
утолико што сувише драстичним средствима хоће људске 
мане и слабости на видело да изнесу“.49 Цео свој приказ са 
пуно благонаклоности посвећује глумцима и примерености 
њихове глуме Фредровим карактерима.

4.

Наредне, 1878. године у београдском Народном позори
шту премијерно је приказан Фредров Девојачки завет. Текст 
је у Београд стигао из Новога Сада, а комад је постављен 
због доброг успеха код публике, како у самом Новом Саду, 
тако и по местима у којима је гостовао новосадски ансамбл. 
Ова поставка Девојачког завета није оставила трага у штам-
пи, а једина рецензија написана је тек о последњој представи 
48 Позориште, VI/1877, 21, 82–83.
49 Исто, 82.
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1900.50 У овом периоду комад је у Београду даван још двапут 
– септембра 1878. и јануара 1880.

О почетку митологизовања чињеница у вези с комедијом 
Госпође и хусари доста речито говори најава њене београдске 
обнове у Српским новинама од 19. XII 1878. Анонимни ау-
тор пише на почетку рубрике „Београдске вести“:

Данас, у уторник 19. дек. представљаће се у Народном позоришту 
„Госпође и хусари“, шаљива игра од грофа Фредра, превод с пољскога. 
То није само најбоља словенска шаљива игра и једна од најизврснијих у 
општој књижевности културних народа, него она и „Шаран“ беху подстак 
да се назида данашња велика и лепа позоришна зграда [курзив П.Б.]. Кад 
позоришни одбор 1867, одбијајући навалу туђинске Талије, наметкиње 
виле, позва народно позориште прекосавских Срба да дође из Чакова 
у Београд да даје овде представе, тада једнога дана, беше то у недељу 5. 
новембра 1867, даваху:  „Госпође и хусаре“ и „Шаран“.

Одмах затим следи, уз незнатне стилске корекције и у но-
вом правописном руху, цео текст написа из Српских новина 
од 9. XI 1867, који смо и ми напред цитирали. А најава из 
1878. завршава се оваквим апелом:

Зато, не само позоришна управа него и позоришна публика ваља 
да има пиј е т е т а  према напред поменутим делима, те да доласком у 
великом броју у ј едн о  ода  ча с т  и  з а хв а л н о с т  бесмртноме Кнезу, 
добротвору народном [...]. Стога дођимо и долазимо на представе, ј ер 
ни  ов а  њ ег ов а  ми са о  н е  т р е б а  да  п ог ин е .51

Позив на „пијетет према напред поменутим делима“, да-
кле, и Фредровим Госпођама и хусарима, недвосмислено су-
герише значај који ова комедија наводно има за оснивање 
Народног позоришта у Београду.

50 Уп.: Kot, нав. дело, 91; такође: Ђ. Живановић, „Фредро у Народном по-
зоришту у Београду“. Филолошки преглед, I–IV, 1969, 48.

51 Српске новине, XLVI/1878, 279, 1200 (4).
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Најава Госпођа и хусара
Српске новине, 1878, бр. 279, стр. 1200 (4)

(фрагмент)
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Госпође и хусари, афиша 
Српске новине, 1878,  бр. 279, стр. 1200 (4)
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III. 1881–1900.

У српском позоришном животу осамдесетих година XIX 
века влада извесно затишје кад је у питању пољска драмска 
књижевност. Оба позоришна центра, и Београд, и Нови Сад, 
воде борбу за савлађивање како финансијске кризе, тако и 
кризе идентитета. У Београдском Народном позоришту то 
је време управника Милорада Шапчанина и драматурга Ми-
лована Глишића, када је репертоар доживљавао постепени 
реалистички преображај. У то време од домаћих са сцене 
полако силазе Стерија, Бан, Суботић, Трифковић, а долазе 
Шапчанин, Глишић, Нушић, Цветић, Брзак. Страни репер-
тоар је крајње разноврстан и неједнак, али и он се креће ка 
реалистичким стандардима. У овом времену изводе се чак 
четири Шекспирова дела – Магбет, Кориолан, Хамлет и 
Јулије Цезар, ту су Молијер, Иго, Дима Отац, од млађих Дима 
Син, Сарду, Феје, ЕркманШатријан, а и савремени Норве-
жани – Бјернсон (Леонарда) и Ибсен (Нора).52 Српском на-
родном позоришту у Новом Саду тон и даље задаје личност 
Антонија Хаџића. Репертоар такође доживљава промене, 
али на њему још трају комади наших старијих позоришних 
писаца – Стерије, Трифковића, Костића (Пера Сегединац). 
Страни комади, осим класичних (Отело) углавном су би-
рани према репертоарима релевантних страних позориш-
та. Сценом доминирају немачки, француски и мађарски 
писци.53 У тим и таквим условима, природно, није било ме-
ста не само за нове пољске позоришне ствараоце, већ ни за 
словенске уопште.
52 Уп.: B. Stojković, Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba 

(Drama i opera), Beograd, 1979, 216–217.
53 Уп.: исто, 311–312.
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То се на индиректан начин уочава и у интересовању за 
пољску драмску књижевност и позориште уопште. Приме-
ра ради, новосадски лист Позориште у овом раздобљу до-
носи једва неколико реченица о овој теми. Тако ће гледалац 
Српског народног позоришта у Новом Саду и читалац ли-
ста 1884. моћи да прочита овакву кратку вест: „Антеа, дра-
ма пољскога списатеља Владимира [Владислава!] Окоњскога 
(А. Свјентоховскога, уредника варшавске Правде) наскоро 
ће се представити у Паризу у француском преводу.“54 Три го-
дине касније провукла се још само белешка о новчаним из-
носима за изградњу позоришта у Лавову и Кракову.55

На српским сценама, тачније – на београдској – опстајале 
су, иако без неког већег одјека, само проверене тачке ре-
пертоара – Госпође и хусари и Девојачки завет Фредра Оца. 
Прва је током овог раздобља извођена у Београду најмање 
шест пута: 12. децембра 1881, 5. априла 1883, 7. фебруара 
1886, 19. фебруара 1888, 26. фебруара и 17. децембра 1891. 
године. Девојачки завет одигран је на истој сцени само два-
пут – 21. јануара 1881. и 22. марта 1883.56

1.

Овакво стање, поготово кад се упореди са доста живом 
рецепцијом словенских књижевности и пољске напосе, 
побуђивало је на промене, и то најпре у новосадским по-
зоришним круговима. Пошто је архива Српског народног 
54 Позориште, IX/1884, 40, 160.
55 Позориште, XII/1887, 28, 131.
56 Уп.: Kot, нав. дело, 108 (табела). Према П. Волку (П. Волк, Позоришни 

живот у Србији 1835/ 1944, Београд, 1992) представа Девојачког завета 
одржана је 11, а не 21. I 1881. 
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позоришта, на жалост, нестала у пламену, принуђени смо да 
се задовољавамо наговештајима, без могућности да их егзак-
тно проверимо. Трагова о таквим покушајима има, између 
осталог, у трећој књизи Портрета с писама Јована Грчића. У 
одељку о преписци с Николом МанојловићемРајком Грчић 
се сећа њиховог сусрета у Новом Саду почетком септембра 
1889:

Кад ме је Никола походио том приликом, дошла је реч и на то како 
не би било згорег кад би – ма само промене ради – превео с пољског и 
коју глуму, не би ли се репертоар нашег новосадског народног позориш-
та обогатио приновцима из једне словенске књижевности. Никола није 
био од раскида, нарочито још кад сам га уверавао да ћу му бити на руци 
да том приликом и заради што.57

Већ у писму од 9. XI 1889. Рајко га обавештава: „Шиљем 
Вам превод Близињскога комедије с молбом да будете тако 
добри и да га препоручите г. Хаџићу.“58 Даље сазнајемо да је 
Хаџић по кратком поступку прихватио комедију и наложио 
да се преводилац исплати.

Поткрај 1889. Грчић има у рукама још једну комедију с 
пољског у Рајковом преводу,59 коју позоришни одбор, по свој 
прилици, прихвата. У писму од 19. VI 1890. Рајко се вајка: 

Не знам би л’ хтео позоришни одбор примити још једну комедију. 
Могао бих ју послати, да знам како ће испасти; овако ме мрзи с нечисто-
га преписивати.60

Међутим, притиснут материјалним проблемима, ипак 
шаље комедију Хаџићу, а уз њу и пропратно писмо, датира-
57 Ј. Грчић, Портрети с писама, III, Загреб, 1925, 186.
58 На истом месту.
59 Уп.: исто, 188-189.
60 Исто, 193.
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но 30. VIII 1890, у којем читамо: „Прилажем још и комедију 
о којој сам пре спомињао и молим Вас, ако се буде икако 
дало, да ју протурите, јер ми се сада пуши глава као футош-
ком кнезу.“61

Дакле, из преписке се види да је Рајко Српском народ-
ном позоришту уступио најмање три комедије, од којих је 
једна од Близињског. За остале немамо податке о аутору и 
наслову, али друга по реду могла би бити комедија Чланак 
264 Казимјежа Залевског, припремана за сезону 1888/1889. 
а неизведена.62 Трећа комедија су можда Чанколизи Едварда 
Лубовског, коју ће СНП извести 1896. године. То је, према 
налазу В. Кота, од свих ових превода једини вољом случаја 
сачувани текст.63 Према белешци на корицама, Рајко је 
комедију превео 1890, а управа је као датум премијере одре-
дила првобитно 22. XII 1890.64 Кот, међутим, износи пода-
так о још једној, дакле, укупно четвртој комедији у Рајковом 
преводу. То су Очеви и деца Јузефа Нажимског, изведени 
1894. у Старом Бечеју.65

Ако се има у виду све ово што смо овде навели, не би се 
могло рећи како се између 1881. и 1890. за популарисање 
пољске драме није чинило ништа; напротив, постојала је и 
добра воља, па и снажна иницијатива. Уосталом, већ и само 
превођење комада четворице најистакнутијих пољских по-
зоришних аутора седамдесетих и осамдесетих година XIX 
века – Близињског, Лубовског, Нажимског и Залевског – ре-
чито сведочи томе у прилог. Најзад, нешто је од тога наша 
публика неколико година касније имала прилике и да види.
61 Исто, 195.
62 Уп.: Kot, нав. дело, 84.
63 Чува се у Војвођанском музеју у Новом Саду (сигн. 319).
64 Детаљнији опис рукописа и оцена превода у: Kot, нав. дело, 80–81.
65 Уп.: исто, 80.
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2.

У последњој деценији XIX века, као, уосталом, ни у 
претходној, пољска драма и позориште нису налазили мно-
го одјека у нашој средини. У новосадском Позоришту за све 
ове године једва да има икаквих спомена. Током 1896. могла 
се, на пример, прочитати кратка белешка о новом лавовском 
позоришту,66 а тек 1899. напис о најновијим делима пољске 
драмске књижевности, где су представљени текстови Burza 
Грабовског, Szwagierkowie и Wściekła czwórka Гродецког, као 
и Sądy boże Вилхелма Фелдмана.67

На београдској сцени настављале су да живе комедије 
Фредра Оца: Госпође и хусари даване су најмање четири пута, 
и то 9. јуна 1894, 8. септембра 1896, 1. јула 1897. и 19. јуна 
1899. године, а Девојачки завет двапут – 27. октобра 1893. и 
5. августа 1900.68 Поред тога, Госпође и хусари извођени су и 
на сцени нишког „Синђелића“ 1895. године.69

Српско народно позориште у Новом Саду, које је, као 
што знамо, имало већ неколико пољских драмских дела 
у Рајковом преводу, тек половином деведесетих година 
одлучује се да нека од њих и прикаже. На основу пажљивог 
проучавања извештаја са гостовања и спискова одиграних 
представа, В. Кот је претпоставио да је под насловом Оче
ви и деца у лето 1894. у Старом Бечеју извођена комедија 
Јузефа Нажимског Pozytywni (1872; 1875).70 

Други комад изведен је у Новом Саду 12. марта 1896. 
Били су то Чанколизи (Pogodzeni z losem, 1878) Едварда Лу-
66 Уп.: Позориште, XXI/1896, 41, 163.
67 Уп.: Позориште, XXIV/1899, 7, 57.
68 Уп.: Kot, нав. дело, 108 (табела).
69 Уп.: исто, 98; 108.
70 Уп.: исто, 80.
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бовског. В. Кот је успео да дође до рукописа Рајковог прево-
да, те га је упоредио с оригиналом; резултати тога поређења 
углавном су ласкави за нашег преводиоца, изузев кад је реч 
о наслову.71

Прво и једино приказивање Чанколиза у позоришту Дун
ђерског пропратила је изузетно благонаклона рецензија 
Јована Грчића у Позоришту, о чему Кот такође пише. По-
што се осврнуо на најважније пољске позоришне писце – 
Фредра Оца и Сина (при том Девојачки завет приписује 
Сину), Балуцког, Лубовског, Залеског, који „не би наодмет 
били ни најкултурнијем народу европском, те би их сваки 
такав народ радо пригрлио као своје“72 – Грчић с великим 
ентузијазмом пише о Рајковом преводилачком раду, наро-
чито оном мање познатом, за позориште:

Но ја случајно знам да је Рајко још пре десетак година превео и под-
нео на приказ неколико комедија с пољског, но тим је преводима суђено 
да чаме у архиви, чекајући на ред. Једва ево дођоше Љубовскога Чанко
лизи па шат се за њима укажу и они други у чистом српском руху, у које 
их је заоденула Рајкова вешта рука. А да је Рајко испекао тај занат, то је 
најбоље посведочила жива реч са позорнице.73

Кад је реч о самој представи Чанколиза, Грчић се са не мало 
сарказма поиграва са ’признатим српским гостољубљем’. 
Оно се, наиме, „пре неки дан у позоришту Дунђерскога 
љуто мрштило, нешто мало и с разлогом, а нешто много и 
без разлога“; највећа мана комада Лубовског је у томе „што 
је сувише модеран, те му се хтелине хтели морамо чудити, 
а донекле се морамо и љутити на њ, јер ради тако којешта, 
71 Уп.: исто, 80–81.
72 Позориште, XXI/1896, 41, 162.
73 Исто, 163.
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како ми још мислимо да се уопште и не може радити“.74 У 
своме тексту Грчић се уздржава од анализе комада, надајући 
се да ће тиме допринети бољем пријему на репризи. Реприза, 
међутим, никада није одржана. То речито сведочи о потпу-
ном неуспеху који је ова комедија доживела на новосадској 
сцени.

IV. 1901–1914.

За позоришни живот у српским културним средиштима 
од почетка XX века до 1914. могло би се рећи да је доста 
неуједначен. Распон приказиваних комада био је одиста 
огроман – од традиционално интонираних херојских драма 
и комада с певањем на сценама у унутрашњости, па и не само 
на њима, до драма Горког, Чехова, Ибсена, Хауптмана или 
Стриндберга.75 Главне сцене, међутим, доживљавале су по-
степену, али сигурну модернистичку трансформацију која 
није имала обрисе позоришне револуције, али која се може 
пратити према неким страним, али и домаћим репертоар-
ским позицијама. 

Прилике у београдском Народном позоришту обеле
жавају у ово време веома честе смене управе, па и донекле 
различите концепције. Најпре је управник био Нушић, а 
драматург Јанко Веселиновић, затим Јован Ђокић и Риста 
Одавић, па Драгомир Јанковић и Милан Грол, смењивали 
су се управници Никола Петровић и Михаило Марковић, 
а драматург је био Нушић, па потом Одавић, а најдуже су 
се одржали Грол као управник, а Предић као драматург (с 
74 На истом месту.
75 Уп.: П. Палавестра, Историја модерне српске књижевности: Златно доба 

1892–1918, Београд, 1986, 431–432.
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краћим прекидом, од 1909. до 1914).76 И на челу Српског 
народног позоришта у Новом Саду догађале су се смене, 
иако не тако често. Од почетка века до I св. рата управници 
су му били Хаџић, кратко Димитрије Ружић, потом Нушић, 
Пера Добриновић, Жарко Савић и најзад само формално 
Јован Грчић.77 И у београдском, и у новосадском позоришту 
репертоар је због тога, и поред повремених узлета, неми-
новно трпео, па ни судбина неких занимљивих иницијатива 
није била ништа боља.

Тих година, управо реформаторска струјања отварају пут 
и активнијој рецепцији пољске драмске књижевности. За 
све то време, иако са различитим успехом, на српским сце-
нама су изведена чак четири нова пољска комада, а планова 
је било и више.

1.

Информације о пољском позоришном животу и даље 
су углавном спорадичне, али су при том садржајне. Као и 
раније, највећи њихов извор је Хаџићев лист Позориште. 
Читалац Позоришта могао је, на пример, сазнати за пољско
руску комисију за реформу варшавских позоришта, коју је 
сазвао цар Никола II.78 

Вишеструко значајан, а и обиман преглед „Драма и позо-
риште у Пољској“ (1901),79 који је Позориште доне ло у три 
наставка, пружао је, поред осталог, свеобухватна обавеште
76 Уп.: B. Stojković, Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba 

(Drama i opera), Beograd, 1979, 398–412.
77 Уп.: исто, 450-457.
78 Позориште, XXVI/1901, 21, 139.
79 Позориште, XXVI/1901, 29–31, 169–170; 173–174; 178–179.
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ња о стању најважнијих пољских позоришних кућа, репер-
тоару, организацији рада глумаца, па и о најистакнутијим 
пољским глумцима тога доба. Ту је, примера ради, 
садржа на информација о веома успешној инсценизацији 
Сјенкјевичевог романа Огњем и мачем у позоришту Саре 
Бернар.80 Текст  који је за Хаџићево Позориште прера-
дио С. П. (по свој прилици Стеван Павловић) заслужује 
пажњу пре свега као извор информација о пољској драмској 
књижевности.

