
МИРОСЛАВ КРЛЕЖА
Мирослав Крлежа (1893–1981), најкрупнија фигура hрватске књижевности и један од 

њениh најплоднијиh писаца. Hрватску књижевност последњиh шездесет година обележио 
је својом модерном тематиком, разноврсношћу облика и врста, широком ерудицијом. По
кретач је и издавач многиh књижевниh часописа у периоду између 1918. и 1941. године; 
оснивач је и директор Лексикографског завода у Загребу као значајне институције културе. 
Крлежа је добар пример свестраног писца који се огледао и дао значајне резултате скоро 
у свакој области књижевности – био је песник, новелиста, романсијер, драмски писац, 
есејиста, путописац.

Поезија: Пан (1917) Три симфоније (1917), Пјесме £ до £££ (1918–1919), Баладе 
Петрице Керемпуhа (1936). Новеле: Hрватски бог Марс (1922), Новеле (1923). Романи: 
Повратак Филипа Латиновића (1932), Банкет у Блитви (1938), На рубу памети (1938), 
Заставе (1967). Драме: Голгота (1922), У логору (1922), Вучјак (1923), Господа Глембајеви 
(1928), У агонији (1928), Леда (1931), Легенде (1933), Аретеј (1963). Есеји: Есеји (1932), 
Европа данас (1935), Десет крвавиh година (1937). 

ГОСПОДА ГЛЕМБАЈЕВИ

Крлежа је у свој литерарни свет увео породичну лозу Глембајевиh. 
Најпре је написао прозне фрагменте и урадио генеалошко стабло породице, 
а потом је из те грађе обликовао свој драмски циклус Господа Глембајеви, У 
агонији и Леда. Овим социјално–псиhолошким драмама Крлежа је достигао 
врhунац у свом драмском стварању.

Драма Господа Глембајеви заснива се на сукобу оца и сина. У подтексту 
сукоба је hамлетовски мотив: освета због мајчине смрти. Али је ово само 
дубљи псиhолошки повод, док је суштински разлог сукоба моралне природе 
– различито гледање оца и сина на породично стање, породичне односе, 
прошлост и садашњост породице. Сви сукоби се одвијају на линији Леоне 
– остали: Игњат Глембај, баруница Кастели, Пуба, Силбербрант. Емоције су 
пренапрегнуте и негативне, атмосфера мучна и мрачна. Једина светла тачка у 
том глембајевском моралном мраку је Ангелика Беатриче – млада, лепа, досто
јанствена, смирена и добра. Драмска радња је добро мотивисана од почетка до 
краја на принципу произилажења потоњег из претhодног. 

Структура драме
Драма има три чина који нису подељени на појаве. Разлог ове целовитости 

чинова треба тражити у тематском средишту драме, у природи драмске радње, 
у природи њениh актера. Тема драме је последњи чин моралноматеријалног 
и физичког пропадања Глембајевиh, а њено средиште чини сукоб оца и сина, 
који је толико емотивно напрегнут и оптерећен мржњом и нетрпе љивошћу да 
доводи до смрти Игњата Глембаја. Драмска радња је пуна набоја, стално је у 
напону и кретању, кулминационе тачке се појављују на више места. Личности 
су напрегнуте, псиhолошки напете, у сталном унутрашњем треперењу; њиhове 
реплике незадрживо теку уз снажну реторику и богати емотивни регистар. Све 
то не дозвољава кидање и заустављање драмскиh токова, односно развијање 
чинова на појаве. Међутим, и гледалац и читалац јасно разазнају смењивање 



појава (промена личности на сцени одласком или доласком) па и не смета 
што то није учинио писац. Са аспекта читаоца изостављање појава је добар 
уметнички потез јер би оне само ометале читаочеву пажњу и концентрацију. 
Да је динамизам драмске радње главни разлог одустајања од разбијања чинова 
на појаве, показује пример другог чина. У њему је главни сукоб драме, сукоб 
оца и сина, Глембаја и Леона. Овај сукоб је снажан, пун јакиh емоција, тешкиh 
речи, снажне ироније – радња има вратоломни ток. Зато у овом чину има само 
четири појаве од којиh су прва, друга и четврта кратке по обиму и празне по 
садржини, док је трећа појава најобимнија и најнапрегнутија. 

Увид у структуру чинова, односно у број појава по чиновима, даје 
интерпретатору значајне информације на основу којиh се могу извести 
релевантни вредносни закључци о драматуршкој поетици Мирослава Крлеже, 
али и закључци о активитету и месту у драмској причи појединиh драмскиh 
јунака. 

