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O narodowy teatr 

epoki socjalistycznej 

... S c::on ubieqły posta11•ił przed nami u.· całej rozciqglo fr i problem 
nowego teatru v· Polsce. Teatru, który by nie tylko 11łatwił nam 
pr::.1:.ż y cie samego siebie w jakimś fragmencie przeżycia teatralnego, 
ale k tóry by uczył nas rozumieć życie i nas ::ą nową rzeczywistość, 
Uó ry by postawił sprmvę •1owego człowieka w całym złożonym 
prc.cesie r.?:ec.:1Ju ·istego stau•mi.ia się nowego społeczel'tstwa. Żeby 

1ltĆ·C t Pn probl.c1ri ro . .,.wiązać i w płaszczyźnie ivlasne_j twórczości, 

i w plaszc;;.yźnic t eatralnyc11 .frodk ów v 1yrazu należało sięgnąć do 
bogat ych dn.'w iadczeń Związku Radzieckiego. Należało przeżyć -
i w f>Cnsie war.~ztatu teatralnego, i w sensie wychowawczej roli 
teat r u - do.~wiadczenia t eat.rv. rosyjskiego i _jego cal.ej dotychcza 
sowej drogi od klasyki, poprzez teatr rewolucji, aż do teatru bu
ciownict1ca socjalisty czn ego. 

Tal-.. powstała idea Fes tiw alu S z tuk Rosyjskich i Radzieckich. 
.. .l'e1iliwal stau;ia sobie za cel nie tylko zagadnienia natury dy

c aktycz nej, nie tylko probl em z bli ±enia kulturalnego z e Związkiem 
flad21 eckm1 i zapo;rnania nas::ego społec.zeństwa .ze sztuką radziecką, 

le-cz win ien stać się potężnym ładunkiem artystycznego i ideolo
gicznego kształtowania się własnego, narodowego teatru epoki so
cjalistycznej. 

„.Festiwal Sztuk Radzieckich i trwałe nasycenie teatru polskiego 
p1 zez n t ukę radziecką w puicażnym stopniu d ecyduje o przesta
wieniu się polskiego t eatru na now e tory, na tory socjalistycznego 
li umani.,.m u. 

W historii bowiem światowego t eatru, teatr radzi ecki to nie 
tylko problem nowych artysty czn ych ~:.,·odków wzruszeń, t o w pierw

s::ym rzędzie prob lem notaego człowieka w tea t rze, a tym, sam ym 
prob lem tflkiego teatru , w któn;m zjawisko ludzkiego prz e::ycia 
µ1 ze.~tanie być iciu•isekCJCI psychologie.mą na pogramczu psycho-



analizy i patologii, a stanie się zagadnieniem człowieka jako zja
·wiska społecznego, z całym bogactwem jego psychicznego stawaniJ 
się w ni.eustannej walce nowego ze starym. 

Urealistycznienie reżyserskiej interpretacji i kreacji aktorskiej, 
nie w sensie oczywiście naturalistycznej wierności, lecz realistycz
nej syntezy zjawiska, wydobywanego w danym dziele w skrócie 
artystycznym, staje się w tych warunkach _jedynie słuszną drogą 
poszukiwania nie tylko nowych treści, ale i nowych środków tea

t': alnych wyrazu. 
Rzecz prosta, że w swojej pracy nad zbudowaniem polskiego 

teatru nie 1ezy9nujemy ani z własnego narodowego wkładu w teatr 
przyszłości, ani z własnego narodowego charakteru konfliktów so
cjalistycznych, niemnie,i jednak, a może właśnie dlatego, wyzwo
lenie twórcze własnej twórczo.ści nie może się obejść bez przyswo
jenia i przewartościowania olbrzymiego dorobku d-ramatycznego 
i teatralnego radzieckiego teatru, teatru socjalistycznego człowieka. 

(Z <:!'lykułu w Tentne, nr. 10, Warszawa, X. l!l49) 

WŁODZIMIERZ LENIN i JOZEF STALIN 
Pr.<ywódcy Rewolucji Paiclziernikowe:i i twórcy państwa socjalistycznego. 

JÓZEF SIERADZKI 

Wielka !{ewolucja Październikowa 

,,N ie jest wykluczona możliwość, że właśnie Rosja będzie kraJem, który 
utoruje drogę do socjalizmu. Należy odrzucić przestarzały pogląd, jakohv 
tylko Europa mogla wskazać nam drogę. Istnieje marksizm dogmatyc_:w,r 
J marksizm twórczy. Ja stoję na gruncie tego ostatniego". 

S:oy;a te wypowiedział .Józef Stalin na VI zjeżdzie Partii, w sierpniu 
1917 roku. 

Wydarzenia plync:Jy podówczas wzburzoną falą. „Przyszły takie dni, w J,tó
rych skupia się po dwadzieścia lat'· - żeby użyć słów z listu Marksa do 
Engelsa. Dwa wrogie światy toczyły ze sobą śmiertelne zapasy. Nurt rewo
lucji wznosił się i opadał. Nadeszły dni, w których głowę podniosła kontr
rewolucja. Proletariat rosyjski ukrył wtedy Włodzimierza Lenina głęboko 

w podziemiu. Potem znów nastąpił przybór. Rewolucja burżuazyjna prze

rastala w rewolucję proletariacką. 