Најпре неколико речи о извору за овај напис. Две године 
раније Позориште је донело кратку белешку „Пољска дра-
ма“. Садржај те белешке, чини се, осветљава питање аутор-
ства чланка који је „прерадио“ С. П., као и извора одакле је 
то учинио:

О драми пољској написао је повећу студију Јосиф Флах. Та студија 
изашла је и у берлинском књижевном повременом листу Echo. Кра-
ковски професор у тој својој студији износи кратку повесницу пољске 
драме, почевши од Кохановскога па до грофа Фредра. За тим се бави 
опширније новом драмском књижевношћу у Пољака, па онда истиче 
заслуге што су их имала на развитак пољске драме стална позоришта у 
Лавову, Кракову, Варшави и делимице у Познању.81

Када се са овим описом упореди тематика и редослед 
излагања грађе у напису „Драма и позориште у Пољској“, 
готово да не остаје никаква сумња да је реч о изводима из 
чланка у берлинском часопису Das Literarisches Echo. Аутор 
је био Јузеф Флах (1873–1944), германиста, гимназијски 
професор у Дрохобичу, а надасве угледан књижевни и по-
зоришни критичар и публициста. 
80 Позориште, XXIX/1904, 40, 223.
81 Позориште, XXIV/1899, 7, 57.
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После дугог низа година српски читалац је први пут у при-
лици да стекне нешто информација о старијим пољским ауто-
рима. О првој и јединој оригиналној ренесансној трагедији 
у пољској књижевности – а то је Odprawa posłów greckich 
Јана Кохановског – у Позоришту се може прочитати: „То је 
драмски спев са коровима [...] сасвим у античкој форми, али 
ипак у некој вези са тадашњим политичким приликама.“82 
У даљој историји пољске драме закључно са романтизмом 
– по имену, без навођења наслова дкла, спомиње се Војћех 
Богуславски, кључна личност пољског позоришног живота 
с краја XVIII и почетка XIX века, Мицкјевич, који је „оста-
вио [...] само значајне одломке“ [?!], Јузеф Кожењовски и 
Александер Фредро, „који уопште важи као највећи писац 
шаљивих игара у Пољака“.83 Међу романтичарима посебно 
место додељено је Словацком:

...Јулије Словацки [...] кога данашњи модерни свет тако ватрено 
поштује створио је неколико позоришних дела – мада у спољашњој фор-
ми подсећају на Шекспира – самостална уметничка дела, а заносе човека 
својим снажним драматским осећајем и чаробном појезијом. Ваља спо-
менути само фантастички спев Баладину, историчке трагедије Мазепа и 
Марија Стјуартова...84

Реализам у драмској књижевности представљају „особи-
то Шујски у трагедији, Близињски и Наржимски у шаљивој 
игри, и чувени лиричар Асник у обема врстама“.85 

Од нарочитог је информативног значаја неколико 
одељака посвећених пољским модернистима. Ту ће наш чи-
талац наићи на хронолошки најраније садржајние спомене 
82 Позориште, XXVI/1901, 27, 161.
83 На истом месту.
84 На истом месту.
85 Исто, 161–162.
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Пшибишевског, Виспјањског и Луцјана Ридела. Што се тиче 
модернистичке драме, према тексту из Позоришта, првен-
ство припада Пшибишевском, а у продужетку је дата сасвим 
добра, иако поједностављена интерпретација његове драме 
Dla szczęścia:

То позоришно дело [...] је изазвало дубок утисак у срцима свих разбо-
ритих гледалаца. То је потресна драма која се збива између четири особе. 
Ту се износи како се срећа другога мора разорити, како се морални об-
зири морају погазити, јер човек безобзирно тражи само своју срећу; али 
кад се та срећа по тешку цену постигне, покаже се она варљивом, и онај 
што је уништио туђу срећу, и сâм јадно пропада.86

Маћеј Шукјевич и Јан Аугуст Кисјелевски споменути су у 
овоме контексту само као следбеници Пшибишевског.

Виспјањски је први пут код нас представљен само неко-
ликим реченицама, а без иједног дела. Поред тога да је то 
„један од најзанимљивијих уметника што их данас уопште 
има“, српска је публика могла дознати само још и то да је 
он „и генијалан сликар и генијалан драмски песник“, који 
„прерађује античке трагичне мотиве, али је још вештији у 
обрађивању предмета из пољске повеснице“.87

Луцјан Ридел спомиње се заједно са Габријелом Запољ
ском међу драматичарима „који баш нису чисто модерни“. 
Риделова драмска гатка Zaczarowane koło (1899; 1900) озна-
чена је као најпопуларније дело на пољској сцени, а њен 
садржај, иако „у лепој драматској форми“, сведен је само на 
„љубав млинарке према јуначком слузи“. Најпосле, Запољска 
је забележена као „прва која је изнела на позорницу прави 
живот пољског простог јеврејског народа“.88

86 Исто, 162.
87 Позориште, XXVI/1901, 29, 169.
88 На истом месту.
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Информације које је напис „Драма и позориште у 
Пољској“ пружио читаоцу Позоришта о представницима 
модерне драмске књижевности код Пољака, и поред све 
површности и фрагментарности, могле би се оценити као 
релевантне.

2.

Године 1905, при последњој обнови Госпођа и хусара на 
београдској сцени до 1914, српски позоришни мит о овој 
комедији већ је сасвим уобличен.

Пажњи Влођимјежа Кота измакао је, наиме, шири кон-
текст београдске премијере Сјенкјевичеве једночинке Ко је 
крив? (Czyja wina?,89 1880), јер у свом раду само спомиње да 
је „13. X 1905. приказана заједно с Фредровом комедијом 
Госпође и хусари“.90 Међутим, нити су Госпође и хусари били 
само додатак уз Сјенкјевичев комад, нити је он био само 
’гарнирунг’ уз стару добру комедију. Тадашњи драматург 
Народног позоришта, Милан Грол, осмислио је ’пољско 
вече’ играјући управо на карту споја старог и новог.

2.1. Најаве се на страницама новоосноване Полити
ке латио Јефта Угричић (1864–1927) и на пуна два велика 
ступца позабавио се Фредровом комедијом. Свој текст, под 
антрфилеом „Пољско вече“, Угричић почиње: „Народно 
позориште данас има Пољско вече; дају се два комада из 
пољске књижевности: један, ’Госпође и хусари’, од старог, 
покојног писца и други, ’Ко је крив?’ од садашњег живог пис-
89 Пољски наслов Kto winien? који затичемо у: Kot, нав. дело, 84 и д. – није 

тачан.
90 Kot, нав. дело, 92.
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ца, прослављеног Хенрика Сјенкјевића.“ Под међунасловом 
„Пољски Молијер“ наилазимо на кратак преглед Фредрове 
биографије и попис његових најважнијих комада. 

Много је, међутим, занимљивији текст под антрфилеом 
„Мала историја“, који се бави присуством Фредрових Госпођа 
и хусара у нашој средини. Аутор није увек поуздан кад је 
реч о чињеницама, али његов је текст чисто журналистич-
ки гледано веома успео. „Понеки стари комад“ – пише Јефта 
Угричић – „који се извади из позоришне архиве представља 
вам читаву малу историју нашега позоришта.“ За српско 
позориште то су у пуном смислу Госпође и хусари, одигра-
ни први пут 21. фебруара 1865. (податак, засигурно, према 
Малетићевој Грађи за историју српског народног позоришта 
у Београду, 1884) „негде у Београду, кад још није било ни ове 
зграде, нити се можда још на њу и помишљало, кад још није 
било ових глумаца, кад још није било ове публике“. Са пуно 
топлине аутор написа покушава да замисли ту представу „ко 
зна у каквом буџаку, [...] оне старе одушевљене глумце, ма-
хом дилетанте, и ону доброћудну патриотску публику“. 

Описујући, опет према Малетићу, изведбу Фредрове 
комедије 5. новембра 1867, Угричић вели:

Та представа од 5. новембра 1867. године, која се давала у Сушићевој 
кући, у Космајској улици, где је сада Синагога, врло је значајна за целу 
доцнију судбину нашег позоришта. 

Представе је онда ту давало Новосадско Позориште нарочито по-
звано од београдског позоришног одбора. Покојни књаз Михаило био 
је овим представама веома задовољан, те је после представе „Госпође и 
хусари“, нарочито расположен, изјавио дружини да ће јој озидати сталну 
позоришну зграду [курзив П.Б.]. 

И ево сада већ сасвим уобличеног мита: кнез Михаило, 
посебно разгаљен изведбом комада Госпође и хусари, по-
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сле представе (sic!), изјавио је да ће сазидати зграду позо-
ришта, те да не беше Фредрове комедије, ко зна шта би 
било с Народним позориштем... Тај је мит потом наставио 
свој самостални живот.

Али вратимо се Угричићевој најави.
Сарадник Политике даље цитира ’старог критичара’, не 

наводећи његово име: „Пре тога Београд никад није видео 
на позорници такав комад који би га толиким разноликим 
комичним карактерима онако развеселио“ итд. А то су, као 
што знамо, речи Ђорђа Малетића.91 С пуно носталгије ау-
тор чланка пореди позоришне афише из 1867. и 1891. са 
оном из 1905, и то најпре најстарију:

Позоришна листа представе овога комада од 5. новембра 1867. да-
нас представља скоро само списак славних покојника. Од приказивача 
главнијих улога живе данас само још Ружић и Милка Гргурова, али и она 
не више за позорницу. Гргурова је тада играла у овом комаду најмлађу 
женску улогу, што је вечерас приказује гца Бојићева.

И афиша од 26. фебруара 1891. код Угричића изазива 
носталгију:

Време је учинило своје, и тако је данас гца Поповићева од најмлађе 
улоге у комаду дошла до најстарије; гђу Јовановићку је заменила гђа 
Тодосићка, покојнога Рајковића – г. И. Станојевић, гцу Поповићеву – 
гца Бојићева.

Закључујући своју ’малу историју’ која је требало да слу-
жи као препорука предстојећој ’пољској вечери’, Угричић 
ганутљиво примећује:
91 Уп.: Ђ. Малетић, Грађа за историју српског народног позоришта у Београду, 

315–316.
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Најава „Пољске вечери“
Политика, 13. X 1905, стр. 3
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Афиша „Пољске вечери“
Политика, 13. X 1905, стр. 3
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У партеру неће вечерас бити ни оног старог критичара [...], али ће 
насигурно ту бити какав који ће сутра замочити своје оштро перо и от-
почети: „Ми просто не знамо шта нам је требала ова старудија!...“92

2.2. Ипак, са много већим занимањем ишчекивана је 
Сјенкјевичева једночинка Ко је крив?. Комад је још 1904. 
увршћен у репертоар Народног позоришта за исту сезону, 
али је из незнаних разлога пребачен у наредну. В. Кот сасвим 
оправдано претпоставља да избор овога комада није био 
мотивисан његовом уметничком и сценском вредношћу, 
већ најпре популарношћу самога писца у српској средини.93 
Међутим, разлог одлагања, вероватно, неће бити жеља упра-
ве да на тај начин обележи додељивање Сјенкјевичу Нобело-
ве награде,94 јер томе донекле противречи сама хронологија 
догађаја.

И поред нестрпљења с којим је дочекана, премијера 
Сјенкјевичевог комада Ко је крив? није изазвала ника
кву сензацију. Напротив, иако је улогу Јадвиге тумачила 
Вела Нигринова, комад није задовољио публику. Поводом 
премијере први се огласио опет Јефта Угричић, журно ’за-
мочивши своје оштро перо’. Његовом тексту у Политици 
од 14. октобра 1905, насловљеном Ко је крив?, претходио је 
још један – „Хенрик Сјенкјевић. Како живи и ради“. Повећа 
белешка о Сјенкјевичу, иако врло допадљива и занимљиво 
писана, осим лепих анегдота, не садржи ништа што би уна-
предило наше познавање овога писца. Индикативан је, 
међутим, почетак текста:
92 Сви цитати: Политика, II/1905, 13. X, 3.
93 О томе детаљније вид.: P. Bunjak, „Zarys recepcji dzieł Henryka Sienkiewicza 

wśród Serbów”, Зборник МС за славистику, 1997, 52, 129–138, као и лите-
ратуру уз рад.

94 Уп.: Kot, нав. дело, 92.
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Синоћ је Сјенкјевић први пут ступио пред нас као драмски писац. 
Као писац приповедака и романа одавно је код нас познат, јер је прилич-
но од њега превођено по разним листовима и у засебним књигама.

Овом нам приликом долази згодно да проговоримо неколико речи 
о њему да га они, који га не познају довољно, по синоћници не би криво 
оценили.

Сама Угричићева рецензија комада Ко је крив? није ни-
мало ласкава за аутора, али свој негативан суд критичар По
литике формулише веома опрезно и, рекло би се, с пуно об-
зира, па чак и разумевања:

Славни пољски књижевник Хенрик Сјенкјевић изгледа да је овај ко-
мад у једном чину написао само зато да би свету показао колико је он 
већи приповедач него драматичар.

Уосталом, њему драма и није занат. Можда он ни овај комад није на-
писао за позорницу, него само за читање. Та то и није ништа друго него 
приповетка у облику дијалога, какве се данас много пишу, нарочито у 
француској, а од скора и у немачкој књижевности.

У своме приказу наш критичар доста места издваја за по-
мало иронично препричавање садржаја Сјенкјевичевог ко-
мада, а о игри глумаца закључује: „Представљачи Јадвиге и 
Леона нису синоћ изгледали расположени за игру, те је ко-
мад, и иначе доста монотон, учинио веома хладан утисак на 
публику.“95

Кратак непотписан осврт у Трговинском гласнику од 
16. октобра – за који В. Кот тврди да је једина рецензија 
Сјенкјевичеве једночинке – изгледа да је сажетак Угричи
ћевог текста из Политике:

Сјенкијевићев комад Ко је крив? учинио је хладан утисак на пу-
блику. Тај комад није ни написан за позориште. Један обичан дијалог 
јадиковања за прошлом љубави, која се разбила услед једног малог не-
95 Сви цитати: Политика, II/1905, 14. X, 3.
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споразума. Нити интересује гледаоца, нити му дијалог пружа оне ин-
тимности да би га загрејао. Па није ни одиграт бриљантно, што му је 
још више монотоније донело. Срећа је што је у једном чину па је брзо 
свршено. Сјенкјевић је чувен са својих романа, путописа и новела, а не 
драма.96

Једночинка Ко је крив? није више приказивана на бео
градској сцени, али новосадско Српско народно позориште 
уврстило ју је у програм за сезону 1906/1907. Ипак, веро-
ватно због неуспеха у Београду, није изведена ни пред ново-
садском публиком.97

Превод овога комада, чији је аутор била Мага Магазино
вић, В. Кот анализира по принципу штихпробе и оцењује 
релативно повољно, па чак закључује да је преводитељка 
„добро знала пољски језик“.98 Међутим, примери ситних 
неподударности превода са оригиналом, које и сâм Кот 
примећује, не искључују, могућност да је као посредник по-
служио (свакако врло добар) превод Сјенкјевичевог комада 
на неки други језик, по свој прилици – немачки.

3.

У време драматурга Ристе Одавића Народно позориште 
у Београду припремило је два нова пољска комада – најпре 
1908. Лакомислену сестру (Lekkomyślna siostra, 1904; 1907) 
Влођимјежа Пежињског у преводу Милорада Јанковића 
(1881–1950), а наредне, 1909. године и Морал госпође Дул
ске (Moralność pani Dulskiej, 1906; 1907) Габријеле Запољске 
96 Трговински гласник, Београд, XV/1905, 225, 3. Цитат према: Kot, нав. дело, 

92–93.
97 Уп.: исто, 84.
98 Исто, 93.



46

у преводу Јулија Бенешића (1883–1957). Оба дела су, као 
што видимо, актуелна и релативно нова. На њих избор није 
пао случајно. И Лакомислена сестра, и Морал госпође Дулске 
приказивали су се, наиме, с великим успехом у Загребу – 
први од 1907, а други од 1908. године. Уосталом, представа 
комедије Габријеле Запољске рађена је по истом преводу као 
и у Загребу.

3.1. Београдска премијера Лакомислене сестре одржана је 
5. априла 1908, али није донела очекивани резултат. Успех 
је био више но половичан. Премијера није, додуше, прошла 
„сасвим без одјека“, како тврди В. Кот.99 

Непотписани сарадник Политике 5. априла најављује ко-
мад и духовито запажа: „Иако је ’Немању’ прогутао Слепи 
миш, ’Лакомислена сестра’ није била довољно лакомислена, 
да се да прогутати од једнога миша.“100 Реч је о конкуренцији 
представа: Немања Милоша Цветића, биће, није издржао 
трку с оперетом Јохана Штрауса.

А о премијери су извештавала чак два београдска дневна 
листа – Политика и Београдске новине. 