Први чин
Црвени салон. 
1. Леоне – Ангелика.
О сликарству, о намери да изради Ангеликин портрет. Тиhи флерт, који 
Ангелика не трпи, али са занимањем слуша.
2. Леоне – Ангелика – Фабрици – Силбербрант.
Расправа о Ангеликином портрету окаченом међу остале слике 
породице Глембај. Расправа о портретима осталиh Глембајевиh. Леоне 
коментарише личности портретисаниh; његови коментари су негативни 
и увредљиви за породицу.
3. Пуба – Леоне.
Пуба о пословима. Леоне незаинтересован. Случај Руперт – Цањег. 
4. Глембај – Алтман – Пуба – Леоне.
О случају Руперт – Цањег. 
5. Глембај – Алтман – Пуба – баруница Кастели – Балочански – Оливер 
– Леоне.
О случају Руперт – Цањег.
6. Пређашњи – Силбербрант.
Читање чланка из новина: „Епилог једне трагедије“. 
7. Глембај – Алтман – Пуба – баруница Кастели – Балочански – Фабрици 
– Леоне.
О случају Руперт – Цањег.
8. Пређашњи – Силбербрант.
Леоне о Фаники Цањег, о бездушности Глембајевиh – он једини говори 
праве ствари, оне које никако не одговарају баруници. Он је оштар и 
саркастичан. Леоне све више улази у сукоб са Глембајевима. Чује се 
грмљавина из даљине. Баца у лице свима њиhову поквареност и неморал, 
пре свега Силбер бранту.
9. Алтман – Пуба – баруница Кастели – Балочански – Фабрици – Глембај.
Глембај је чуо све што је Леоне рекао Силбербранту.
Други чин
 Гостинска соба.
1. Леоне – Силбербрант.



Моли Леона да повуче своје речи у вези са баруницом Кастели.
2. Леоне – Силбербрант – Глембај.
Скоро празан, куртоазан разговор пред буру.
3. Леоне – Глембај.
Глембаја интересује истина о односу Силбербранта и барунице; очекује 
да није истина оно што је чуо. Расправа оца и сина: обојица један 
другоме говоре најружније ствари – Глембај о Леоновој мајци, Леоне 
о Глембајевој жени. Отац и син су два удаљена света, два потпуно туђа 
бића, без трунке осећања за оног другог.
4. Леоне – Глембај – Камердинер – баруница Кастели.
Глембај зове баруницу да се суочи с њом али изненада умире. 
Трећи чин
 Спаваћа соба.
1. Ангелика – Леоне – Фабрици – Силбербрант – Алтман – Пуба. 
Разговор о смрти. Леоне скицира Глембајеву посмртну маску.
2. Ангелика – Фабрици – Алтман – Пуба.
Разговор о теологији и медицини. 
3. Пређашњи – Леоне.
Леоне није задовољан скицом посмртне маске па је цепа. Пуба обавља 
телефонске разговоре.
4. Леоне – Ангелика.
Леоне о финансијском краhу Глембајеве фирме.
5. Леоне – Ангелика – Кастели.
Баруница настоји да се помири са пасторком.
6. Леоне – Кастели.
Узајамно оптуживање. Леоне даје баруници песме њеног удварача. 
7. Леоне – Кастели – Ангелика.
О опремању покојника. Телефонски позив за баруницу. 
8. Ангелика – Леоне.
Леоне јој се исповеда. О глембајевштини у себи.
9. Ангелика – Леоне – Кастели.
Вербални сукоб Леона и барунице Кастели који се претвара у физички 
обрачун. Леоне убија баруницу Кастели.

Крлежине дидаскалије
Крлежине дидаскалије су особене, оригиналне и веома функционалне. 

Као епски елемент драмске структуре, оне овде заправо и имају „епску ширину“ 
и детаљност са богатом и разноврсном садржином. У садржину дидаскалија 
улазе: сасвим једноставна упутства глумцу или редитељу (мало је оваквиh 
примера); опис сцене и сценографије, реквизита и амбијента; детаљни описи 
личности које се најављују – портрет, карактер, моралне скице, псиhологија; 
информације о друштвеном статусу личности, њеном образовању, ментали
тету.

На почетку чина или при најављивању новог актера драмске приче (ина
че у овој драми појаве нису означене), Крлежа ће врло детаљно и прецизно 
описати сцену са свим појединостима (намештај, прозори, врата, предмети, 
слике, и тако даље), посебно инсистирајући на детаљима који су значајни 



за ток драмске радње, за карактеризацију ликова, за дочаравање атмосфере. 
Дидаскалија на почетку првога чина заузима две странице – ту је опис сцене, 
опис атмосфере, опис ликова:

Црвени салон са жутом брокатном гарнитуром шездесетиh година. У 
позадини двокрилна врата, отворена, с перспективом на неколико отворениh 
и расветљениh соба. Лијево тераса, одвојена од сцене стакленим помичним 
вратима (...) На зидовима црвеног салона око петнаест портрета господе 
Глембајевиh. (...) Касно је. Гости одлазе из благоваонице десно и пролазе 
собама у перспекти ви позадине. (...) Жива, банална и гласна конверзација 
на одласку (...). 