По свему судећи, исто оно духовито перо које је у По
литици најавило премијеру, 7. априла 1908. започиње свој 
осврт: „’Лакомислена сестра’ Владимира Пежињског, коју 
смо прексиноћ видели у нашем позоришту први пут, јесте 
једна озбиљна лакомислена сестра.“101 Не бавећи се уопште 
извођењем, овај аноним извргава жестоком подсмеху на-
словно драмско лице и његове мотивације, а тиме и читаву 
комедију Пежињског. 
99 Уп.: Kot, нав. дело, 94.
100 Политика, V/1908, 5. IV, 3.
101 Политика, V/1908, 7. IV, 2.
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Премијера Лакомислене сестре
Политика, 7. IV 1908, стр. 2
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Истога дана Београдске новине донеле су издашан и ин-
формативан, а што је најважније, повољан осврт непотписа-
ног критичара. Одатле, поред осталог, сазнајемо да је комад 
репризиран већ 6. априла, али да гледалиште ни тада, као 
ни на премијери, није било одушевљено: „Позориште није 
било пуно, а ни публика ниједном није аплаудовала.“ Ипак, 
вели критичар, „што се тиче тапшања или нетапшања наше 
публике, оно за оцену комада није меродавно“, јер сама та 
публика, примећује доста оштро, воли циркуске ефекте. 
Комедију Пежињског оцењује:

То је комедија уза све то врло добра, те је са њом учињен избор бес-
прекоран. Истина, у Лакомисленој сестри нема праскавих ефеката, нема 
буре, нема бурних завршетака чинова, али је зато она пуна мисли, пуна 
душе и словенске лакоће и бистрине у излагању. [...] Сасвим [је] природ-
но што они који су опијени Теодором кажу да та красна пољска комедија 
није за њихов рачун. Та да, за њихов су рачун лавови, џелати, убиства са 
иглом из косе. 102

Саркастичне примедбе упућене су пре свега публици, 
али и врло отворено Теодори Викторијана Сардуа, ваљда 
најпопуларнијем страном комаду тих година.

Представа Лакомислене сестре тема је још једнога кри-
тичког осврта који је остао изван Котовог видокруга, ово-
га пута врло ауторитативног. Реч је о тексту Милана Грола 
у Српском књижевном гласнику. За разлику од анонимног 
ентузијасте из Београдских новина, Грол је немилосрдан од 
самог почетка:

Били смо спремни да зажалимо што је једна словенска премијера до-
шла непосредно иза осам представа „Теодоре“ и четири „Слепа Миша“: 
после представе „Лакомислене сестре“ можемо бити утешени. Драма 
која је имала ту несрећну судбину да буде изнесена између репризе једне 
102 Београдске новине, XIV/1908, 98, 3.
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оперете и ускршње недеље добила је колико је заслужила. У губитку су 
само репертоар, позоришна каса и глумци који су ради две представе 
учили један комад, који ће се тешко јавити још који пут на позорници.

У несрећне околности „једне словенске премијере“ Грол 
убраја низ оперетских представа – Сардуове Теодоре и Сле
пог миша Јохана Штрауса. Али својој судбини на београдској 
сцени, по Гролу, допринело је највише само дело:

„Лакомислена сестра“ има дакле све против себе. Нити је садржином 
занимљива, ни литературом од вредности, ни глумачком игром од ути-
ска. Ни по којој својој доброј или рђавој особини она није чак ни толи-
ко особено истакнута да би могла оставити један одређен утисак.103

С пуно ироније Грол се подсмева комаду Пежињског и, 
детаљно излажући радњу, озбиљно подрива етичку и пси-
холошку мотивацију драмских лица. Укратко, извргава ру-
глу сву ону пуноћу „мисли, […] душе и словенске лакоће“ 
коју је видео критичар Београдских новина. Грол истиче 
„једноставност психологије, за коју се зна само из наравоу-
чителних повјести Јоакима Вујића“, па закључује: „Суровост, 
нежност и суровост измењују се на један смешно брз, одсе-
чан и наиван начин, онако отприлике како би се то извело у 
марионетским представама“.104

Ни глумачка постава, по Гроловом мишљењу, није могла 
да извуче представу, па своју критику завршава оваквом пре-
судом:

Г. Тодоровић је, на пример, био кроз цео комад на своме месту, али 
без видљивог успеха, иако га је очевидно заслужно. Гђи Тодосић исто 
тако није било лако начинити од „Лакомислене сестре“ ни паметно ни 
симпатично створење, како ју је претенциозно и наивно замислио пи-
103 Српски књижевни гласник, 1908, XX/8, 625.
104 Исто, 627.
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сац. Ни остали нису били срећнији, каткад својом кривицом, каткад 
пишчевом.105

Хладан пријем публике свакако је одлучио о даљој суд-
бини комедије Пежињског и она је, после можда још неке 
репризе, заувек повучена са репертоара.

3.2. Сасвим супротно Лакомисленој сестри, „филистар-
ска трагикомедија“ Морал госпође Дулске Габријеле Запољске 
доживела је на нашим сценама велики успех. Премијера је 
одржана 7. марта 1909. 

А занимљиво је да су критички одзиви, и поред доброг 
пријема код публике, били углавном неповољни. 

Први међу њима, који В. Кот не бележи у својој књизи, 
објављен је у Политици од 9. марта и припада Јефти Угричићу. 
Осврт је за ову прилику неуобичајено обиман – заузима ду-
жину читавог великог ступца. Већи део текста заузима ’ре-
лативност’ морала насловне јунакиње, госпође Дулске, „која 
више личи на какву дућанџику него на чиновниковицу“. О 
култном делу Габријеле Запољске читамо: „Иначе, комад не 
доноси ништа ново; има пуно таквих комада, по истом калу-
пу, а овај нам је нека мешавина од француске Госпође Монго-
ден и руске Вањушинове деце, само што су Вањушинова деца 
много литерарнија, а госпођа Монгоден много забавнија.“ 
Угричић Морал госпође Дулске доводи у везу с некад попу-
ларном комедијом Мадам Монгоден Ернеста Блума и Раула 
Тушеа, односно драмом Сергеја Најдјонова Вањушинова 
деца, али то чини у најнеповољнијем могућем светлу: комад 
Запољске није, наиме, ни довољно литераран, ни довољно 
забаван! Иако не без неких својих врлина, „филистарска 
105 На истом месту.
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трагикомедија“ је за Угричићев укус одвећ експлицитна: 
„Комад, међутим, ипак није без неке сочности и снаге, мада 
је много, да не кажемо, у извесним стварима, и претерано 
заоштрен, а местимице толико папрен, да би било тугаљиво 
о свему јавно причати…“ У оцени извођења, такође доста 
исцрпној, можемо, поред осталог, прочитати да је „Госпођа 
Павловићка била изврсна госпођа Дулска, добро проучена и 
реалистички изведена“, као и да је „господин Милојевић […] 
одиграо Фелицијана,106 њеног мужа, смишљено и са исцрп-
ном студијом…“107

Други, Коту такође непознат одзив појавио се аноним-
но 10. марта у Београдским новинама.108 Непотписани ре-
цензент доста опширно препричава односе између лица и 
’трагикомедију’ из поднаслова види у суми од 1.000 круна 
коју служавка Ханка најзад добија да би се одрекла брака 
са Збишком. „Комад је у целини добро израђен, одговара 
постављеној теми и задатку“ – закључује аутор осврта. – „У 
детаљима је слаб.“ О игри глумаца читамо, поред осталог: „И 
та трагикомедија је два вечера приказивана најтрагичније, јер 
је главну личност, госпођу Дулску, гђа Павловићка потпуно 
упропастила.“ Сви други учесници су, према сараднику Бео
градских новина, били на висини. Занимљивости ради, напо-
менимо да је у првој поставци Морала госпође Дулске улогу 
размаженог и испразног заводника Збишека играо Добрица 
Милутиновић (1880–1956). Што је врло карактеристично, 
анонимни критичар закључује: „Комад се не може задржа-
106 О лику Фелицијана Дулског неколико реченица раније Угричић вели да 

„у целом комаду не проговори ни речи, мада смо били жељни чути да и 
он коју гукне…“

107 Политика, VI/1909, 9. III, 3.
108 Београдске новине, XV/1909, 69, 6–7.
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ти на репертоару, кад је већ овако рђаво са приказом главне 
личности прошао.“109

Ништа боље комад није оценио ни Милутин Чекић у 
Недељном прегледу:

Премијера ове ’филистарске трагикомедије’ учинила је индиферен-
тан утисак. […] Неколико усиљено удешених ситуација и наиван заплет 
комедије чине непријатан утисак. Приказивачи нису успели да својом 
игром створе комедију више занимљивом.110

Четврти рецензент Морала госпође Дулске, Милан Пре
дић, огласио се на страницама Српског књижевног гласника.111 
Он за овај комад има много више замерки, почев од са-
мог наслова, тј. његове дужине, и поднаслова („филистар-
ска трагикомедија“) – више би, по Предићу, пристајало 
једноставно одређење: комедија. Но у свом тексту Предић 
се највише бавио ликом саме гђе Дулске, и то из једноставног 
разлога што она „испуњује углавном цео комад, и у толико-
ме је степену више обрађена него друге [личности] да мора 
остати увек у првом реду и да мора све испуњавати“.112 Као 
драмски лик, она „је не студија, нити карактер, него потпу-
но класична карикатура [...] са свима њеним појачавањима и 
продуживањима црта“.113 Најпосле:

У њој самој нема ничега трагичнога или бар што би личило на 
оштрију критику. Као и сви типови у комедијама који иду до карикатуре, 
она има само ту трагичност коју јој даје њена, за обичне људе непојмљива 
страст.114

109 Исто, 7.
110 Недељни преглед, II/1909, 11. Цитат према: Kot, нав. дело, 94.
111 Српски књижевни гласник, 1909, XXII/6, 467–469. Уп.: Kot, нав. дело, 95.
112 Српски књижевни гласник, 1909, XXII/6, 469.
113 Исто, 467.
114 Исто, 468.
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Предићев закључак о Моралу госпође Дулске није ласкав:

Цео комад је безбојан, осим, може бити, Збишке и онога што има у 
њему рускопољског у његовом декламовању и празном разметању са фра-
зама о друштву. Иначе, он остаје површно студирана, лака комедија.115

Гротеску као основно средство Запољска користи у Мора
лу госпође Дулске пре Предића није запазио нико од крити-
чара српске премијере комада, а Предић је није валоризовао 
на прави начин – протумачио ју је као плитку карикатуру.116 
Ипак, оно што критика није успела да оцени, интуитивно је 
наслутила публика која је комад добро прихватила и потом 
радо гледала до самог II светског рата.117

Превод самога комада стигао је у Београд из Загреба и 
Кот је, на основу поређења текста који се чува у Библиотеци 
Народног позоришта у Београду са загребачким, убедљиво 
доказао да је реч о истом, Бенешићевом преводу.118

3.3. Добар успех Морала госпође Дулске учинио је да упра-
ва Народног позоришта (Грол/Предић) одабере још један 
текст Габријеле Запољске. Била је то чувена ’трагедија глупих 
људи’ – комедија Њих четворо (Ich czworo, 1907; 1912) у пре-
воду Лазара Кнежевића (1876–1932),119 која је премијерно 
изведена 28. фебруара 1913. године. Из најаве у Вечерњим 
новостима сазнајемо да је то „једна од најбољих савреме-
115 Исто, 469.
116 Уп.: Kot, нав. дело, 95.
117 Уп.: П. Буњак, „О рецепцији пољске драмске књижевности у Србији 

између двају светских ратова“. Зборник МС за књижевност и језик, 2004, 
LII, 1, 97–116. Вид. следећи одељак ове брошуре.

118 Уп.: исто, 95–96.
119 О Л. Кнежевићу као преводиоцу с пољског вид.: П. Буњак, „Прево-

дилачки рад Лазара Кнежевића и рецепција пољске књижевности код 
Срба“, Зборник МС за славистику, 2004, 65–66, 121–149.
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них комедија пољске драмске ауторке“.120 Према програму 
за март 1913, такође у Вечерњим новостима, комедија Њих 
четворо давала се још и 1, 2. и 3. марта 1913. На премијери 
и првим репризама комедија Габријеле Запољске извођена је 
после Чеховљеве једночинке Просидба.

Поводом премијере Њих четворо појавило се чак пет 
освр та, од којих три доста озбиљна.

Први, непотписан, освануо је наредног дана у Политици, 
и такође измакао Котовој пажњи. Истини за вољу, кратак 
је и не нарочито значајан, а посматра оба изведена комада 
заједно. У конкуренцији с Чеховљевом Просидбом, комад 
Запољске „има приличну количину драмског елемента и 
даје дубљу импресију истине“.121 Истог дана, 1. марта, у днев-
нику Пијемонт огласио се поводом премијере Њих четворо 
Милутин Бојић.122 Он је комад Запољске оценио као дело 
„добре књижевне вредности“, „без хватања на ефекте“; то је, 
по њему, „добра ствар, која није писана брзо“.123 Насупрот 
Бојићу, анонимни сарадник Правде суздржан је у оцени 
комедије: „Комад има тачних опсервација, али личности 
нису довољно верно оцртане, те је тиме њихов карактер по-
некад непотпун.“124

У угледним књижевним часописима о комедији Запољске 
писали су Миодраг Ибровац и Пера С. Талетов, и то први 
у Српском књижевном гласнику125, а други у Делу.126 Оба ова 
текста одликују се аналитичношћу, а Ибровчев, поред тога, 
120 Вечерње новости, XXI/1913, 56, 3.
121 Политика, X/1913, 1. III, 3.
122 Пијемонт, III/1913, 60.
123 Цитат према: Kot, нав. дело, 96.
124 Према: исто, 96.
125 Српски књижевни гласник, 1913, XXX/7, 532–534.
126 Дело, XX/1913, LXVI/3, 462–464.
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и одређеном информативношћу – штавише, то је и први 
нешто шири поглед на драмско стваралаштво Запољске у 
нашој средини.

Без намере да посебно упознаје читаоце са књижевним ра-
дом Запољске, Ибровац узгред даје неколико битних пода-
така. Запољска је „приповедач од темперамента, неспокојног 
духа“, припадала је кругу пољских натуралиста, „приказујући 
живо нагонског човека и жену“.127 Ибровац спомиње и оно 
што је пресудно утицало на формирање Запољске као драм-
ског писца – глумачки ангажман у Антоановом Слободном 
позоришту у Паризу почетком деведесетих година XIX века.

„У француски дух и манир“ – примећује Ибровац – 
„она уноси своју узрујану словенску душу и своје живо 
интересовање за психолошке и друштвене проблеме.“ 
Њени комади писани су „живо и импресивно, са добрим 
познавањем драмског заната“, а они новији „повезани су из-
весним заједничким идејама, те чине циклусе“.128 Поред оп-
штих оцена, Ибровац у грубим цртама представља садржај, а 
понегде и лица четирију драмских дела Запољске, која према 
проблематици дели на друштвена и психолошка. Међу прва 
сврстава комаде Неспоразум (Nieporozumienie, 1903; 1924) и 
Дресиране душе (Tresowane dusze, 1902; 1903)129, а међу друга, 
у којима ауторку „интересује узајамни однос човека и жене“ 
– Мушкарац (Mężczyzna [Ahaswer], 1902; 1903) и Жабусја 
(Żabusia, 1897; 1903).130 Генерално запажање Ибровчево о 
психолошким комадима, па и о комедији Њих четворо, од-
носи се на то да Запољска боље познаје и спретније приказује 
душу жене, неголи мушкарца. Самој ’трагедији глупих људи’ 
Ибровац у истом стилу посвећује више пажње: скицира 
127 Српски књижевни гласник, 1913, XXX/7, 532.
128 Исто, 532–533.
129 Уп.: исто, 532.
130 Уп.: исто, 533.
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радњу и конфликте по чиновима, а пре но што се укратко 
осврне на игру београдских глумаца, пресуђује: „комад је 
занимљив и тече лако, с пуно духовитих опажања“.131

Осврт П. Талетова на премијеру Њих четворо обимнији 
је и знатно детаљнији у преношењу садржаја комада. Његово 
доста оригинално и не сасвим једнозначно мишљење о 
овоме делу Запољске засновано је на уочавању извесне 
двојности ауторског рукописа. Он прибегава занимљивој 
генерализацији, по којој Француз брачни троугао доживљава 
као „неисцрпан извор комике“, а Словен покушава да га са-
гледа логички и када то не може, „он, као представник свет-
ског бола, срља у трагедију“:

Њих четворо је комад који чини утисак да су га стварали Француз и 
Словен. Премисе је постављао Словен, али логичан закључак је извла-
чио Француз. Отуда је, може бити, тај комад неуједначен и отуда, може 
бити, чини утисак да је списатељица у неколико махова мењала решење 
својег питања.132

Пошто је подробно представио радњу и поступке глав-
не јунакиње, Талетов тврди да не може бити ни говора о 
некаквој типичној појави, нудећи свој модел психологије 
’неверне’ жене:

Просечна жена воли само тајне авантуре, авантуре које не разоравају 
њезин социјални положај. Она нити одлази у свет са једним глупаком 
који је професионални љубавник и који ће, као и сваки љубавник од за-
ната, постати макро, нити ће напустити своје дете. Француз сумњива 
укуса извукао је логичан закључак из премиса које је, на основу конзек-
вентног реализма поставио један Словен од талента и укуса.

Представи у Народном позоришту Талетов замера тај 
„конзеквентни реализам“, који је на нашој сцени био „и су-
131 Исто, 534.
132 Дело, XX/1913, LXVI/3, 462.
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ров и груб“, како са становишта режије, тако и глуме. „Оно 
што је, условљено том литерарном методом, било подвуче-
но, истакнуто, наглашено, још је више било подвучено, било 
незграпно истакнуто и наметљиво наглашено“133 – закључује 
критичар Дела.

Већ према броју и квалитету рецензија са премијере, мо-
жемо закључити да је у Београду постављање комедије Њих 
четворо било прворазредни позоришни догађај. Она је са 
чак седам посведочених извођења 1913. године134 постала 
вероватно најпопуларнија пољска драма на београдској сце-
ни тих година.

Како наводи В. Кот у својој књизи, о преводу Лазара 
Кнежевића не може се много тога рећи, јер сачуван је само 
његов каснији препис; ипак, и на основу њега, Кот је у при-
лици да покаже неке одлике Кнежевићевог преводилачког 
поступка.135

4.