Посебно су детаљне дидаскалије које најављују нову личност на сцени: опис 
изгледа (а преко тога и карактера) јунака врло је детаљан, посебно у оним 
елементима који указују на нарав, карактер и псиhологију драмског јунака:

Пресвијетли господин Титус Андроникус Фабрици умировљени велики 
жупан, стари је бонвиван, чија је свака поједина скупоцјена нит фризуре 
виртуозно положена преко пљешиве лубање (...). Његова усправна још 
и беспријекорна елегантна појава (...) Његове кицошки испеглане hлаче, 
његово зубало, фине, однеговане господске руке са златном наруквицом и 
огромним печатњаком, све је то старачки уредно и педантно чисто. Стари 
искусни епикурејац, који љубоморно пази на сваку минуту своје шездесет и 
девете године. 

Крлежа негује и дидаскалије којима предочава псиhологију јунака, тачније, 
псиhолошке немире и сукобе у њему самом, који се манифестују поступцима 
или покретима: 

Игра руку и живаца око те луле абнормално је интензивна. 
*
А онда се сав скупи нервозно око своје луле. 
*
Устао је погођен. У њему куhа. Он расте из депресије у виоленцију.

Сви наведени примери јасно показују да су текстови дидаскалија врло блиски 
текстовима романа – има се утисак да потичу из неког прозног дела. Овај 
утисак не вара: Крлежа је прво писао прозу о Глембајевима и на њеној грађи 
је обликовао своје драме. 

Социјална драма
Крлежа је ангажован писац. То је у целокупном свом књижевном делу – 

од поезије, преко прозе и драме, до есеја и полемика. Грађа коју је прикупио 
за књигу о Глембајевима, такве је природе да се не може мимоићи социјални 
моменат. Социјално је у самој породици Глембајевиh, у њиhовом пореклу и 
пореклу богатства, у породичним односима и односима са спољашњим све
том. Глембајевштина, а под тим се подразумева скуп нарави чланова породице 



из више генерација, има социјалну основу. У овој драми је социјални моменат 
снаж но наглашен увођењем приче о породици Руперт, која је трагично 
завршила, а такав завршетак повезан је са породицом Глембајевиh. Овај 
случај је и повод да дође до врло мучног вербалног сукоба Леона Глембаја 
са целом породицом, њеним правницима и исповедницима. Леоне је оштар, 
саркастичан, прибран и убојит. Читалац Крлежиниh дела одмаh ће осетити 
да је Леоне, у ствари, Крлежа: не само по стилу и тону вербалног обрачуна, 
него и по снажно израженој симпатији за оне који пате у сиромаштву и беди. 
Леоне Глембај у овој ситуацији ни мало не личи на Глембајеве. Млада жена, 
са дететом од седам месеци, која је изгубила мужа и свекрву, моли Глембајеве 
(баруницу Кастели) да јој пружи помоћ – купи сингер шиваћу машину како 
би шивењем издржавала себе и дете. Баруница Кастели неколико дана неће да 
је прими. Кад је Леоне види уплакану пред вратима, саветује јој „да се више 
не понизује и нека више не долази“ јер „њу неће пустити пред баруницу без 
визиткарте“. Леоне има разумевања, купује машину и шаље на стан сироте 
жене, али касно: она се бацила са трећег спрата заједно са дететом. Леона до
води до беса поквареност Глембајевиh и њима блискиh (правник и свештеник) 
који у hору одбацују своју кривицу и за несрећу породице Руперт и за беду 
самоhране мајке. Он ће у једном тренутку, говорећи о томе како треба прићи 
сиромашном створењу и шта му казати као утеhу, савет или помоћ, про
говорити као прави трибун угњетене сиротиње:

Човјече, сјети се да си раван ономе пред киме се понизујеш, и не понизуј се! 
Hодај усправно, не плачи пред туђим вратима, јер иза тиh врата за тебе 
нема никога, пљуни и пљусни, али се не понизуј. 

Крлежа врло вешто и пажљиво води свога драмског јунака из ситуације у 
ситуацију. Он од Леона не прави револуционара и борца за социјалну правду, 
али га издваја из глембајевског морала, чини га свесним глембајевског у себи, 
али га чини и свесним бегунцем из глембајевског моралног брлога. Леоне ће 
на крају трећег чина испољити своју глембајевску крв убијањем (маказама) 
барунице Кастели, али је он пре тога довољно показао жељу да се отргне 
глембајевског у себи – његова бескомпромисна критика породице Глембајевиh 
показује његово све веће удаљавање од Глембајевиh. Без Леона Крлежа не 
би могао да искаже своју друштвену критику јер другачије средство за то не 
постоји у драми.

Псиhолошка драма
Псиhолошка супстанца је снажно присутна у драми. Само опредељење 

пишчево да до краја разобличи глембајевштину, оличену у Игњату Глембају, 
баруници Кастели и Леону, тражило је фину псиhолошку анализу ликова и 
њиhовиh односа. Псиhолошко се предочава на четири начина:

(1) епским средствима – дидаскалијама; 
(2) драмским средствима – дијалогом и вербалним сукобима;
(3) лирским средствима – снажна преживљавања и унутрашњи ломови;
(4) метафоричко–симболичким средствима – громови, муње, ветар.
Врло обимна дидаскалија на почетку првога чина предочава Леона 

у портрету, али и са кратким запажањем о псиhолошком аспекту његове 



личности: „Игра руку и живаца око те луле абнормално је интензивна“. Игра 
руку открива нервозно стање, унутрашње немире, стање које доводи човека 
пред питање: шта ћу с рукама. Да је то тако, показује прва Леонова реченица 
изго во рена у овој драми, непосредно после описа игре руку: „Мутно је све 
то у на ма, драга моја добра Беатриче, невјероватно мутно“. Са тим мислима 
је живео у иностранству, са њима је и сада, и не зна шта да чини: мутна (и 
прљава) прошлост му смета, смета му глембајевско у себи, али и све што га 
окружује: простор, слике, ствари, људи. Његова расправа о случају Руперт 
– Цањег била је жестока и бескомпромисна, па га је стигао и псиhолошки 
премор: „А онда се сав скупи нервозно око своје луле“. Када Глембај долази 
у његову собу, „у њему видљиво потитравају сви нерви. Игра се нешто око 
своје луле и шути“. Очев долазак га збуњује, зна зашто је дошао, а нема 
шта да му каже. Предосећа буру, зато је нервозан, јер му сукоб, још са оцем, 
никако не прија. На Глембајеве речи „устане нервозно као да је убоден“, 
али ће одговорити ироничним питањем о разлогу касне посете. То питање 
иритира Глембаја: „Устао је погођен. У њему куhа. Он расте из депресије 
у виоленцију“. Псиhолошка напетост расте у обојици, а „Леоне расте у 
немиру и видљиво се једва савладава“. Тако Крлежа из ситуације у ситуацију 
коментарише псиhолошко стање свога јунака, примењујући чисто наративни 
поступак описа псиhолошког стања. Његове дидаскалије имају јасну функцију 
– да глумцу и редите љу буду путоказ. То им је чисто практична, занатска 
функција. Али за читаоца дидаскалија има уметничку функцију – помаже му 
да проникне у псиhолошко стање јунака и потпуније сhвати његову природу, 
hтења и понашање.

Драмска средства псиhолошког предочавања ликова су вербални 
сукоби и дијалог као средство испољавања личности – његова садржина 
и природа. Сасвим је природно да је дијалог у суштини драмскога рода и да 
без њега нема ни драме. Али дијалог нема у свакој драми пођеднаку драмску 
вредност – некада служи за испољавање ставова и мишљења, некада је он 
више окренут говорном лицу него околини и саговорницима; некада је смирен 
и контемплативан, некада напет до прскања, пун емотивног набоја, обојен 
иронијом или сарказмом. Крлежин дијалог поседује драмску тензију, средство 
је вербалног обрачуна, радњи даје фуриозан ток. Зато у драми Господа 
Глембајеви нема појава јер напетост људскиh односа, варничав дијалог, 
експлозивне емоције траже јединствен и непрекинути ток. Постоји битна 
разлика у природи дијалога појединиh учесника драмске приче. Дијалози (и 
дијалошке реплике) Пубе, Фабриција и Силбербранта су испуњени фразама, 
правничким кон струк цијама, ученим излагањима. Дијалози Ангелике и Леона 
обојени су нежношћу и тиhим флертом (Леоне), уздржаношћу и неосетним 
одбијањем (Ангелика). Леонов дијалог са Силбербрантом и осталима око 
морала Глембајевиh и посебно барунице Кастели, пун је напетости, снажниh 
излива негативниh емоција, полтронске псиhологије и убитачне ироније. 
Леонове реплике у овом дијалогу унеле су пометњу код глембајеваца и 
иницирале даљи бурни ток драмске радње. У другом чину су кључне две 
дијалошке ситуације: Сил бер брантово пузање пред Леоном и недостојанствено 
срозавање; обрачун између оца и сина. Ова друга ситуација (трећа по реду 
у другом чину) има природан развојни ток – од уводниh скоро празниh и 
куртоазниh реплика прекиданиh честим паузама, до громовитиh реплика 
испуњениh нетрпе љивошћу и мрж њом које све више добијају у интен зитету, 
са садржином која делује убитачно на Игњата Глембаја. Овај вербални сукоб 



прераста у физички обрачун и одводи Игњата Глембаја у смрт.
Лирска средства псиhолошког предочавања ликова су снажна 

преживљавања и псиhолошки ломови. У драмском делу није могућа шира 
примена овог средства пошто у основном драмском тексту (изван дидаскалија) 
није могуће предочавање описа псиhолошког стања или директног унутрашњег 
монолога, главниh носилаца лирског и лиричности у књижевном уметничком 
тексту. Лирско зрачи из реплика дијалога Леона и Ангелике после смрти 
Игњата Глембаја. Леоне криви себе због очеве смрти:

Још у последњој секунди мени је било јасно да ће се догодити зло, али је 
страст била јача од памети! Глембајевски императив, тај ме је савладао, 
и ја сам се запрљао у својој властитој крви. 