Међу пољска позоришна дела изведена на српским сце-
нама, а на основу белешке на рукопису из архива Хрватског 
народног казалишта, В. Кот убраја и драму За срећом (Dla 
szczęścia) Пшибишевског у преводу Нине Вавре. Према тој 
белешци, драма је изведена у „Синђелићу“ у Нишу „29 (12) I 
1909“,136 иако за то не налази никакву другу потврду.
133 Исто, 464.
134 Уп.: Kot, нав. дело, 98.
135 Уп.: исто, 97–98.
136 Исто, 98. Из Котовог текста нејасно је шта заправо пише на том рукопи-

су, те нисмо у прилици да објаснимо аритметичку разлику у датумима, 
која би требало да одражава и разлику календара.
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Поред одгираних представа за нас данас могу бити 
занимљиве и оне неодигране, и то као илустрација за неке 
значајне иницијативе. Тако, на пример, сазнајемо да је На-
родно позориште у Београду, тада под управом Бранисла-
ва Нушића, у план представа за сезону 1901/1902. унело и 
За срећом Пшибишевског.137 Нушић је свакако имао у виду 
велики успех који је ова драма доживела у Загребу 1899. и 
1900. године. Узрок одустајању од њеног извођења у Београ-
ду не би требало тражити толико у неспремности публике 
да је прими, колико у неповољним приликама у самом На-
родном позоришту, а и смени на његовом кормилу.138 Пши-
бишевски, овога пута са драмом Златно руно (Złote runo), 
није имао среће ни десетак година касније у Новом Саду. 
Било је, наиме, планова да се Златно руно изведе на сцени 
Српског народног позоришта у сезони 1910/1911, дакле, 
опет после загребачке премијере (март 1910).139 Још један 
пољски модернистички комад планиран је за поставку на 
београдској позорници, и то у сезони 1905/1906. Биле су 
то Карикатуре (Karykatury) Јана Аугуста Кисјелевског, врло 
вероватно као ехо њихових изузетно успешних представа у 
Прагу и Љубљани.140

Ова настојања показују, с једне стране, солидну обавеш-
теност српских позоришних посленика с почетка XX века 
о пољској драми, а с друге пак значајне мањкавости у њеној 
позоришној рецепцији код нас. За модерну пољску драму без 
дêла Пшибишевског, Кисјелевског и надасве Виспјањског не 
би се могло тврдити ни да је коликотолико заступљена.
137 Уп.: Позориште, XXVI/1901, 8, 63. Такође: Kot, нав. дело, 99.
138 Уп.: B. Stojković, Istorija srpskog pozorišta..., 399–401.
139 Уп.: Kot, нав. дело, 84.
140 Уп.: исто, 99.
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Закључак

На српским позорницама у ранијим фазама њиховог 
развоја – од романтичарског позорја до модерне – није из-
ведено много комада пољских аутора. Српско народно по-
зориште у Новом Саду и Народно позориште у Београду, 
на матичној сцени и гостовањима, до почетка I светског рата 
извели су свега десет пољских наслова и свих десет биле су – 
комедије. Према години и месту првог извођења, то су:

1864, Нови Сад:•	  Александер Фредро, Госпође и хуса
ри (Damy i huzary) 

1875, Београд:•	  Станислав Богуславски, Пружај се 
према губеру (Tak się dzieje czyli Życie nad stan) 

1877, Нови Сад:•	  Александер Фредро, Девојачки за
вет (Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca) 

1877, Нови Сад:•	  Јан Александер Фредро, Јединица 
(Posażna jedynaczka) 

1894, Стари Бечеј:•	  Јузеф Нажимски, Очеви и деца 
(Pozytywni?) 

1896, Нови Сад:•	  Едвард Лубовски, Чанколизи (Pogo
dzeni z losem) 

1905, Београд: •	 Хенрик Сјенкјевич, Ко је крив? (Czyja 
wina?) 

1908, Београд: •	 Влођимјеж Пежињски, Лакомислена 
сестра (Lekkomyślna siostra) 

1909, Београд: •	 Габријела Запољска, Морал госпође 
Дулске (Moralność pani Dulskiej) 

1913, Београд:•	  Габријела Запољска, Њих четворо (Ich 
czworo) 



61

Пољска комедиографија нашла се у тзв. „словенском 
репертоару“ –  између „домаћег“ и „страног“, па је тако 
на српским позорницама од 60их година XIX до првих 
деценија XX века све време била у процепу између домаће 
патриотске (романтичарске) и касније реалистичке драме, 
с једне, и интернационалног репертоара, какав је негован у 
Бечу или Пешти, с друге стране. Да би им се олакшао пријем 
код публике, пољске комедије биране су, како је то приме-
тио Влођимјеж Кот,141 по критеријуму универзалности ху-
мора, а не афирмације пољског националног духа. Тако су 
само ретка дела могла успешно да одмеравају снаге с онов-
ременом европском, у првом реду француском драмском 
продукцијом. А са целе наведене листе то су били само ко-
мади Александра Фредра и Габријеле Запољске. 

Имајући на уму сва ограничења, па и упркос чињеници да 
чине једва мерљив постотак од укупног броја датих предста-
ва, пољски комади заузимају маркантно место на српским 
позорницама током педесет година између 1864. и 1914.

141 Уп.: исто, 102.
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МЕЂУРАТНА РЕЦЕПЦИЈА  
ПОЉСКЕ ДРАМСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ  

У СРБИЈИ*

Рецепција пољске драмске књижевности и позоришне 
мисли у српској средини била је досад предмет плодне на-
учне рефлексије пољских и наших слависта и театролога. 
Први је овој теми систематично приступио пољски слави-
ста Влођимјеж Кот (Włodzimierz Kot), који је истраживао 
период до 1914. године и објавио о томе монографску 
студију.1 Пријем пољске драме у Југославији између 1945. 
и 1990. била је тема дисертационог рада другога пољског 
слависте и театролога – Јадвиге Сопчак ( Jadwiga Sobczak), 
из којег је такође проистекла исцрпна монографија.2 

Исти предмет у периоду између светских ратова сагле
даван је, по правилу, оказионално: пробој у међуратно 
раздобље начинио је Кот поводом последњег извођења 
Фредрових Госпођа и хусара, чиме се бави и наш знаменити 
полониста Ђорђе Живановић у свом раду о Фредру на сцени 
* „О рецепцији пољске драмске књижевности у Србији између двају 

светских ратова“, Зборник МС за књижевност и језик, 2004, LII (1), 97–
116.

1 W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914. PAN. 
Oddz. w Krakowie. Prace Komisji Słłowianoznawstwa, nr 2, Kraków, 1962, 
124 + [1] s.

2 Jadviga Sopčak, Poljska avangardna drama u Jugoslaviji (19451990). Novi 
Sad, Matica srpska, Odeljenje za scenske umetnosti i muziku, 2001, 460+[2] 
str.
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Народног позоришта.3 За међуратни период вредну пољску 
грађу садржи монументална Историја српског позоришта од 
средњег века до модерног доба (1979) Боривоја Стојковића, 
као и компендијум Петра Волка Позоришни живот у Србији 
1835/1944 (1992). И поред свега тога, међутим, досад није 
било прилике да се сачини преглед позоришне рецепције 
пољских комада изведених код нас између 1919. и 1941. 
године. Ту празнину покушаће да попуни овај рад.

I

Промене у позоришном животу које је са собом донело 
стварање нове државе 1918. године биле су врло дубоке, а 
тицале су се првенствено организације и реорганизације 
позоришних кућа, поготову оних под државном контролом. 
Разноврсност сценских облика и њихово богатство у односу 
на ранија раздобља подразумева и нешто другачијег гледао-
ца. Опера и балет, затим драма, комедија и оперета, најпосле 
мала сатирична позоришта и кабареи – све су то биле реалије 
међуратног позоришног живота и с једне стране раслојавале 
су публику, а са друге одражавале њене иманентне потре-
бе. Тако је, може се рећи, у овом раздобљу заправо стасала 
наша модерна позоришна публика, наравно, не као хомоге-
на целина, већ као разуђена структура са са свим одређеним 
афинитетима.4

Кад је реч о драми, репертоар српских позоришта био 
је између светских ратова веома разнородан, крећући се од 
3 Ђ. Живавновић, „Фредро у Народном позоришту у Београду“, Фило

лошки преглед, 1969, I–IV, 44–47.
4 Уп.: B. Stojković, Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba 

(Drama i opera), Beograd, 1979, 695–696.
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многобројних предратних репертоарских позиција све до 
најновијих домаћих и страних комада. У Београду су се, на 
пример, почетком двадесетих година од страних изводили 
комади Шекспира, Молијера, Гетеа, Гогоља, Сардуа, Ибсе-
на, Метерлинка, Стриндберга, Чехова, Ростана, Шоа, Чапе-
ка и многих других.5 У оваквом изобиљу тема и приступа 
могло се наћи доста места и за пољску драмску књижевност. 
Па ипак, од пољских имена ту ће се наћи углавном она већ 
позната српској публици – Фредро још од 60х година XIX 
века, Запољска и Пежињски од пре I светског рата.

1.

Као и у ранијим раздобљима у рецепцији пољске књи
жевности, „претходна“ обавештења о пољском позоришту 
која је између ратова могао стећи наш просечни читалац по-
времена су и углавном несистематична. Извори из којих је 
могао црпсти та обавештења већином су се сводили на днев-
ну штампу и књижевну периодику која је тада доста пажње 
поклањала позоришту. Међутим, они малобројни тексто-
ви који су могли пружити ширу информацију о пољској 
драмској књижевности нису се подударали са извођењем 
пољских аутора на нашим сценама и јављали су се углавном 
са великим закашњењем.

Најпрегледнији и најинформативнији у овом раздобљу, 
премда управо стога лишен пожељне аналитичности, јесте 
чланак Станислава Папјерковског „Савремена пољска 
драма“,6 који је био последњи у серији његових ревијалних 
5 Уп.: исто, 575.
6 С. Папјерковски, „Савремена пољска драма“, Српски књижевни гласник 

(нова серија), 1932, XXXVII (8), 592–597.
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текстова о савременој пољској књижевности у Српском 
књижевном гласнику 1932. године.

Овде налазимо сажету историју пољске драмске књи
жевности од раздобља Младе Пољске. Појаву натурализма 
Папјерковски сматра прекретницом у развоју ове врсте у 
европским размерама, па јој придаје такав значај и у пољској 
књижевности. Натуралистичка драма отворила је пут мла
до пољској обнови позоришта, што све заједно, према Па
пјерковском, чини почетак епохе истинског драмског ства-
ралаштва код Пољака.

Представљање те епохе обновљене пољске драме Папјер
ковски почиње од стваралаштва Јана Аугуста Кисјелевског, 
о којем се код нас и раније понешто писало, па у том смислу 
нису сасвим непознати ни његови комади W sieci, Karykatury 
и Sonata, споменути за ову прилику само по наслову.

Као аутор који је „пољску реалистичку драму Запољске 
довео до врхунца њеног развитка“ (593)7 истакнут је Таде-
уш Ритнер, значајан пољсконемачки драматичар и прозни 
писац о којем је наша публика тек у овом тексту добила прву 
информацију. У својим делима овај „чисти натуралиста“ и 
„савршени расматрач и сликар ситних, но дирљивих трагедија 
свакодневне прозе живота, имао је у својој души неодољиву 
чежњу за светом бајке“ (593). Уз овакво одређење налазимо 
још само списак наслова, и то без хронолошког реда: У малој 
кући (W małym domku, 1904;8 1907; нем.: Das kleine Heim, 
изв. 1908), Глупи Јако[в] (Głupi Jakub, 1910; 1930; нем.: Der 
Dumme Jakob, изв. 1910), Дон Жуан (Don Juan, 1913; 1916; 
нем.: Unterwegs. Ein Don Juan, изв. и шт. 1909) Комшиница 
(Sąsiadka, изв. 1902; нем.: Die von nebenan, 1904; 1921) и 
7 Стр. према: Српски књижевни гласник (нова серија), 1932, XXXVII (8).
8 Најпре следи година позоришне премијере, а затим година изласка из 

штампе.
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Врт младости (Ogród młodości, 1919; 1918; нем.: Garten der 
Jugend, изв. и шт. 1917).

Поред Ритнера, приврженик натуралистичког позорја 
био је и комедиограф Влођимјеж Пежињски, који је „дефи-
нитивно прекинуо са шаблоном комедије Срд[у]а“ и, попут 
Запољске, Кисјелевског и Ритнера, „пошао [...] германским 
натурализмом Скандинаваца и берлинских драмских писаца 
Хауптмана и Судермана“ (593). Пежињски је већ био познат 
српској позоришној публици, како предратној по комедији 
Лакомислена сестра (Lekkomyślna siostra), приказиваној 1908, 
тако и оној послератној по комаду Ашантка (Aszantka, 1906; 
1907), одиграном 1923. у Београду и Новом Саду, чему ће се 
у даљем излагању посветити посебна пажња. У свом прегле-
ду Папјерковски помиње још два наслова – Фрањова срећа 
(Szczęście Frania, 1909; 1914) и Осмех судбине (Uśmiech losu, 
1926; 1927).

Као представници историјске драме спомињу се Јежи 
Жулавски и Адолф Новачињски, симболистичке – Мирјам 
(Зенон Пшесмицки), Луцјан Ридел (Dies irae, 1893; Matka, 
1893; 1903; Zaczarowane koło, 1899), Леополд Стаф и Таде-
уш Мићињски.

Према уверењу Папјерковског, међутим, све дотле спо-
менуте драматичаре наткрилио је „прави драмски таленат“ 
Станислава Пшибишевског. Ипак, ваљда као познатог 
српској публици, писац чланка га не представља ниједним 
делом. Задовољава се неколиким запажањима о „драмским 
конструкцијама“ Пшибишевског, чији је „идејни основ: ’игра 
љубави и смрти’, љубавгрех и њени фаталистички резулта-
ти“. Није најсрећније формулисана тврдња Папјерковског 
да „према његовим тезама, љубав спасава и ослобађа, док 
је досад била само извор мучењима“ (594). Биће пре да је 
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супротно, тј. да је управо фатална љубав са својим етичким 
последицама, по правилу необуздана и мелодрамска, извор 
трагике у делима Пшибишевског.

Ловор генија Младе Пољске и највећег пољског драмског 
писца свих времена заслужио је, према Папјерковском, Ста-
нислав Виспјањски. „У развоју пољске историјске драме“ 
– наглашава – „дело Виспјањског је нова форма: у његовим 
драмама текућа теза веже се историјским костимом на 
специфичан начин, скроз лирски и симболичан“ (594). Низ 
његових побројаних дела започиње драма Legenda, а по-
том следе дела која се у код нас овде помињу први пут: Сеп
тембарска [Новембарска!] ноћ (Noc listopadowa), Мелагер 
(Meleager), А[х]ил (Achilleis, 1925; 1903) и Повратак Одисеја 
(Powrót Odysa, 1917; 1907).

Поратна пољска драма имала је, дакле, велике узоре, те 
су њена даља трагања кренула, заправо, задатим смерови-
ма. Живу везу са младопољском драмом у годинама после I 
светског рата одржава Карол Хуберт Ростворовски. То, уо-
сталом, и није чудно, ако се узме у обзир да је Ростворовски 
и временски, и духовно припадао покрету Младе Пољске. 
„Натурализам Ибзена, Стриндберга и Хауптмана с једне 
стране, а натурализам Запољске и експресионизам Пши-
бишевског с друге стране, главне су струје које прожимају 
Ростворовскова драмска дела“ (595) – вели Папјерковски. 
Даље спомиње комаде Одјек (Echo), Морепловци (Żeglarze, 
1912), Братске душе (Bratnie dusze, 1918), затим драму Јуда 
из Кариота (Judasz z Kariothu), на којој се задржава нешто 
дуже, потом и новија дела – Страшна деца (Straszne dzieci), 
Васкрс (Zmartwychwstanie), Изненађење (Niespodzianka), Се
лидба (Przeprowadzka) и На циљу (U mety).
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Од свих припадника млађе генерације јединог правог 
драматичара Папјерковски види у Јежију Шањавском, чија 
се „мисао креће [...] увек око питања односа уметности и 
живота, легенде и стварности, фикције и истине“ (596), а 
чија су главна дела Морепловац (Żeglarz), Адвокат и руже 
(Adwokat i róże) и Клавир (Fortepian, 1932).

Међу осталим спомена вредним појавама у пољској 
међуратној драми нашао се Бруно Винавер са комадом На
просто трут (Po prostu dureń, 1931; шт. под насловом Po 
prostu truteń, 1932), а по имену су споменути још Вацлав 
Грубињски, Казимјеж Врочињски, Стефан Кједжињски, 
Стефан Кшивошевски, Зофја Налковска и др.

Уопште узев, чланак Папјерковског из Српског књижевног 
гласника врло је информативан, па и поучан за ондашњег 
српског читаоца, како оног који је из позоришног искуства 
знао понешто о пољској драми, тако и за онога који се с 
њеном историјом и тренутним стањем сретао први пут. 
Чланак је, морамо то споменути, изузетно актуелан, о чему 
речито сведоче комади U mety Ростворовског, Fortepian 
Шањавског и Po prostu truteń Бруна Винавера, први пут из-
ведени или објављени управо те, 1932. године. 

Међутим, оно што се при читању чланка данас осећа као 
велика празнина јесте упадљиви недостатак највећег аван-
гардног реформатора пољског позорја, теоретичара театра и 
драматичара, Станислава Игнација Виткјевича (Виткација), 
према чијем експерименту готово сва побројана имена 
остају у сенци традиционалне грађанске драме. У целом 
раздобљу 1919–1941. код нас ово је била једина прилика да 
српски читалац о њему било шта сазна. С обзиром на то да 
Папјерковском нису била непозната имена пољских фор-
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миста, што се види из његовог првог чланка у овоме низу,9 
па ни часописи Zdrój, Skamander, Formiści и др., више је 
но вероватно да је у то доба знао бар за неку од поставки 
Виткацијеве „теорије чисте форме у позоришту“, као и за 
бар неку од оних неколико дотле извођених Виткацијевих 
драма. Па ипак, Виткаци није споменут ни међу ’осталима’. 
Разлог је тај што га је – o tempora, o mores! – мало ко од са
временика схватао озбиљно, па то, очигледно, није чинио ни 
Папјерковски.

2.

Неколико година пре синтетичког прегледа драмске 
књижевности, године 1928, публика београдске Воље доби-
ла је несумњиво највреднији текст о савременом пољском 
позоришту у целом овом раздобљу. То је преведени чланак 
„Декор у Пољској после рата“10 Стефаније Захорске, где се 
заправо скицира својеврсна предисторија модерне сценске 
декорације у пољском позоришту, почев од револуције коју 
је у тој области почетком века извео Виспјањски, преко де-
латности истакнутих савремених сценографа Карола Фрича 
и Винцентија Драбика до Тадеуша Гроновског, Станислава 
Сливињског и Леона Долњицког. Централно место у овом 
чланку посвећено је варшавском експерименталном Позо-
ришту „Богуславски“ (Teatr im. Bogusławskiego, 1924–1926) 
под управом Леона Шилера, у којем су сценографију ради-
ла браћа Пронашко. Међутим, како наглашава ауторка, 
9 „Савремена пољска књижевност. Експресионистичка и футуристичка 

поезија“, Српски књижевни гласник (нова серија), 1932, XXXVI (1), 28–
32.

10 Воља, III/1928, I (2), 140–147.
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кад је реч о Шилеровом позоришту, не може се оцењивати 
декорација сама по себи, јер је тај експеримент био ’инте-
гралистички’ – односио се „исто толико на драмски текст, 
колико и на уметнике [глумце!], на различита осветљавања 
или сценску пластику, и према томе то је била тежња за 
новим зближењем свих ових елемената“.11 Захорска се при 
том задржава на појединим представама Позоришта „Бо-
гуславски“ као што су Шекспирова Зимска бајка (Opowieść 
zimowa, премијера 1924), Кнез Потемкин (Knia� Patiom� Patiom
kin, прем. 1925) Мићињског, Ахилеис (Achilleis, прем. 1925) 
Виспјањског и Ружа (Róża, прем. 1926) Жеромског, а нешто 
раније, при представљају Драбикове сценографије, осврнула 
се и на представу Небожанска комедија (NieBoska komedia, 
прем. 1926). Читалац Воље могао је прочитати о општем 
утиску са представе Шекспировог дела:

После толиких паметних и мирних покушаја, читава једна бура се по-
дигла поводом режије Зимске бајке од Шекспира, која је представљена 
између геометријских блокова, у оргији боја, црвених, љубичастих и жу-
тих, са уметницима [глумцима!] у геометријски стилизованим костими-
ма, и механизираних покрета. [...] Основно принављање, у првом реду, 
била је веза између декора и самог дела. Пластичност се није ослањала 
на слике позајмљене од маште ауторове, нити на реализам који чини ме-
сто радње вероватним.12

Текст Захорске садржи и низ занимљивих података о 
инсценизацијама Виспјањског и његовом виђењу јединства 
садржаја дела, његове идеологије и сценографског окружења, 
али и о правцима експериментисања после гашења Шилеро-
вог позоришта (Краков, Вилно).
11 Исто, 144–145.
12 Исто, 145.
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3.

Узгредних података о пољском позоришту било је по-
сле тога још, али без овакве ширине у презентацији. Тако, 
на пример, Константин Перић у Мисли за 1930. у „Вестима 
из словенских књижевности“ спомиње краковску премијеру 
комада Przeprowadzka Карола Хуберта Ростворовског 
(Teatr Słowackiego), наводећи да и друга пољска позоришта 
почињу сезону са домаћим писцима. „Не би требало дуго че-
кати“ – примећује Перић – „да и наше Народно позориште 
у Београду изведе неку од успелих, првокласних комедија 
пољских савремених драматичара као што су овај Роство-
ровски, Шањавски, Ритнер и др.“13 Приказујући број праш-
ког часописа Slawische Rundschau посвећен Пољској, Кре-
шимир Георгијевић у Српском књижевном гласнику укратко 
описује чланак Марјана Шијковског о пољском позоришту. 
Георгијевић при том у неколико речи преноси податке о 
историји пољског позоришта, првом сталном позоришту 
у Варшави (Teatr Narodowy), основаном 1765, о Крако-
ву као центру позоришног живота (Teatr Słowackiego), о 
модернизованој режији на пољским сценама итд.14

Пољска драмска књижевност, о којој је публика књиже
вне периодике имала прилике да се информише,15 па и да 
13 Мисао, XII/1930, XXXV (259/260), 256.
14 Уп.: Српски књижевни гласник (нова серија), 1933, XL (7), 552.
15 Од текстова о појединим пољским драматичарима за ову прилику издва

јамо: Јован Палавестра, „Игранка љубави и смрти. Драмска физиономија 
Пшибишевског“, Реч, IV/1927, 4. XII, 5. – Константин Перић, „Естети-
ка Ст. Пшибишевског“, Воља, III/1928, I (2-3), 134–140; 201–209. – К. 
Перић, „Адам ГжималаСједлецки. Поводом приказивања „Наследни-
ка“ на Скопској позорници“, Живот и рад, V/1932, XI (64), 594–604. 
– Ксавери Глинка, „Станислав Виспјањски“, Српски књижевни гласник 
(нова серија), 1933, XXXVIII (8), 622–631. – Кирил Тарановски, „По-
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понешто из ње прочита,16 била је од самог почетка раздобља 
19191941. присутна и на српским позорницама. 

II. Београд

1.

Први пољски комад који је после I светског рата постављен 
на сцену Народног позоришта у Београду био је друштве-
на комедија Габријеле Запољске Госпођица Маличевска17 
(Panna Maliczewska, 1910; 1912) у преводу Јулија Бенешића. 
Београдска премијера је одржана у Мањежу 27. децембра 
1921. године, десетак дана после смрти пољске списатељице. 
Недељу дана пре премијере, уз њену најаву, коју су донели не-
колики београдски листови, непотписани сарадник Времена 
констатује: „Не би било наодмет да се пред представу од-
ржи мала конференција о тој пољској ауторици, чије драме 
спадају у позоришном европском свету међу најпопуларније 
словенске умотворине; ауторица је баш ових дана умрла.“18 
На истој страни штампан је и некролог Запољској.

Премијера комада изазвала је бројне одзиве критичара и, 
без обзира на њихова различита мишљења, изгледа да је има-
ла успеха. Томе је нарочито допринела популарност глумице 
која се појавила у главној улози – Лидије Мансветове.

водом двадесетпетогодишњице смрти Станислава Виспјањског“, Мисао, 
XV/1933, XLII (321/324), 238–239. – Василије Глуздовски, „Смрт К. Х. 
Ростворовског“, XX век, I/1938, 2, 149–150.

16 Нпр.: Станислав Пшибишевски, „Пир живота“, прев. Живота Р. 
Пантелић, Нова светлост, I/1921, 4, 1–17; 5, 1–18; 6, 1–15; 7, 1–16.

17 У већини најава, па и критичких одзива, презиме јунакиње у наслову 
комедије налазимо у облику: „Малишевска“.

18 Време, I/1921, 21. XII, 3.
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Некролог Габријели Запољској
Време, 21. XII 1921, стр. 3
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Већ сутрадан по премијери у Времену и Политици осва-
нуле су прве рецензије. Критичар Времена, који се потписао 
иницијалима Е. Н. (можда је у питању Емил Надворник?), у 
свом кратком тексту овако представља Запољску:

Појавила се првим успесима пре двадесетак година. С девизом: атак 
на трулеж грађанског друштва; сексуални проблем. Типови доста живо 
оцртани, иако су већином по позоришном кроју. Зачин судермански и 
надробљено мало Ведекинда. Тако и Пана Малишевска.

У кратким, телеграфским реченицама, не без циниз-
ма, аутор белешке излаже садржај комада и описује глав-
ну јунакињу. Један је од ретких који налази примедбу и 
Мансветовој: „Пуна је женскога. Али је за ту ролу задоцни-
ла; као и комад к нама.“19

Живко Милићевић у Политици прилично неповољно 
оцењује комад. Није сигуран, вели, да је он „такав да, по ре-
чима Француза, ’човек на њега може водити своју жену’, па 
ипак он је потпуно моралан и, на свој начин, најморалнији 
на свету“. Све то, међутим, комад Запољске „не спреча-
ва да буде доста слаб“. Замера лошу композицију, недо-
статак логичке везе, оскудност радње. „Тако је, на пример, 
први чин директно досадан, а трећи наиван и писан као за 
дечје позориште с луткама.“ Па ипак, према Милићевићу, 
Госпођица Маличевска није саткана од самих мана, већ има и 
несумњивих врлина: „најважнија је, да само њу поменем, она 
до краја реална основа комада постављена на верном и не 
површном посматрању типова, обичаја и морала модерног 
нашег друштва“.20 На крају, суздржано, додуше, Милићевић 
спомиње успех Мансветове и одушевљене аплаузе.
19 Време, I/1921, 28. XII, 3.
20 Политика, XVII/1921, 28. XII, 3.
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У Правди се огласио рецензент И. П., који је био најблажи 
према комаду. „Предмет ове драме Габријеле Запољске де-
шава се свугде и у свако време“, читамо у Правди, а лико-
ви су обични и свакодневни. О делу Запољске критичар 
пресуђује:

О литерарној вредности самог комада не би се могло много рећи, али 
иако су сцене слабо повезане, комад ипак оставља утисак. Можда је томе 
допринела игра глумаца.

О Л. Мансветовој у улози Стефе сарадник Правде има 
само речи одушевљене хвале.21

Успеху Госпођице Маличевске, по свему судећи, допри-
нела је у знатној мери управо Мансветова, харизматична 
глумица, коју је београдска публика памтила по улогама у 
Арцибашевљевој Љубомори, Отелу и нарочито у Ибсеновој 
Нори.22 После готово три месеца од опроштаја с београд-
ском сценом, Мансветова је у Госпођици Маличевској го-
стовала као чланица Хрватског народног казалишта. Њено 
ограничено гостовање, по свој прилици, било је и основни 
разлог што је после неколико реприза овај комад скинут са 
репертоара.

2.

За време управника Грола и директора Драме Предића 
Народно позориште у Београду припремило је још један 
пољски комад. Била је то Ашантка (Aszantka, 1906; 
1907) Влођимјежа Пежињског у преводу Јулија Бенешића, 
премијерно изведена такође у Мањежу 6. септембра 1923. 
21 Правда, XVII/1921, 29. XII, 3.
22 Уп.: Политика, XVII/1921, 1. X, 3.
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У најави комада у Времену, на сам дан његове премијере, на-
лазимо занимљиву информацију:

Још прошле сезоне приготовљавала се код нас премијера једног 
младог23 пољског писца, Пежинског. Постојао је један превод г. Јулија 
Бенешића, интенданта загребачког казалишта, улоге су биле подељене 
врло згодно, али је премијера изостала тек онако... Сад је тек дошла на 
ред.24

Пошто је реч о отварању позоришне сезоне 1923/1924, 
о београдској премијери Ашантке појавило се више кри-
тичких осврта него поводом иједне раније премијере неке 
пољске драме. Ми смо их набројали укупно седам, иако би 
њихов број могао бити и већи.

Гласови су били различити и судови неједнако интонира-
ни, али комад се критици углавном није свидео. Готово сви 
су, међутим, истицали игру глумаца – у улози ’Ашантке’ на-
ступила је Жанка Стокић – и успелу режију Милана Грола. 
Шта се замерало комедији Пежињског?

Критичар Политике огласио се први. Он за писца, 
алудирајући на његов боравак у Француској, каже да је 
„врло мало Пољак, врло много Француз“ и у томе је „уче-
ник драмских писаца који су крајем прошлог века писали 
за Антоаново позориште, познати Théâtre libre“. По ономе 
што је показао београдској публици, „мада добар ђак, он ни 
по чему није домашио његове, у Београду већином неигране 
учитеље“. Из угла гледалишта, он овако представља утисак о 
Ашантки:

Гледаоци су српемни већ да у другом и трећем чину оплакују страшан 
живот заведене девојке Ашантке и да мрзе заводника. Међутим, писац 
23 Пежињски је тада имао 46 година!
24 Време, III/1923, 6. IX, 5.
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Приказ премијере Ашантке
Време, 8. IX 1923, стр. 5

(фрагмент)
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прави једну малу шалу са гледаоцима. Заводник је тај који води страшан 
живот, а заведену почињемо већ помало и да мрзимо.

Једино на овом месту наћи ћемо запажање о реакцији пу-
блике: 

У режији г. Грола комад је имао синоћ и леп публички успех. Упркос 
свему, много се смејало, а плакало нимало. Ефекти су палили, ипак.25

У опширном осврту у Времену, потписану криптонимом 
„Привр.“, читамо да је комедија „невесела пословенски, 
застарела по форми, понегде невештом руком писана, али 
комедија која полази од истине“. У тој истинитости сарад-
ник Времена види заправо главну вредност Ашантке, коју, 
по њему, пољски писац презентира доста успешно:

Фељтонистички лако и забавно, он је испричао драму једне ари-
стократске душе али без икакве тезе, без икакве догматичке или ситне 
буржујске метафизике, као што чини Запољска.

Уз похвале Гроловој режији, критичар представља и 
тешкоће пред којима се нашла Жанка Стокић, која је у 
првом чину играла веома младу девојку „у пупољку живо-
та“; њени квалитети, међутим, избијали су на површину са 
одмицањем радње, те следи овакав закључак: „Али ко би мо-
гао код нас боље од ње изразити онај сатанизам жене, бес-
тидну негацију сваког анђелства у жени?“26

25 Политика, XIX/1923, 7. IX, 5.
26 Време, III/1923, 8. IX, 5.



80

Најоштрији је био Душан Крунић на страницама Правде:

Управа Народног позоришта износећи прву премијеру у овој сезони 
није била срећне руке: Ашантка је комад без значаја, слаб, са баналним 
мотивом једног новинарског фељтона [...]. Неколико добро ухваћених 
реалистичких момената не спасавају осталу празнину и несадржајност 
комада...

Комаду, по Крунићевом мишљену, на нашој сцени није 
било никаквог спаса: „жалибоже цео тај поштен и савестан 
труд глумаца и редитеља, износећи нам овакву једну драмску 
багателу“.27

Иако без тешких речи, рецензент Препорода је заправо 
још убитачнији:

Прва премијера ове драмске сезоне био је један сасвим просечан ко-
мад. Не оставља код гледаоца ни утисак негодовања због тезе, због об-
раде, због идеја, ништа: оставља га потпуно равнодушним.

Реч је о комаду какви се, вели он, у светској драмској 
књижевности броје стотинама. „Зато је остало на глумцима 
да извуку комад. И они су унеколико успели.“ При том је Ж. 
Стокић „мало непријатна“ у првом чину, док је у другом и 
трећем – „савршена“.28 

Није много блажи ни Михаило Световски у недељном 
Илустрованом листу. Комади попут Ашантке, по његовом 
мишљењу, „не богате репертоар богзна колико, нити се 
убрајају у богатије“. По својим одликама комад Пежињског 
не само да није савремен, већ је то драмска литература од 
пре „пет деценија [...], далека прошлост“. Овако успоставља 
његов књижевни контекст: „Ашантка је само реакција на 
27 Правда, XIX/1923, 8. IX, 3.
28 Препород, II/1932, 8. IX, 4.
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Госпођу са камелијама и сушти противстав у портретирању 
жене, особито великоварошке жене, где сатанизму и ниско-
сти душе нема краја ни опроштаја греха!“ Комедија је на 
београдску сцену, држи Световски, понајмање стигла због 
своје уметничке вредности; главну заслугу за то има Јулије 
Бенешић, „њен преводилац и одани покровитељ Пежињског 
у Југославији“.29

Милан И. Марковић у свом одзиву у Венцу не бави се то-
лико слабостима самог комада. Штавише, он доста неутрал-
но представља његов садржај, тврдећи да „у њему има и ле-
пих места“. Смета му, међутим, нешто друго:

Наша позоришна управа као да се надала слабом успеху комада [...]. 
Тако се једино и може да објасни онај покисао декор, чије су кулисе биле 
умазане и прљаве и оставиле на гледаоце незгодан утисак. Ко зна колико 
је писаца одевало своје комаде њим!30

Из опширног приказа Димитрија Живаљевића у Будућ
ности, где је садржај Ашантке можда најдетаљније пред
стављен, навешћемо само једну реченицу: „Писац непознат, 
комад просечне вредности, један од комада који имају можда 
успех једне сезоне а потом се повлаче са репертоара“.31 Иако 
је превидео чињеницу да је Пежињски пре рата извођен у 
Београду, Живаљевић је тачно предвидео судбину Ашант
ке. Она није могла опстати на репертоару.

Да није било у питању отварање сезоне, овај би комад 
привукао можда мање пажње, па би му и судбина била нешто 
другачија; овако, уз сав глумачки потенцијал, својевремено 
доста чувено дело Пежињског на београдској позорници 
доживљава неуспех.
29 Илустровани лист, IV/1923, 39, 6. 
30 Венац, 1923/1924, IX/2, 143.
31 Будућност, II/1923, IV/6, 828.
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3.