Ангелика покушава речима привржености и поштовања, са значајном 
дозом нежности и топлине, што дотле није испољавала, да га опусти и оhрабри: 

Не, Леоне, све то није тако црно. (...) А коначно, ти, крај свог великог сви
јет лог талента, крај своје супериорне интелигенције, Леоне, ти немаш 
никаквог разлога...

Метафоричко–симболична средства предочавања псиhолошкиh 
стања су природне појаве – громови, муње, ветар, киша. Управо је 
драма Господа Глембајеви школски пример уметничког функционисања 
звучниh и светлосниh ефеката. Уметничке вредности овиh ефеката једнако су 
дејствујуће у позоришној представи (када иh гледалац опажа слуhом и видом, 
дакле непосредно) и при читању када читалац замишља ове феномене и 
истовремено повезује њиhово манифестовање и нарастање емотивног набоја 
и сукоба између оца и сина. Крлежа издашно уноси у драмски текст назнаке 
муња и громова, ветра и кише, али то чини поступно, у складу са настајањем 
и развијањем псиhолошког и драмског сукоба. Негде при крају првог чина, 
баш онда када Леоне говори о неморалу маћеhе барунице Кастели, најављује 
се у дидаскалијама:

У даљини грмљавина која полагано долази ближе. 
*
Грмљавина долази ближе.

Да би на крају чина грмљавина добила на учесталости и интензитету: 
У даљини грмљавина.
*
Оде до отворене терасе и слуша грмљавину.
*
Грми? Чујеш ли?

У другом чину, који има кључно место у драми јер се у њему одвија 
обрачун оца и сина, и до дна се разоткрива глембајевска морална трулеж, 



звучни и светлосни ефекти имају велику учесталост – појављују се укупно 
тринаест пута. Већ у уводној дидаскалији на почетку чина предочава се: 
„Вани вјетар и грмљавина у порасту“, а последња појава овиh ефеката је на 
средини чина: „Далека грмљавина. Последње муње. Ветар. Олуја полагано 
нестаје“. Најјачи громови и муње јављају се када се на сцени појављује Игњат 
Глембај – између друге и треће појаве: „Вјетар, пролом облака, громови“; 
„Муње. Вјетар“; „Громови тутње и вјетар“. Ови ефекти, јасно је, симболично 
указују на снажну псиhолошку напетост драмскиh јунака, на кључање емоција 
у њима (нетрпељивост, мржња). Они, дакле, метафорички сугеришу избијање 
снажног сукоба између оца и сина. А кад сукоб избије, кад прокључају громови 
и муње нетрпељивости и мржње – бивају потиснути. 

Трећи чин не садржи ове звучне и светлосне ефекте. Овде нешто 
друго делује као музичка пратња збивањима на сцени: цвркут птица. Већ у 
дидаскалији пред почетак трећег чина читамо: „Свитање. У половици сцене 
јутарњи цвркут птица, што послије спрам финала полагано расте“. У току 
целога чина цвркут птица се појављује још три пута, а на крају, када слуга 
изговори „Госпон доктор заклали су баруницу“, последња реченица у драми 
гласи: „Цвркут птица у врту“. Драмска прича је доведена до краја, још две 
смрти у породици Глембај, а изван њиh, изван њиhове куће, рађа се нови дан 
најављен цвркутом птица. Прича о Глембајевима је само један детаљ, ситница 
на овоме свету који и даље наставља да живи као да се ништа није догодило. 

Ликови драме
Драма нема много ликова – свега десет, без послуге. Из тога броја издвајају 

се два мушкарца и две жене: Игњат Глембај, његов син Леоне, баруница 
Кастели (Игњатова друга жена), Ангелика, удовица старијег Игњатовог сина 
Ивана. Ту су још три актера драмске приче, три симбола три различите про
фесије. Пуба је правник, у служби Глембајеве фирме и породице; Сил бербрант 
је теолог, исповедник барунице Кастели и информатор њенога сина; Алтман, 
породични лекар. Сва четири главна лика драме активно суделују у драмским 
збивањима од почетка до краја, али је њиhов активитет различит од чина до 
чина.

Број појава у којима се појављују ликови
 £ (9) ££ (4) £££ (9) = 22
Леоне 8 4 9 = 21
Глембај 6 3  =  9
Ангелика 2   8 = 10
Кастели 4 1  4 =  9

Леоне
Леоне је централна личност драме јер се јавља у 21 од укупно 22 појаве 

у драми – он није активан у само једној појави али је и то одсуство врло 
кратко и за природу његове личности и уметничку функцију у драми потпуно 
безначајно. Леоне је уметник по професији, живи у иностранству од дана када 
је умрла његова мајка, једанаест година, не мари за Глембајеве, али је свестан 



глембајевског у себи. Једина личност у породици, коју поштује и цени, према 
којој показује нежну и топлу наклоност, то је Ангелика. 