Пет година касније, 1928. последњи пут, обновљена је ста-
ра љубав београдске публике – Фредрова комедија Госпође и 
хусари у новом, опет Бенешићевом преводу. Госпође и хусари 
у режији Јурија Ракитина одиграни су 28. маја 1928. годи-
не. Премијером Фредрове комедије бави се узгред В. Кот у 
књизи Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 
1914,32 а Ђ. Живановић јој посвећује један део свога рада 
„Фредро у Народном позоришту у Београду“.33 Живановић 
релативизира Котову тврдњу, засновану само на рецензији 
Милана Дединца „Госпође и хусари изгубили су битку“34 да 
обнова Фредрове комедије није имала успеха.

Госпође и хусари најављени су у Политици на дан премијере 
чланком о комедији и њеном аутору, дакле, на сличан начин 
као што је то учињено и 1905. године, те Живановић већ 
на основу тога претпоставља да је то морао бити значајан 
позоришни догађај.35 Дединчева рецензија, иако оштро 
насловљена, тврди Живановић имајући у виду ауторову 
критичарску жестину, ипак није потпуна дискредитација. 
О Фредровом тексту Дединац, наиме, вели: „само дело није 
од веће књижевне вредности: прилично реалистично, са 
довољно занимљивим ситуацијама, са нешто мало стила, 
али претерано развучено, водвиљско, оперетско, и готово 
без текста...“36 Даље следи примедба Ракитину да се није усу-
дио да развије оперетски елеменат у Фредровој комедији, и 
32 W. Kot, Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914, 90.
33 Ђ. Живавновић, „Фредро у Народном позоришту у Београду“, 

Филолошки преглед, 1969, I–IV, 44–47.
34 Политика, XXV/1928, 30. V, 10.
35 Уп.: Живановић, нав. дело, 44–45.
36 Политика, XXV/1928, 30. V, 10.
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углавном повољне оцене о глуми (Димитрије Гинић, Жанка 
Стокић).37

Котов исказ Живановић допуњује још једним освртом на 
ову представу. То је текст Душана Крунића у Правди, који 
је такође негативно интониран, али се углавном односи на 
управу позоришта. Код Живановића читамо:

 
Крунићев тон је сав у подсмеху: „Нека ми опрости онај тако сим-

патични управни тријумвират фине, блажене памети Милан, Ранко и 
Гавела, који живе као браћа, воле се као заклети побратими и једно о 
другом најлепше говоре. (Ах, када би се нешто могле прочитати неизго-
ворене мисли!)“ Мислило се овде на Милана Грола, Ранка Младеновића 
и Бранка Гавелу.38

Морамо само прецизирати да је Милан – Милан Предић, 
тадашњи управник Позоришта; Милан Грол је у то време 
био министар просвете.

И поред заједљивих примедаба, па и недостатка 
одушевљења представом, Крунић хвали игру појединих глу-
маца (Ж. Стокић, Михаило Миловановић).

У прилог својој тези да пријем Госпођа и хусара код пу-
блике није морао бити неповољан, Живановић наводи и по-
датак да је до краја сезоне представа трипут репризирана.39

Са своје стране, допунићемо и Кота и Живановића – још 
једним критичарским мишљењем, овога пута врло ауторита-
тивним. Реч је о тексту својевремено познатог редитеља и по-
зоришног радника Милутина Чекића, објављеном у Времену 
истога дана када и рецензије у Политици и Правди. Госпође 
и хусаре на нашој сцени Чекић посматра у историјској пер-
спективи:
37 Уп.: Живановић, нав. дело, 46.
38 Исто, 46.
39 Уп.: исто, 47.



84

Наивна и чедна шаљива игра пољског комедиографа Фредра имала је 
у своје време интереса за нашу публику. Згодно нађена сценска ситуација, 
без много духовитости и интуиције, али са лаким позоришним хумором 
од кога се лице брзо разведри – могла је некада пријатно насмејати и 
најозбиљније грађане [...]. И сама грађа комедије, и сценски пластично 
израђени типови, учинили су да су тада наши глумци с разумевањем и 
пасијом приказивали Фредрову комедију...

Чекић, међутим, констатује да су промене, које су за више 
од пола века, а нарочито после рата коренито преобразиле 
свест позоришног гледаоца, неминовно потиснуле овакав 
тип ’шаљиве игре’. Данас, вели он „поратни нерви публике 
траже драстичне утиске и много од грубе реалности“. Ипак, 
чисто редитељским оком гледано, и у то ’поратно’ време 
Госпође и хусари могли су се, по Чекићевом мишљењу, успеш-
но поставити на сцену, али само „ако се изнесу са необично 
интересантном глумачком интерпретацијом“, јер „у читавој 
ствари мора се стално осећати драж лаке конверзације и 
неусиљено дате комичне ситуације“. Што се пак тиче Раки-
тинове инсценизације, „овога пута је Фредрова комедија 
дата нешто мало тврдо, без потребне еластичности и лакоће, 
мада су и глумци и режисер уложили много труда и добре 
воље“.40

Чекић, дакле, указујући на објективна ограничења, не 
одбацује Госпође и хусаре, не говори о њиховој премијери 
1928. године као о дебаклу, али не даје повода ни да се из-
вуче закључак о успеху комедије код београдске публике.

Премда свакако није реч о недвосмисленом неуспеху, 
Госпође и хусари између ратова ипак нису више могле наићи 
на онакав пријем код нас, какав су имали раније.
40 Време, VIII/1928, 30. V, 8.
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4.

Последња пољска премијера у Београду одиграна је 15. 
јануара 1931. у Мањежу. Био је то стари, предратни комад, 
даван први пут још 1909. године – Морал госпође Дулске од 
Габријеле Запољске. И превод је био стари – Бенешићев. У 
Ракитиновој режији, са Жанком Стокић у улози Дулске, овај 
обновљени Морал госпође Дулске добио је доста повољне 
критике.

Сарадник Времена Д. А. ’филистарску трагикомедију’ 
Запољске назива „филистарски комадићак“ и истиче његову 
смелост у неким давно прошлим временима, која не мора 
више звучати исто:

Од тога доба рат је дао милион далеко снажнијих мотива у том прав-
цу, ставио на избор безброј сличних, уосталом невероватно обичних, 
канда с нама срођених духовних и моралних безглавља, изопачености 
и подмуклости.

Мимо сасвим очигледне анахроности и, једноставно ре-
чено, измењеног укуса публике, „још увек свет може наћи 
у овом старом трагикомичном комаду извесне ситнице које 
нису од пролазне вредности“.

Што се саме изведбе тиче, критичар Времена више хвали 
но што куди Ракитинову режију, истичући необичност и 
наглашено присуство гротескних захвата. Жанки Стокић, 
и поред бројних похвала, замера што је у своју улогу 
малограђанке „уносила готово сувише нашег ’фолклорног’ 
пренемагања и шеретлука“.

Па ипак, оцена Д. А. није једнозначно позитивна, чак на-
против: 
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поставку Морала госпође Дулске

Време, 17. I 1931, стр. 4
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Нисмо неодлучни када кажемо да [је] овај комад у његовом београд-
ском васкрсењу оправдала евентуално само добра игра неколиких глу-
маца. Али кад се сетимо да је то безмало сталан случај, онда налазимо 
да је наместо Морала гђе Дулске с пуно права могао да се појави један 
нов комад, проосећан у сроднијој, ближој, савременијој психолошкој 
мочвари.41

И Душан Крунић, пишући приказ представе за Прaвду, 
осећа ’патину’ на овој комедији, која је „пре две деценије 
значила привлачан репертоар наше сцене“, и то „несумњиво 
добар репертоар“. Морал госпође Дулске „представља једну 
доста добру, стару буржоаску комедију, дату са горким хумо-
ром и са истинским животним елементима“. Па ипак, управо 
на њеном примеру, вели Крунић, може се добро илустровати 
брзо старење грађанске комедије. Појединачна побуна једне 
личности која је у основи овога дела, некада веома дрска, 
сада „одаје један идејни музеј“. Све то, међутим, не негира 
највећу вредност овога комада, у којем је ауторка „погодила 
и дала и оно што је трајно у буржоаском духу и буржоаском 
моралу, а то је филистарство и лицемерност“.

На остварења глумаца Крунић нема примедаба, а Ракитин 
је „учинио да осетимо драж старог текста“.42

Ж. В., аутор кратког текста у Политици, сматра да је по-
требу да се на сцену врати „друштвена драма са женама у 
жипону и људима који носе залиске налагала [...] она иста, 
непромењена наклоност публике да се смеје кући која стро-
го суди о туђим скандалима, а за своје има четири зида и та-
ваницу над њима“. О ’филистарској трагикомедији’ читамо:

Запољска је просејала кроз своје дело безброј ситних запажања које 
је у стању само жена да учини, када је у питању друга жена, а целу радњу 
41 Време, XI/1931, 17. I, 4.
42 Правда, XXVII/1931, 17. I, 5.
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и разговор водила [је] ако не баш нарочито добро, а оно бар вешто да 
забави, насмеје, изненади.

О раду глумачке поставке критичар Политике има само 
похвале, посебно истичући, наравно, Ж. Стокић, али и 
Гинића (Фелицјан Дулски), који је био „одличан у епизодној 
улози, која је скоро без текста“.43

Најсажетији, али и најоштрији био је Димитрије 
Живаљевић на страницама Живота и рада. Он обнову Мо
рала госпође Дулске сматра потпуним промашајем, чудећи се 
„каква је голема невоља нагнала Управу да на репертоар ста-
ви“ тај комад. Коректна игра глумаца „представља један бес-
користан напор“, а разлог је бескрајна застарелост основног 
конфликта:

...у доба петролејских лампи можда је она психологија и била интере-
сантна. Бунт младога г. Дулског против назора своје мајке био је можда за 
дивљење. Данас, под блеском електричних лампи, све је тако измењено, 
и комад гђе Габријеле Запољске има можда само архивске вредности.44

Но ако је Живаљевић био у праву у вези са Ашантком 
Пежињског, у процени виталности Морала госпође Дулске 
Габријеле Запољске грдно се преварио. Комад је опстао на 
репертоару Народног позоришта у Београду безмало до ше-
стоаприлског бомбардовања.

5.

У чланку „Пољски драмски писци на нашим позорница-
ма“ (1932) Константин Перић се осврће управо на сцену бе-
43 Политика, XXVII/1931, 17. I, 7.
44 Живот и рад, IV/1931, VII/38, 153.
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оградског Народног позоришта, указујући на чињеницу да 
су на њој изведена дела тек троје пољских аутора – Фредра, 
Запољске и Пежињског:

Фредро, одличан пољски комедиограф, тако рећи је савременик 
Стеријин, са којим има много сличности и по судбини својих комедија; 
Запољска је представник натуралистичке драме и почела је да пише још 
осамдесетих година прошлога столећа, а Пежињски је један од представ-
ника ’Младе Пољске’[...]. Изабрани комади не представљају ни оно што 
је најбоље код тих писаца, а камо ли да могу да покажу богатство и снагу 
пољске драме.

Све то утолико више чуди Перића, што је управо у Београ-
ду 1923. одржан конгрес словенских позоришта. А управо је, 
држи Перић, пољска књижевност та у чијем је окриљу пони
кла „идеја о словенској драми као нарочитој расној драмској 
врсти“, представивши Мицкјевичеве идеје из његових пари-
ских предавања о драмском делу Зигмунта Красињског Nie
Boska komedia. „И велики пољски модерни драмски писац 
Станислав Виспиањски“ – вајка се Перић – „дао је неколико 
ремекдела у тој врсти коју би најприкладније могли назва-
ти словенска фантастична драма“, а даље налазимо и ово: 
„Још се наша београдска позорница не отвара ни великом 
пољском драмском писцу Каролу Хуберту Ростворовском, 
који влада изванредном сценском динамиком и необичном 
снагом у вајању карактера.“45 Пољска драмска књижевност 
није боље среће ни кад је реч о комедији, закључује Перић, 
набрајајући дела пољских комедиографа којима би место 
било и на београдским даскама. При том, представљајући 
комедију Наследник (Spadkobierca, 1924; 1925) Адама Гжи-
мале Сједлецког, износи и податак да је та комедија „од 
45 Народна одбрана, VII/1932, 6, 88.
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Београдског народног позоришта унета у репертоар за ову 
сезону“,46 тј. 1931/1932.

Колико ли би тек био огорчен Перић да је могао знати 
да ће његова констатација како „Београдско народно позо-
риште после рата до данас није извело ниједну послератну 
комедију пољску“ – бити применљива и на наредних готово 
десет година!

За све време од обнове Морала госпође Дулске до избијања 
рата, бар према нашем сазнању, у плановима Позоришта на-
шло се још само једно пољско дело. То је прва драма Ста-
нислава Пшибишевског Због среће (Das grosse Glück, 1904; 
1897; Dla szczęścia, 1899; 1900). Превод с пољског, предат 
Позоришту 30. X 1934. године, начинио је Кирил Таранов-
ски (1911–1993).47 У писму пок. професора Тарановског, 
упућеном писцу ових редова 30. XII 1986. из Арлингтона 
(Масачусетс),48 објаснио је околности под којима је Управа 
узела у разматрање драму Пшибишевског.

После марсејског атентата на краља Александра у целој 
земљи објављена је четрдесетодневна жалост, те су се у вези 
с тим у позориштима могле приказивати само озбиљне дра-
ме и опере. Народно позориште је 1934, по сећању К. Та-
рановског, имало само комедије спремљене за премијере у 
току октобра и новембра, те је хитно морало да преусмери 
своје активности. Превод драме Пшибишевског поручило 
је Тарановском сáмо Позориште, и то на предлог Јурија Ра-
китина. На Ракитинов избор утицало је неколико могућих 
побуда, од којих је свакако најјача она прагматична: дра-
ма Dla szczęścia нема много лица (свега четири) и могла се 
46 Исто, 8, 124.
47 Уп.: Kot, нав. дело,  99.
48 Сагласно изричитој молби проф. Тарановског, писмо нигде не цитирамо 

дословно.
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увежбати врло брзо, а као и већина драма Пшибишевског, 
није постављала посебне сценографске захтеве. С друге 
стране, Ракитин је Пшибишевског знао још из Русије, где 
је његова позоришна популарност пре револуције била оди-
ста огромна; Тарановски је претпостављао да је Ракитин у 
Русији могао и режирати Пшибишевског, па можда баш и 
Dla szczęścia.

Драма, међутим, није изведена, јер се, очигледно, није 
допала Управи, у првом реду управнику Драгославу Илићу 
и његовом директору Драме – РадомируРаши Плаовићу. 
Преводиоцу је исплаћен хонорар, а рукопис је одложен у ар-
хиву, али тамо ипак није мировао. Умножен, ушао је у редов-
ну размену међу позориштима, те му се траг може пратити 
до репертоарских планова скопског Народног позоришта 
за сезону 1940/1941.

III. Нови Сад и Војводина

Први пољски комад који је после I светског рата по
стављен на неку српску сцену изведен је у Новом Саду: 
били су то Њих четворо Габријеле Запољске у предратном 
преводу Лазара Кнежевића.49 Премијера, још увек у оквиру 
јединственог Српског народног позоришта, одржана је 6. 
новембра 1919.50

Прва два пољска комада која су после рата играна у Бео-
граду, извођена су потом и у Новом Саду. У Новосадско
осијечком позоришту Госпођица Маличевска дошла је на ред 
за премијерно приказивање тек 21. априла 1928. године.51

49 Комад је премијерно изведен у Народном позоришту у Београду 1913. 
О томе више у: W. Kot, нав. дело, 96–98.

50 Уп.: P. Volk, Pozorišni život u Srbiji 1835/1944. Beograd, 1992, 139.
51 Уп.: B. Stojković, нав. дело, 872.
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1.

Ашантка Пежињског одиграна је први пут у Новом Саду 
месец и по дана после београдске премијере, и то 24. октобра 
1923. У режији Жарка Васиљевића, са Маријом Верешчаги-
ном у насловној и Милорадом Душановићем у улози Лон-
ског, овај комад је на даскама Народног позоришта у Новом 
Саду био неупоредиво боље среће. У најави премијере, по-
ред детаљног садржаја комада, у новосадском демократском 
листу Јединство читамо: „Једна свакодневна историја: жена, 
љубав, новац и смрт. Одлично обрађена ова ствар тече у 
брзим дијалозима једне беспрекорне бинске технике.“52

Први осврт појавио се у Застави два дана по премијери. 
Рецензент, потписан криптонимом „Вер.“, углавном пози-
тивно оцењује и комад и његову изведбу. „Истина,“ – вели 
он – „Ашантка није по својој теми ништа ново, а није и не-
што нарочито, али зато је потпуно успела да у нашој публи-
ци произведе интересовање за комаде овакве врсте.“ Све у 
свему, Ашантка као репертоарска позиција је, по његовом 
мишљењу, „један велики плус“, и то из два разлога: „прво, от-
ресли смо се оних глупих и бледих старудија, а друго, у позо-
ришту се осетила једна свежија, млађа атмосфера“. Ашантка 
је, дакле, имала управо супротан ефекат, него што је то био 
случај са београдском сценом.