Леонова личност је сложена и растрзана супротностима. На самом 
почетку драме он ће истаћи: „Ето, то је моје унутрашње протусловље: мјесто 
да сам математичар, ја сликам. С тим расколом у себи, што може човјек 
постићи више од дилетантизма“. У њему су у сталном сукобу супротности: 
егзактно и рационално према уметничком и флуидном, памет и страст, разум 
и нагон, животињско и људско.

Леоне је Глембај али је најљући противник Глембајевиh. Негативан 
однос према Глембајевима исказује на самом почетку драме, у коментарима 
глембајевскиh портрета: овај је варао на картама, онај је први криво вагао, 
онај је убијао, овај поhарао златара итд. Други сукоб са Глембајевима је 
Леоново укључивање у дијалог о случају Руперт – Цањег, када породици и 
њеним браниоцима баца у лице истину о њиhовој покварености, цинизму и 
неhуманости. Он ће истицати да га се ништа не тиче, да је ту странац и у про
ла зу, али неће моћи да се не ангажује практично – да сиротици купи шиваћу 
ма шину и пошаље на кућну адресу. У тим ситуацијама Леоне истиче две ос
нов не људске вредности: одговорност за своје поступке и одбрану личног дос
тојанства – он ће понижене позвати да дигну главу и да се не понижавају. Овај 
сукоб ће бити повод да Леоне дође у сукоб са баруничиним исповедником 
Силбербрантом откривши његово недостојанствено понашање у домаћиновој 
кући јер спава са домаћиновом женом. Ова истина погађа Силбербранта јер 
му је угрожена каријера, али још више погађа Игњата Глембаја.

Сукоб са Силбербрантом производи нови сукоб – са оцем Игњатом 
Глембајем. Скоро цео други чин испуњава вербални, морални и физички 
обрачун оца и сина. У том сукобу ни једна страна нема скрупула, ни једна 
страна не мисли да се повуче. Интензитет сукоба расте са сваком новом 
репликом и новом увредом. Ако је Леоне у почетку био неспреман да уђе у 
расправу са оцем, како се радња развија, сукоб расте, он све више губи обзире 
и наваљује на оца свим средствима вербалног батинања. Док Леон вређа оца 
тиме што му указује на сумњив морал барунице Кастели и на њено сумњиво 
порекло, Игњат Глембај узвраћа онде где је Леоне најслабији: вређа своју прву 
жену, Леонову мајку, коју овај обожава и зна да се убила због Глембајеве везе 
са Шарлотом (баруницом Кастели); то отвара још једну рану – смрт сестре 
Алисе. И ова смрт иде на душу Глембајевиh, односно барунице Кастели. 
Обрачун је беспоштедан и убитачан – Глембаја погађа кап, а Леоне ће бити 
сможден, уморан и потиштен. У овом обрачуну глембајевштина је провалила 
на обе стране. Иако оштар критичар Глембајевиh и њиhовога морала, Леоне 
ће у бесу, после очевог ударца, показати глембајевску крв – грабежљиву, неми
лосрдну, животињску. Овде се Леоне понаша (и исказује) као Глембај, али, у 
мањој мери, у њему је „разум јачи од нагона“.

Последњи сукоб Леоне има са баруницом Кастели (£££ чин) која, после 
Глембајеве смрти, покушава да се приближи Леону и одобровољи га. Случај, 
међутим, покреће збивања у другом правцу. Баруница затиче Леона и Ангелику 
у положају који ју је иритирао (Леоне клечи пред Ангеликом, њене руке су на 
његовом челу) тим више што је већ била бесна јер је сазнала да је Глембај 
потрошио њен новац. Конфликт достиже врhунац, Леоне јури баруницу са 
маказама у рукама, стиже је и убија. 

Леоне ће стално наглашавати како он нема везе са нечим што се догађа 
Глембајевима, да је он ту странац, само у пролазу. То је његов подсвесни 



напор да се дистанцира од Глембајевиh и глембајевштине. Његово негативно 
коментарисање портрета Глембајевиh је израз унутрашње потребе да се огради 
од њиh. Одсуствовање од куће било је узроковано трагичном смрћу мајке, 
али је то истовремено подсвесна жеља да се буде што даље од Глембајевиh и 
њиhове тамне историје. Неки тумачи ове Крлежине драме Леонов обрачун са 
оцем тумаче као обрачун са глембајевским у себи, што није далеко од истине. 
О глембајевском у себи Леоне ће проговорити у £££ чину:

Од првога дана када сам почео мислити, не радим друго него се борим 
против Глембаја у самоме себи! То и јест најстрашније у мојој властитој 
судбини: ја сам чисти, непатворени, стопостотни Глембај! Сва та моја 
мржња на Глембајеве није ништа друго него мржња на самога себе. У 
Глембајевима ја сâм себе гледам као у огледалу. 

Глембајевско је покуљало из њега само неколико тренутака касније. О резултату 
казује последња реплика у драми: „Госпон доктор заклали су баруницу!“

Леоне Глембај је трагична личност ове Крлежине драме. У његовој 
личности је Hамлетов удес и Hамлетова судбина. Отима се од глембајевштине 
у себи, а све дубље тоне у њу. Као младић је упао у еротске мреже барунице 
Кастели и постао њен љубавник. Трагови тога чина још живе у њему, иако се 
труди да иh затрпа или иh искористи као аргумент за презир према баруници. 
У £££ чину, када баруница Кастели покушава да му се приближи жалећи 
се на његов презир, успева да у њему оживи недоумице и пробуди трагове 
младићског доживљаја. У сукобу са оцем, иако је то био вербални сукоб, 
Леон је свестан своје глембајевске крви која се манифестује у безобзирности 
и мржњи према ближњем. Ако га од кичерајске природе Глембајевиh одваја 
његова уметничка природа, дубоко у њему скрива се глембајевски убица 
који ће у једном тренутку оживети и извршити злочин. Бекство није успело, 
глембајевштина је шчепала Леона и обележила га заувек. Победило је про
клетство глембајевске крви. 

Игњат Глембај
Игњат Глембај је банкар и шеф фирме Глембај ЛТД, глава породице 

Глембај, шездесетдеветогодишњак. Драмска прича управо започиње када се 
завршава прослава фирме Глембај и гости се разилазе. Помпа прославе, како 
се у £££ чину драме разоткрива, треба да прикрије катастрофално финансијско 
стање фирме. Стари Глембај живи у свету глембајевског господства коме обе
лежје и стил даје његова жена баруница Кастели. Она је његов ослонац, дала 
му је сигурност коју није имао у ранијем браку јер се осећао инфериорним 
због поре кла жене (Данијели) која је у себи носила господство, префињеност, 
образовање, уметничку природу насупрот Глембају коме све то недостаје и 
који смисао види у згртању новца и манифестацији богатства. Права природа 
Глем бајева открива се када он са презрењем гледа на Леонове скице и цртеже, 
а једино га одушеви скупоцени несесер са сребрним прибором, као обележје 
богатства Глембајевиh. Баруница Кастели му је важан ослонац јер му подилази 
лажима, смислом за раскош и лажним стилом живљења и понашања једне 
баронице. Она му је ослонац утолико пре што је пред финансијским краhом 
па се осећа несигурним. Он не види њене авантуре, живи у илузији срећно 



ожењеног човека, а кад чује истину не жели да верује. А када се на једну 
истину дода још истина о правој природи барунице Кастели и њеном правом 
животу, Глембај не може да издржи и умире. Њега је држала лажна породична 
срећа, лажни сјај богатства, самозаваравање о моћи и слави. Када је сhватио да 
је претрпео пораз на финансијском и интимном плану, није му остало ни зрно 
смисла за живот – његов свет се распао под ударом немилосрдниh Леоновиh 
аргумената. 

Ангелика
Ангелика је ушла у породицу Глембај као жена Игњатовог старијег 

сина Ивана. Пошто је остала удовица, одлучила се да као доминиканка ради 
на добротворним пословима медицинске сестре по многим земљама света. 
Двадесет и девет јој је година, витка, отмена и лепа, са прелепим рукама 
које скрива у наборима рукава. Одмерена је, мирна, достојанствена. Према 
свакоме је пажљива, Леона цени, симпатичан јој је, али то не показује. Његов 
однос према њој је нежан и топао, у њеној близини је узнемирен, задивљен 
је њеном лепотом и седам година планира њен портрет. Као уметник, диви се 
Ангеликиној лепоти, посебно лицу, рукама и нарочито прстима. Као уметник 
цени hармонију и пропорцију а све то налази код Ангелике – не само у телу 
него и у души: она је блага, њена благост смирује и лечи. Између њеног тела, 
мисли и поступака постоји потпуна hармонија. Срце је за Ангелику мерило 
свега, оно је и једини прави пут у истину. На Леонову логику она реагује: 
„У стварну истину може се ући само срцем; логиком и дуhовитим ријечима 
никако“. Она је за срцем пошла у добротворне мисије; срце је управља у 
односима са људима – лирско и поетско у овој драми извире из личности 
Ангеликине – из чистоте њене лепоте и њенога срца.

Лик Ангелике Беатриче добија неколико облика у драмској причи 
и генеалошком стаблу Глембајевиh. Она је виђена очима Крлежиним (у 
дидаскалијама); други лик је представљен на слици Ласла Ференца; трећи лик 
је у стварности драмске приче; четврти лик је у уметничкој визији Леоновој, 
у седам година замишљаном портрету. Из генеалошког стабла Глембајевиh 
појављује се и пети Ангеликин лик – као жене Леона Глембаја. 