Успеху комада, према критичару Заставе, битно је допри-
нела Васиљевићева режија, чије су главне одлике „природна 
игра и избегавање оног ачења и пренемагања глумаца, које се, 
на жалост, још увек помало практикује на нашој позорници“. 
Верешчагиној, и поред високе оцене њене интерпретације, 
упућена је само једна карактеристична примедба: „Велика је 
52 Јединство, V/1923, 24. X, 3.
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штета што гђа Верешчагина не може да савлада наш аксан, 
јер би тада била одлична.“53

Потписан криптонимом „р“, рецензент Јединства, које 
се залагало за подржављење СНП, пун је хвале за новог 
управника, дра Бранислава Војиновића. Ашантка, „лепо 
успели пољски драмски комад“, оцењен је као „добра прино-
ва нашег репертоара, који је у садањем управнику дру Вој[и]
новићу нашао правог човека“. Глумци су „своје улоге лепо из-
вели“, а сам комад је испао „врло ефектна слика [...] савреме-
ног друштва у расулу“.

Што се публике тиче, критичар признаје да је комад оди-
гран „пред прилично празном кућом, нарочито у партер-
ским просторијама“, те је због тога кори:

Жалибоже, публику више привлаче мало не сваку вече пуни биоско-
пи. Дакако да је у тим приликама тежак положај управи нашега позо-
ришта – а кривица је на публици која не води бригу о разлици између 
техничке и праве уметности.54

И поред повољних критика, немамо података о томе да 
се Ашантка дуже задржала на репертоару Народног позо-
ришта у Новом Саду.

2.

Новосадскоосијечко позориште, под управом Петра 
Коњовића, за свога трајања извело је неколико пољских ко-
мада, међу којима је први био већ споменута Госпођица Ма
личевска Г. Запољске. Затим је уследила комедија Стефана 
Жеромског Утекла ми препелица (Uciekła mi przepióreczka, 
53 Застава, LIV/1923, 26. X, 2.
54 Јединство, V/1923, 27. X, 3.
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1925; 1924), одиграна један једини пут у Сомбору 13. октобра 
1928, као и Морал госпође Дулске Г. Запољске у Новом Саду 
18. октобра 1928, обе у преводу Јулија Бенешића.55 

Уз ове познате комаде, Новосадскоосијечко позориште 
поставило је на сцену и један данас заборављен пољски комад. 
То је Школа (Sztuba) Казимјежа Лечицког (1894–1941), не4–1941), не-
кад доста познатог пољског новинара, есејисте, приповеда-
ча и драмског писца, који је живео и радио у Вилну. Комад 
који је, у преводу Јулија Бенешића, почетком 1932. приказан 
најпре у Сплиту, дочекао је своју српску премијеру 6. окто-
бра 1932. у Новом Саду. Школа Лечицког била је у то вре-
ме новина и у пољској драмској књижевности: премијерно 
је изведена у Вилну 1931, а тридесетих година играна је, са 
знатним успехом, широм Пољске.56

Новосадска премијера Школе најављена је у Југословен
ском дневнику:

Данас, у четвртак 6. о. м. даје се Школа од Казимјера Лечицког, савре-
меног пољског књижевника и публицисте. Једно лице ове интересантне 
комедије каже: „Школа није спремање за живот. Школа је живот сама за 
себе!“ У овој реченици садржан је цели смисао и идеја комедије. Писац 
даје пластичну, интересантну и напету слику живота у гимназији једне 
пољске варошице и врло духовито, зналачки и с љубављу црта однос 
професора и ђака [...]. Тај однос није увек једноставан [...]. И учитељ је 
човек. Он није само чаробњак. А ђак није само неисписани лист папира. 
Он је често само човек. Школа није увек само светиште науке, него и 
институција у којој живе људи са свим својим слабостима и амбицијама. 
Ова комедија заслужује највећу пажњу наше позоришне публике, а осо-
бито оних који немају било какве везе са школом.57

55 Уп.: B. Stojković, нав. дело, 872.
56 Уп.: Józef Bujnowski, „Obraz międzywojennej literatury wileńskiej”, Poezja, 

1981, 5/6, 10.
57 Југословенски дневник, IV/1932, 6. X, 5.
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О премијери у истом листу налазимо кратку, али по-
хвалну оцену. Осврћући се на низ других комада, сарадник 
„Југословенског дневника“ В. Ж. О. бележи и ово: „Као нова 
ствар долази Лечицкова Школа, сиже из ђачког живота. На 
сваки начин је ово леп комад и нешто добро“. А нешто даље 
читамо: „...Коњовићево позориште заслужује много више 
пажње него што му се придаје, јер оно уме и да одабере нешто 
врсно и вредно, а што одговара духу данашњег времена!“58

У недељнику Нови Сад у анонимном тексту „Отварање 
позоришне сезоне“ о самом комаду Лечицког не налазимо 
ни слова, али зато из осврта на глумачку интерпретацију 
на премијери можемо добити извесну слику о његовом 
пријему код публике: „У Школи од Лечицког нарочито же-
лимо истаћи г. А[рманда] Алигера, који је овом приликом 
први пут пред нашом публиком одиграо већу улогу са толи-
ко успеха да је спонтаним аплаузом поздрављен.“59

Без обзира на то што је, иако без посебног ентузијазма, 
критика прихватила комад Лечицког, немамо података о 
његовим репризама или обновама.

Као што смо се, дакле, могли уверити, новосадска, па 
и уопште војвођанска публика имала је прилике да види 
углавном разноврснији избор пољских комада, међу којима 
је било и најновијих, што није био случај са београдском. А 
и пријем је, судећи бар по одзивима критике, био углавном 
повољнији.

58 Југословенски дневник, IV/1932, 8. X, 5.
59 Нови Сад: Културнопросветни и привредни лист за Дунавску бановину, 

IX/1932, 42 (8. X), 3.
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IV. Остале сцене

1.

После београдске, најамбициознија сцена у оквирима 
тадашњег српског културног опсега била је сцена у Скопљу – 
Народно позорште Краља Александра I. За активност тога 
позоришног средишта у погледу пољских драмских дела 
располажемо врло оскудним подацима, како због тога што 
позоришни живот у Скопљу није уредно праћен у текућој 
периодици, тако – понајвише – зато што је архива позориш-
та изгорела у првим данима Априлског рата 1941. Зна се, 
ипак, да су почетком двадесетих година извођена два комада 
Запољске, и то из предратног репертоара Народног позо-
ришта у Београду – Њих четворо 4. јануара 1921.60 и Морал 
госпође Дулске 25. новембра исте године.61 Напред цитира-
ни чланак К. Перића о пољској драми у нашем позоришту 
обавештава нас о још једној представи у Скопљу. Реч је о 
комедији Наследник Адама Гжимале Сједлецког, одиграној, 
по свој прилици, у сезони 1931/1932. У вези с тим Перић 
дословце каже: „Ето, та комедија, која је од Београдског на-
родног позоришта унета у репертоар за ову сезону, играна 
је први пут у јануару т. г. [1932] с великим успехом, не овде, 
већ у Скопљу у позоришту ’Краља Александра I’, што служи 
на част управнику тога позоришта.“62

У тексту „Пред почетак сезоне 1940–41.“, објављеном у По
зоришном листу скопског позоришта, оквирној пројекцији 
репертоара за сезону 1940/1941, налазимо опширан спи-
60 Уп.: B. Stojković, нав. дело, 783.
61 Уп.: исто, 784.
62 Народна одбрана, VII/1932, 8, 124. 
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сак драмских текстова, за који се и каже да је практично 
неизводљив. На том списку, међу словенским писцима, на-
шло се и двоје Пољака – Габријела Запољска са комадима 
Њих четворо и Жабица (Żabusia, 1897; 1903) и Станислав 
Пшибишевски са драмом Због среће.63 Њих четворо је стари 
превод Лазара Кнежевића, Због среће – неизведени превод 
Кирила Тарановског. На жалост, не можемо знати да ли 
је Позориште располагало текстом Жабице, али ако јесте, 
онда је то морао бити неки нов, нама непознат превод.64 Од 
ових комада изведени су само Њих четворо, и то вероватно 
почетком 1941.65

2.

Једини пољски комад који је био на репертоару позориш-
та у унутрашњости јесте Морал госпође Дулске. Извођен је 
у Нишу (Нишко градско позориште) током 1925. године,66 
а затим га је преузело у свој репертоар Народно позориш-
те Моравске бановине и изводило га више пута: најмање 
једном током сезоне 1930/1931,67 потом 26. марта 1932,68 
током 1938. и 28. маја 1939.69 Сва је прилика, међутим, да је 
63 Позоришни лист, Скопље, II/1940/1941, 1, 9–11.
64 Овај комад, по свој прилици, није преводио ни Бенешић. Уп.: L. 

Paździerski, „Bibliographia polonica Julija Benešića“, Зборник за славистику 
МС, 1980, 19, 145–196.

65 У бр. 10 Позоришног листа за исту сезону објављена је, како обавештавају 
библиографски извори, рецензија Миливоја Павловића „Поглед на 
пољску књижевност. Поводом приказивања драме Њих четворо“. На 
жалост, нисмо успели да дођемо до тог броја.

66 Уп.: P. Volk, нав. дело, 498.
67 Уп.: B. Stojković, нав. дело, 895.
68 Уп.: P. Volk, нав. дело, 503.
69 Уп.: B. Stojković, нав. дело, 905.
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извођења овога комада у Нишу било и далеко више. Морал 
госпође Дулске извођен је и у Пожаревцу, у тадашњем Народ-
ном позоришту Дунавске бановине70 између 1930. и 1932,71 
а био је и на репертоару путујућег позоришта Живојина 
Вучковића (1928–1933).72

Закључак

Узме ли се у обзир побројано, може се констатовати да су 
пољска драмска дела између 1919. и 1941. у српској средини 
доста добро заступљена. И у овом раздобљу, као што смо се 
уверили, у питању је опет искључиво – комедија. Извођења 
пољских комада на нашим сценама у ово време имала су знат-
ног одјека како код критике, тако и код позоришне публике, 
а за неке од њих могло би се рећи и да су стекли одређену 
популарност. Као некад, у XIX веку, Фредрове Госпође и ху
сари, „филистарска трагикомедија“ Габријеле Запољске Мо
рал госпође Дулске поста ла је омиљени пољски комад српске 
позоришне публике између двају светских ратова, па стога и 
стална репертоарска позиција многих позоришних кућа.

Преглед премијера, међутим, јасно указује и на то да про-
цес у главним својим цртама ни по чему није квалитативно 
надмашио раздобље од почетка XX века до I светског рата. 
За више од 22 године на свим нашим сценама бележимо само 
три савремене позиције, од којих се ниједна није одржала на 
репертоару: Утекла ми препелица Жеромског, играна један 
једини пут, и то у Сомбору, Наследника ГжималеСједлецког, 
70 Под овим именом стално пожаревачко позориште радило је до оснивања 

истоименог позоришта са седиштем у Новом Саду 1936.
71 Уп.: B. Stojković, нав. дело, 919.
72  Уп.: исто, 942.
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о чијем извођењу у Скопљу имамо само посредна сазнања, и 
најпосле Школу Лечицког у Новом Саду. Остале  на 
српским сценама тицале су се само нових позиција већ ета-
блираних аутора. Тако је од Запољске, коју београдска по-
зоришна публика памти од премијера Морала госпође Дулске 
(1909) и Њих четворо (1913), постављена Госпођица Мали
чевска, а исти је случај био и са Ашантком Пежињског, којег 
памтимо по предратној неуспешној београдској премијери 
Лакомислене сестре (1908). 

Све то свакако сведочи о приличној конзервативности, 
како фактора који су одлучивали о позоришним репертоа-
рима, тако и знатног дела публике. Гласови попут Перићевог 
били су, на жалост, одвећ ретки.

А пољској, већ тада итекако богатој позоришној мисли и 
надасве амбициозној драмској продукцији, како авангардној 
тако и традиционалној, тек је престојало да у нашој средини 
одиграју значајну, па и прекретничку улогу – у другој поло-
вини XX века.
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ПОЉСКА АВАНГАРДА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СЦЕНАМА

Jadviga Sopčak, Poljska avangardna drama u Jugoslaviji (1945–
1990). – Novi Sad : Matica srpska, Odeljenje za scenske 

umetnosti i muziku, 2001. – 460+[2] str.*

Јадвига Сопчак ( Jadwiga Sobczak), дугогодишњи кон-
трактуални лектор пољског језика на Филозофском факул-
тету Универзитета у Новом Саду – сада професор српске 
и хрватске књижевности на Универзитету у Лођу – посве-
тила је многе године мукотрпном, чинило се, сизифовском 
истраживању, које је на концу уродило несвакидашњим пло-
дом. Током осамдесетих година, сакупљајући материјал за 
своју докторску дисертацију рађену под руководством дра 
Божидара Ковачека, проучавала је присуство пољске драм-
ске књижевности на позоришним даскама широм бивше 
„велике“ Југославије, тачније њене српскохрватске језичке 
територије. Осим неспорних унутрашњих квалитета, ово 
истраживање и књига Пољска авангардна драма у Југославији 
(1945–1990) као један од његових резултата имају уникал-
ну димензију: у питању је синтеза начињена дословце у 
последњи час, која је остала да сведочи негдашње културно 
јединство над амбисом издељеног и избразданог простора. 
* „О позоришној рецепцији пољске авангардне драме у Југославији“, 

Зборник МС за књижевност и језик, 2001, XLIX (3), 514–518
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И поред очекиваних процеса културне реинтеграције, таква 
се синтеза више никада не би могла начинити или бар – не 
у том обиму и не на тако богатом материјалу. На тај је начин 
Пољска авангардна драма у Југославији (1945–1990) Јадвиге 
Сопчак сасвим нехотично постала и својеврстан споменик 
тој некад великој земљи и времену када је имала мање или 
више складан заједнички културни простор.

Књига Јадвиге Сопчак и уопште студије о позоришној 
рецепцији пољске драме код Срба и Хрвата које је ова ау-
торка предузела – а грађа прикупљена за дисертацију, мимо-
гред спомињемо, проблемски и обимом материјала знатно 
превазилази оквире књиге – ослања се на лепу традицију 
пољске књижевне и театролошке компаративистике.1 
Имамо на уму значајан допринос пољског југослависте 
Влођимјежа Кота и превасходно његову монографију 
Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914 
(1962) која је уједно и незаобилазан прилог историји по-
зоришта и позоришног живота код Хрвата и Срба. Пољска 
авангардна драма у Југославији (1945–1990), дакле, наставља 
једном утрвену стазу, али – за разлику од претходника – 
свој предмет проучава методолошки битно другачије. Док 
је Влођимјеж Кот био нужно усредсређен на историјска и 
историјскофилолошка истраживања – што је диктирало 
већ само раздобље којим се бавио – дотле је Јадвига Соп-
чак имала привилегију да такав методолошки приступ сведе 
на нужни минимум, а да сву пажњу посвети редитељским 
концепцијама, њиховом пријему код публике и критике, па 
чак и глумачким остварењима. Разлог томе је, поред обиља 
(тада још нетакнутих) архивских и библиотечких извора, и 
1 О томе вид. Poljska avangardna drama u Jugoslaviji (1945–1990), „Uvod“, 

стр. 5–6.
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чињеница да су јој на располагању били живи информанти
савременици, како редитељи и глумци, тако и позоришни 
људи, писци и критичари из Србије, Хрватске, Босне и Хер-
цеговине…  

*

Пажљиви читалац, шта год настојао да постигне лектиром 
књиге Јадвиге Сопчак Пољска авангардна драма у Југославији 
(1945–1990), суочиће се са огромним чињеничким корпу
сом, скрупулозно проученим и прокоментарисаним, а да при 
том заправо и не осети како га аутор „увлачи“ у фактографију. 
Ту се практично за свакога нашао низ нових сазнања о 
историји позоришног живота у срединама где су се изводи-
ли комади пољских авангардних аутора и околностима под 
којима су се постављали на сцену, о критичкој рецепцији 
представа (па тако и о људима који су се у датом времену ба-
вили, поред осталога, и пољском драмском књижевношћу, 
критичарима, преводиоцима…), уз ослонац на критике али и 
лична сведочења – о редитељским промишљањима појединих 
комада и сваковрсним проблемима њихове инсценизације… 
Као посебну вредност ове разуђене рефлексије ваља истаћи 
низ успешних интерпретација „улазних“ драмских текстова 
и њихових семантичких артикулација у пољској средини као 
полазиште за праћење смисаоних мена и адаптација у новој, 
„циљној“ средини. 

Напослетку, ненаметљиво понуђена поука читаоцу ићи 
ће у смеру више но егзактно поткрепљених закључака о ви-
соком месту које су пољска авангардна остварења заузимала 
у југословенском позоришту током шездесетих и седамде-
сетих година XX века, како као зрачење пољске позоришне 
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мисли уопште тако и као репертоарске позиције, успешне 
или мање успешне и популарне код публике, односно као 
индивидуална редитељска и/или глумачка остварења.

Грађа коју презентује књига Пољска авангардна драма у 
Југославији (1945–1990) организована је, сасвим исправно, 
према ауторском кључу, тј. према пољским ауторима чија су 
се дела изводила на српским и хрватским сценама – а не пре-
ма укупној хронологији појава. У основи композиције књиге 
и класификације грађе леже четири тематска гнезда: Славо
мир Мрожек, Тадеуш Ружевич, Станислав Игнаци Виткјевич 
– Виткаци и Витолд Гомбрович. Ипак, хронологија која је 
у оваквим студијама незаобилазна, није нарушена. Пољски 
писци чија смо имена навели – поређани почев од најмлађега 
ка старијима – разврстани су према хронологији премијерних 
извођења на српским/хрватским/босанскохерцеговачким 
итд. сценама: Мрожек –1960, Ружевич – 1962, Виткаци – 
1966. и Гомбрович – 1970. Хронолошки принцип темељ је 
излагања материјала унутар ових језгара.

Композиција и унутрашње сразмере појединих делова ове 
научне „тетралогије“ диктиране су искључиво фактограф-
ским материјалом. Очигледна неуједначеност у обиму (нпр., 
први део, посвећен Мрожеку, обухвата готово две стотине 
страна, док последњи, онај о Гомбровичу, броји једва нешто 
више од педесет) у потпуности одражава пропорције у грађи 
за разматране појаве. Док је анализа позоришне рецепције 
Мрожека у Југославији, потпуно заслужно, дорасла безмало 
до читаве монографије – од укупно 100 премијера пољских 
авангардних комада на југословенским сценама Мрожек, 
осим што је први пристигао, учествује са чак 71 премијером2 
– дотле се у представљању квантитативно знатно мањег кор-
2 Уп. табелу бр. 5 – Исто, стр. 428.
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пуса о Виткацију и Гомбровичу, припадницима у неку руку 
поколења „учитеља“ пољске литерарне авангарде, приступа-
ло нешто другачије – уз осврт, како ауторка истиче у Уводу, 
на њихову „ванпозоришну рецепцију“,3 не би ли се објаснило 
њихово релативно кашњење, што у крајњем исходу изузетно 
много говори управо о срединамапримаоцима.

Држимо да би за ову прилику било сувишно представљати 
садржај књиге Јадвиге Сопчак, али ипак ваља споменути не-
колике чињенице које о природи и значају теме сведоче већ 
и саме за себе.

Једна од њих је, примера ради, податак да су четворици 
пољских аутора као редитељи приступали, поред осталих, 
Бранко Плеша, Мирослав Беловић, Радослав Дорић, То-
мислав Дурбешић, Боро Драшковић, Мира Траиловић, 
Харис Пашовић, Ванча Кљаковић, Јосип Лешић, Ники-
та Миливојевић, Вида Огњеновић, Љубомир Драшкић, 
Паоло Мађели… и толики други, старији и млађи. Готово 
да није било значајнијег позоришног редитеља тадашње 
југословенске сцене који се није огледао у инсценизацији 
неког пољског авангардног комада.

Једнако је значајно и то што је пољска драмска књи
жевност до наше публике долазила у инсценизацијама пољ
ских редитеља, и то како преко БИТЕФа и Фестивала малих 
и експерименталних сцена, тако и захваљујући гостовањима 
пољских уметника у југословенским позоришним кућама. 
Реч је о таквим именима као што су – бар кад је реч о дели-
ма споменуте четворице аутора – Јежи Јароцки, Казимјеж 
Дејмек, Тадеуш Минц и још много других. У „епохи 
БИТЕФа“ југословенско гледалиште се могло срести, осим 
3 Исто, стр. 7.
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тога, са инсценизацијама Јежија Гротовског, Јузефа Шајне, 
Конрада Свинарског, Тадеуша Кантора, Анджеја Вајде…

Позоришна рецепција дела Славомира Мрожека, по-
себно у Србији, својеврстан је феномен. У Закључку своје 
књиге Ј. Сопчак наглашава да је та рецепција била „нео-
бично богата“, али и „чак шокантна за истраживача због 
своје аутентичности, територијалног обима и спонтано-
сти пријема пољског писца који је тако рећи третиран као 
домаћи драмски писац“.4 Врхунац тога несвакидашњег фе-
номена била је светска прапремијера Мрожековог славног 
Танга у Југословенском драмском позоришту 1965. године. 
Представу је режирао тадашњи управник ЈДПа Миро-
слав Беловић. За избор управо овога Мрожековог комада 
заслужан је Јован Ћирилов, који га је, у рукопису, донео 
из Варшаве (са гостовања ЈДПа) претходне, 1964. године, 
а ништа мање ни његов преводилац, познати српски по-
лониста Ђорђе Живановић, у то време и хонорарни про-
фесор на београдској Позоришној академији. На сцену 
ЈДПа 21. априла 1965. изишао је глумачки ансамбл у са-
ставу: Љубиша Јовановић, Блаженка Каталинић, Невен-
ка Урбанова, Снежана Никшић, Славко и Никола Симић 
и Марко Тодоровић. Премијеру су пропратила прва пера 
тадашње београдске позоришне критике и при томе се по-
делила у два супротстављена табора; текст и инсценизацију 
напали су Иван Ивањи, Ели Финци и Миодраг Илић, а под-
ржали млађи – Јован Ћирилов, Слободан Селенић, Петар 
Волк, Владимир Стаменковић и тада сасвим млади Огњен 
Лакићевић.

Захваљујући исцрпним разговорима које је ауторка 
1989. године водила са Мирославом Беловићем, читалац 
4 Исто, стр. 412.
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је у прилици да дозна мноштво вредних појединости око 
постављања Мрожековог Танга, па, поред осталога, и то да 
је за избор текста пун хвале био Иво Андрић. Захваљујући 
„живом“ контакту с Беловићем, ауторка је дошла и до бе-
лежака са предавања које је јануара 1965 (за време једне од 
првих читаћих проба Танга) у ЈДПу одржао славни пољски 
књижевни и позоришни историчар и теоретичар Јан Кот, 
а одакле се види да је Кот у сусрету са ансамблом говорио 
о генези Мрожековог театра, питањима интерпретације и 
жанровске дефиниције Танга…5

Ово последње нарочито истичемо као предност мето-
долошког поступка који је у приступу својој теми редовно 
примењивала Јадвига Сопчак. Можда би јој се могло заме-
рити што се у својим закључцима погдекад одвећ ослања 
на нужно субјективна присећања актерасведока, али у на-
веденом случају – и ни издалека само у њему! – то је био 
јединствени пут до ризнице драгоцених података који се ни 
у којем другом извору не би могли сачувати. Укрштени са 
објективно проверљивим архивалијама (то је било пре по-
жара ЈДПа!) и објављеним позоришним критикама, ови 
подаци омогућавају васпостављање веродостојне слике о 
прапремијери Мрожековог Танга која ваљда не би била 
рељефнија ни да је у камену вајана.

*

Пошто – као што је рекао један ауторитативни критичар 
– нема те добре књиге која не би могла бити још боља, до-
пустили бисмо себи и нека запажања.
5 О прапремијери Танга вид. Исто, стр. 47–64.
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Прва и једина принципијелна резерва коју бисмо овом 
приликом изнели односи се на одређивање хронолош-
ког оквира из наслова књиге Пољска авангардна драма у 
Југославији – 1945–1990. „Година 1945. – крај Другог свет-
ског рата“, читамо у Уводу, „јесте стандардна полазна тачка 
за истраживање културолошких […] појава у савременим 
научним истраживањима с обзиром на кумулацију процеса 
преобликовања друштвене и културне свести. Њен избор не 
треба коментарисати.“6

Иако године 1945–1990. јесу биле хронолошки оквир 
докторске дисертације, а ауторка – знамо то из других њених 
радова – прикупила и мноштво чињеница о позоришној ре
цепцији пољске драме у Југославији педесетих година, ов де 
презентована грађа о авангардној драми, по нашем мишљењу, 
напросто не подржава те хронолошке оквире. И коментар је, 
по свему судећи, ипак потребан. Ако се позоришна кретања 
у Југославији на почетку шездесетих година XX века, као, 
уосталом, ни било где у Европи, не могу посматрати изван и 
мимо „кумулације процеса преобликовања друштвене и кул-
турне свести“ (а доиста не могу), онда књизи Пољска аван
гардна драма у Југославији (1945–1990) недостаје позамаш-
ни а њеној теми сувишни background; ако је пак истина да 
комади Славомира Мрожека и Тадеуша Ружевича на наше 
сцене долазе тек нешто касније, али у основи паралелно са 
„класиком“ светске позоришне авангарде, онда доња вре-
менска граница, критеријум ante quem non, ипак неће бити 
година 1945. Уместо да се, како се год ствари посматрале, 
читалац спотиче о тих петнаестак „празних“ или „непо-
кривених“ година – нека нам буде допуштено да изрекнемо 
своје мишљење – истраживање о пољској авангардној драми 
6 Исто, стр. 6.
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у Југославији ваљало је хронолошки омеђити уз искључиви 
ослонац на извор и утоку сваке научне рефлексије – грађу. А 
то ће, сва је прилика, ипак бити оквир 1960–1990.

Напослетку – неколико „техникалија“. Сувопарном фи ло
логу могло би да засмета, а и општу оријентацију несум њиво 
замагљује, чињеница да се нигде у монографији не спомињу 
наслови пољских позоришних комада (и) у свом оригинал-
ном, пољском облику. Такво прецизирање, уверени смо, не 
би било на одмет чак ни читаоцу коме би то био први кон-
такт са пољским језиком.

Друга два запажања иду на душу онима који су одговара-
ли за техничку опрему књиге. Прво, одвећ су често – да би 
читање уистину било задовољство – бројеви подножних на-
помена у тексту „гутали“ наводнике на крају цитата, па није 
увек сасвим јасно на шта се одговарајућа напомена стварно 
односи. И најзад друго – не мали и савесно урађен посао гђе 
Бисерке Рајчић око састављања Индекса имена,  због „живог“ 
компјутерског слога, доведен је у питање на више места.

*

Ово нешто замерки, међутим, ни за тренутак не би смело 
да умањи истинску монументалност књиге Јадвиге Сопчак 
Пољска авангардна драма у Југославији (1945–1990), из које 
зрачи како дисциплинована научничка непристрасност, 
тако, у једнакој мери, и љубав према чињеници, а врло че-
сто и нескривено уживање у њеном сагледавању, вредновању 
и тумачењу. Као и књига Влођимјежа Кота на свој начин, и 
ова монографија Јадвиге Сопчак биће незаобилазна за исто-
ричаре позоришта на јужнословенском простору, између 
осталог, и као документарни извор, биће драгоцена као син-



теза за све оне који се баве овим периодом у нашој култури и 
уметности, од изузетне важности биће за Пољаке јер отвара 
додатну димензију пољском националном позоришту, док 
ће општу слику о пољскосрпским књижевним везама суш-
тински обогатити новим и досад готово нетакнутим факто-
графским благом.

Нећемо претерати, напослетку, ако устврдимо да књига 
Пољска авангардна драма у Југославији (1945–1990) за укуп-
ну нашу културу има непроцењив значај, а за време у којем се 
појавила, усуђујемо се рећи, и више од тога: подсетила нас је 
како смо радо у не тако давном времену посматрали свој лик 
у огледалу других и пуштали друге да се огледају у нашем, на 
обострану духовну корист.
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POLISH DRAMA  
ON SERBIAN STAGES (1864–1941)  

Summary

Although Polish and Serbian scholars—such as Włodzimierz Kot, 
Đorđe Živanović or Jadwiga Sobczak—have already conducted sys-
tematic research on different periods of Serbian reception of Polish 
drama, the survey of this process in Serbia from the 1860’s to the 
World War One, and especially between the two world wars is yet to 
be drawn up. The two papers, previously issued in academic journals, 
and now published as a separate edition, are intended to fill the gap 
in this regard. 

The offered survey of the reception of Polish drama on Serbian 
stages is a part of the author’s wider research on the reception of Pol-
ish literature in Serbian culture as a whole, and should not be treated 
as a predominantly theatrological contribution. 

(1) Presenting the first period of the Serbian stage reception of 
Polish drama (1864–1914), the author recalls the conclusions made 
by W. Kot in his monographic research Dramat polski na scenach 
chorwackich i serbskich do roku 1914 (1962), together with the facts 
added by Đ. Živanović in his later works. A number of characteristic 
episodes from the process of the reception of Polish drama on Serbian 
stages are supplemented by the results of the author’s own research.

The Serbian theatrical audience—which was only at the stage of 
formation—enthusiastically received Alexander Fredro’s comedy La
dies and Hussars (Damy i huzary), first performed in Novi Sad in 1864 
and in Belgrade in 1865. Since the mid 1860’s up to the very end of 
the 19th century this comedy remained the most popular Polish item 
in the repertoire of Serbian theaters. It even became a part of a specific 
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mythology of raising the building of the National Theater in Belgrade. 
The fact that Prince Mihailo Obrenović promised the superintendent 
to build a “special building” for the ensemble on November 5, 1867—
that very evening when this play was performed—served as a basis for 
the story of how much the Prince was delighted with Fredro’s comedy. 
Along with the reconstruction of authentic circumstances, the author 
shows how the myth developed through the decades.

At that time Serbian theaters, both the Serbian National Theater 
(Novi Sad) and the National Theater (Belgrade), made several attempts 
to stage new Polish plays, but none of them could ever compete with 
Ladies and Hussars. Even Fredro’s another comedy The Maiden Vows, 
or The Magnetism of the Heart (Śluby panieńskie czyli Magnetyzm 
serca), premiered in Novi Sad in 1877, although it remained in the 
repertoire up to 1900, was obviously shadowed by Ladies and Hus
sars. On the other hand, such plays as Stanisław Bogusławski’s That 
is How it Happens, or Life above the Means (Tak się dzieje czyli Życie 
nad stan, Belgrade, 1875), Jan Alexander Fredro’s A Rich and Only 
Daughter (Posażna jedynaczka, Novi Sad, 1877), or comedies of Józef 
Narzymski and Edward Lubowski (subsequently performed in 1894 
and 1896) were never to have a single rerun.

The first decades of the 20th century brought some changes. The 
Serbian audience, for instance, irrevocably outgrew oldfashioned 
comedies such as Ladies and Hussars, but could hardly accept the 
newer Polish authors, even those as famous as Henryk Sienkiewicz. 
The premiere of his oneact play Who’s to blame? (Czyja wina?)—dur-
ing the “Polish evening” (along with the rerun of Ladies and Hussars) 
in Belgrade in 1905—was a complete disaster. The same happened to 
Włodzimierz Perzyński’s comedy Reckless Sister (Lekkomyślna siostra, 
Belgrade, 1908). 

On the eve of the WW1 Gabriela Zapolska became the first con-
temporary Polish author who gained some popularity among the Ser-
bian theater audience. While her Mrs. Dulska’s Morality (Moralność 
pani Dulskiej, Belgrade, 1909) was fairly well accepted, her play The 
four of Them (Ich czworo, Belgrade, 1913) seemed to be a real success, 
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though, unfortunately, there was no time to develop it due to the 
breakout of the war.

For a halfcentury, from 1864 to 1914, Serbian theater compa-
nies staged 10 Polish plays in total, and all of them were—comedies. 
Polish comedy on Serbian stages found itself in the socalled “Slavic 
repertoire”, something between the “domestic” and the “foreign” one, 
competing with both national patriotic (Romanticist) and later Real-
istic drama and international repertoire, as it was cultivated in Vienna 
or Budapest. In order to facilitate their reception by the audience, Pol-
ish comedies were chosen according to the criteria of the universality 
of humor, not the affirmation of the Polish national spirit. Therefore 
only very few of them could really withstand the competition with 
contemporary European, primarily French dramatic production. 
Bearing in mind all those constraints and despite the fact that they 
barely made a measurable percentage of the total number of perfor-
mances given in fifty years, Polish pieces still had a recognizable place 
on the Serbian stages.

(2) At the beginning of the interwar epoch Serbian theaters had 
a considerable tradition in staging plays of Polish authors, so the first 
premieres in the early twenties were known to the audience from the 
prewar period: The Four of Them (Ich czworo, Novi Sad, 1919; Skoplje, 
1921) and Mrs. Dulska’s Morality (Moralność pani Dulskiej, Skoplje, 
1921; Niš, 1925; Novi Sad, 1928; Belgrade, 1931) – both by Gabriela 
Zapolska, as well as Ladies and Hussars for the last time (Belgrade, 
1928) by Aleksander Fredro. The new positions in repertoires were 
Zapolska’s Miss Maliczewska (Panna Maliczewska – Belgrade, 1921) 
and The Ashanti Girl (Aszantka – Belgrade, 1923) by Włodzimierz 
Perzyński, which, however, could not earn a permanent place in the 
theaters’ interwar repertoires in Serbia. 

There were only three really new positions on Serbian stages which 
belonged to the contemporary Polish literary production: A Quail Es
caped Me (Uciekła mi przepióreczka) by Stefan Żeromski, performed 
only once in Sombor (1928), The Inheritor (Spadkobierca – Skoplje, 
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season 1931/32) by Adam GrzymałaSiedlecki and The School (Sztu
ba) by Kazimierz Leczycki (Novi Sad, 1932). On the other hand, 
none of those new items achieved any significant success and none 
remained on the stage for long. 

Compared to the beginning of the 20th century and its first de-
cade, the Serbian reception of Polish drama between 1919 and 1941 
did not appear to have radically changed. The repertoire of Serbian 
theaters remained rather conservative and so was the audience, accus-
tomed to the traditional realistic performance. Therefore a “naturalis-
tic” play, such as the “Philistine tragicomedy” Mrs. Dulska’s Morality 
by Gabriela Zapolska, could at the time become the top Polish play on 
the stages all over Serbia. Serbian theater between the wars  appeared 
to be closed for the Polish 20th century avantgarde theatrical experi-
ment. To open up to it became possible only after the deep changes in 
Serbian theatrical consciousness – in the early 1960s.

(3) In order to illustrate a colossal change which occurred in the 
Serbian/Yugoslav theatrical history after the WW2 and the role that 
Polish avantgarde drama played in it, the author decided to append 
his review of Jadwiga Sobczak’s monographic work Poljska avangard
na drama u Jugoslaviji (1945–1990) (2001). This unique research 
clearly demonstrates that the Yugoslav avantgarde turn over—a kind 
of a theatrical emancipation—could hardly be imagined without 
staging the plays of Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy), Witold 
Gombrowicz, Tadeusz Różewicz or Sławomir Mrożek. 
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