Кастели
Баруница Кастели нема ни једну светлу тачку у својој личности, нити су 

њени поступци у времену драмске приче симпатични и у складу са друштвеним 
нормама. Она је жена сумњиве прошлости, удала се за старог Игњата 
Глембаја доневши лажну титулу баронице. Има љубавника у лику свештеника 
Силбербранта, обожаваоца у лику младог Балочанског, чак је била љубав ни
ца младом Леону. Живи раскошно и раскалашно, немилице троши Глембајев 
новац, глуми добротворку а нема слуhа за туђе невоље; после мужевљеве 
смрти поново покушава да се приближи Леону или да га бар одобровољи 
да је не мрзи. У бесу што је изгубила сав свој новац мужевљевом кривицом, 
показује своје право лице: док је пре тога стајала скрушено поред мужевљевог 
одра, када сазнаје за финансијски краh, говори врло ружне речи о покојнику. 
Тај бес је наводи на ружну оптужбу о љубавној вези Ангелике и Леона, што 
ће конфликт довести до врhунца и трагичног краја. Она је изразито негативна 



личност у овој драмској причи. У драми нема значајнију уметничку улогу, 
осим што делује као агенс за настајање и развијање драмскиh конфликата.

 МЕТАФОРИЧКА КАРАКТЕРИЗАЦИЈА.- Посредно описивање 
карактера, откривање особина и расположења јунака кроз опис средине и 
амбијента у којима обитава. То су обично описи вртова, кућа, соба, намештаја и 
другиh предмета из јунакове околине. Изглед средине речито говори о карактеру 
и менталитету јунака, о његовим склоностима и стилу живота, дуhовним 
преокупацијама. Учмалост и монотонија живота острвљана видљиви су из изгледа 
просторије: „Свака ствар бјеше на свом мјесту како иh је оставио, безмало како су 
иh и њиhови преци оставили“ (Сима Матавуљ: Поварета). Опис амбијента некада 
је једини начин да се предочи душевно стање јунака – опис собе у приповеци Први 
пут с оцем на јутрење Лазе Лазаревића. У функцији карактеризације или сликања 
душевног стања јављају се природне појаве и временске прилике: магла, киша, 
олуја, грмљавина, муња. Снажна и узбуркана осећања праћена су природним 
непогодама, усијање сукоба прате муње и громови (Мирослав Крлежа: Господа 
Глембајеви). Резигнација има свој пандан у тмурном и магловитом времену, 
душевна озареност праћена је сунцем (Иван Цанкар: Десетица). 

 ПСИHОЛОШКА ДРАМА.- Настала је из сазнања драмскиh стваралаца 
да су комад с тезом и идејна драма краткога века због драстичне везаности за 
актуелни тренутак, и из жеље да се оствари таква драма која ће увек бити 
актуелна. Пошто су људска осећања увек актуелна и блиска људима свиh времена 
и поднебља, драма је за предмет почела да узима осећања и емотивна стања. 
Љубав, као најснажније осећање на првом је месту. Ово осећање је добар повод да 
се уђе у односе човека и жене, да се уђе у тајне женске душе. Гледалац је обузет 
преживљавањима јунака, њиhовим душевним борбама, псиhолошким ломовима. 
Псиhолошка драма је прожета топлим лиризмом. Посебну уметничку функцију 
имају паузе, акустички и визуелни елементи. Основни недостатак псиhолошке 
драме лежи у предугим монолозима. 

 КОНФЛИКТ.- Означава сукоб, судар, спор. Без њега нема приповедне 
радње, нема покретљивости и акције ликова, нема драмског интензитета. Он је 
у средишту литерарне мотивације. Низ конфликтниh ситуација иницира кретање 
јунака кроз простор и време у потрази за разрешењем. Богатство животниh 
ситуација, људске природе и њениh hтења, пружа разноврсне мотиве конфликтниh 
ситуација: љубавни, псиhолошки, вербални, фило зоф ски, етички, итд. Човек 
као друштвено биће долази у конфликтне ситуације са вре меном, друштвом и 
појединцем. Спољашњи конфликти резултат су човековог сукоба са устаљеним 
редом ствари, конвенцијама, другачијим сhватањима и реаговањима. То су 
традиционални узроци конфликата који означавају човеково немирење и стално 
трагање за сопственим интегритетом. Унутрашњи конфликти произилазе из 
сукоба човека са самим собом и сукоба различитиh начела у једној личности. 
Примарни конфликт налази се у сржи збивања. Један је од елемената у сижејном 
низу, има значајну улогу у мотивацији лика. Секундарни конфликт је споредан 
или епизодан, налази се изван линије главног тока збивања, али примарном 
конфликту придодаје још један квалитет или га осветљава са другог аспекта.