„Pokój chatom, \vojna pałacom·' - brzmiało w Rosji jak ongiś za rz<1dów 
jakobinów we Francji. Partia bolszewików zd<1żała do zbrojnego powstania. 
We wrześniu byli oni znowu na czele szeregów robotniczych, organizowali 
masy chłopskie i ruch wśród żołnierzy. 
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Kryzys dojrze\Yał nie tylko w stolicy nad Newą, lecz w całym kraju. 
Bolszewicy zdobyli większość w Radach Moskwy, Jekaterynburga, Mińska, 

Rostowa, Saratowa, Kijowa, Charkowa, Taganrogu, Samary, Carycyna, Iwa
nowo-Wozniesienska. Od sierpnia do października 1917 roku odbywały sic: 
zjazdy Rad Obwodowych, z których każdy stanowił nowe zwycięstwo partii 
bolszewickiej. Jej szeregi wzrosły do 400 tysięcy członków. 

Rząd Tymczasowy był coraz powszechniej znienawidzony. Mienszewicy 
1 eserzy tracili grunt w masach, którym przewodzili starzy działacze partii 
rewolucyjnego proletariatu. \V Piotrogrodzie działali wśród robotników Ka
linin, Mołotow, Ordżonikidze, Andrejew, w Moskwie Skworcow-Stiepanow. 
Jarosławskij, Szkiriatow, w kra.iu nadwołżańskim Kujbyszew i Szwiernik, 
v Iwanowo-Wozniesiensku Frunze, na północnym Kaukazie Kirow, na Uralu 

Zda now. w kraju zakaukaskim Szaumian i Dżaparydze, na Ukrainie Woro
::-z ~ · łow i Siergiejew, na Białorusi Miasnikow i Kaganowicz. 

Sztab rewolucji był w Fiotrogrodzie. Tropiony przez szpiegów Kiercńskiego 
: nic. uj awniony do chwili przybycia do pałacu Smolnego. kiero>vał nim Lenin 
:'. t1kry cia. Na czele O~rodka Partyjnego stał Józef Stalin, obok niego Jakub 
~::iw ierdlow i Feliks Dzierżyński. Fabryki i koszary huczały od wieców. Dru
zyny kolejowe uzbrajały sic;, w braku broni gromadzono tasaki. Robotnicy 
];u li sami bagnety. 

„Powstanie jest nieuniknione i calkowicie cloj1'Z'ale" - stwierdzała rezo
luc ja Centralnego Komitetu Partii, napisana przez Lenina. „Komitet Cen
'iralny poleca wszystkim organizacjom partyjnym tym się kierować i z tego 
punktu rozpatrywać i rozstrzygać wszystkie zagadnienia praktyczne". 

Rezolucja pochodziła z 23 października 1917 roku. 29 października powstał 
Ośrodek Partyjny do kierowania powstaniem, 6 listopada „Raboczij Putj" 
przynosił wezwanie do obalenia Rządu Tymczasowego. Tegoż dnia Lenin 
przybył do Pałacu Smolnego, siedziby sztabu rewolm:ji. Czerwona Gwardia, 
formacje rewolucyjnych żołnierzy zajmowały obiekty w Piotrogrodzie i za
ci<igały pozycje. Krążowniki „Aurora" i ,,Zorza Wolności" stanęły w pogo
towiu, marynarze z lontami u dział. 

Nastąpiło „dziesięć· dni, które wstrząsm;ly światem". W nocy z 7 na 8 listo
pada Pałac Zimowy był zdobyty. Rz<id Tymczasowy przestał istnieć. Wie
czorem 7 listopada otwarto w Pałacu Smolnym II Wszechzwiązkowy Zjazd 
Rad. .,Opierając się na woli olbrzymiej większości robotników, żołnierzy 

i c.hłopów, opierając się na przeprowadzonym w Piotrogrodzie zwycięskim 

powstaniu robotników i garnizonu, Zjazd bierze wlaclzę w swe ręce". 

Jest rzeczą, którą należy podnieś(: do miary symbolu, że pierwszym ma
nifestem zwycięskiej rewolucji był dekret o pokoju. Proklamowano w nim 

wsadę samostanowienia narocló-w. Dnia 15 listopada Rada Komisarzy Ludo
wych uchwaliła słynną „Deklarację praw narodów Rosji", a w niej: „Na
rody Rosji mają prawo do samookreślenia aż po całkowite oddzielenie sic; 
i utworzenie samodzielnego państwa". W kwestiach związanych z Polską 

wysnuto niedługo później następstwa z deklaracji, uchwalając w sierpniu 
1918 roku dekret, który unieważnił „wszystkie traktaty i akty zawarte przez 
rząd byłego cesarstwa rosyjskiego, dotyczące rozbioru Polski, ze względu na 
ich sprzeczność z zasadą samookreślenia i rewolucyjnym poczuciem narodu 
rosyjskiego, który uznaje nieoclbieralne prawo narodu polskiego do niepodle
o!ości. i zjednoc:enia". 

Rewolucja Październikowa przewyższa swą głębią, znaczeniem, zasięgiem, 
''·nJywem i nast c;pstwami wszystkie poprzednie przewroty społeczne. 'N wy-
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darzeniach I wojny światowej była ona najdonioślejsza , a w sprawie Polski 
rozstrzygająca. Wpłynęła też od razu na narody w Europie. W styczniu l918 r„ 
w proteście przeciwko aneksjonistycznemu dyktatowi w Brześciu Litewskim -
junkrów i magnatów niemieckiego przemysłu w stosunku do rewolucyjnej 
Rosji, strajkowało w fabrykach sprzętu wojennego w Berlinie 500 tysięcv 

metalowców. W Wiedniu i Budapeszcie powstawały fabryczne rady depu
towanych. W Polsce odbywały się demonstracje uliczne , w kopalniach i hu
tach organizowały się komitety robotnicze, akcje ekonomiczne przeradzały 

się w polityczne, na wsi wrzało od strajków rolnych. Rady Delegatów robot
niczych, folwarcznych, chłopskich, pokryły cały kraj. \V Zagłębiu Dąbrowskim 
działała Gwardia Robotnicza. 

Szturm Kremla. 

Ale w samej Rosji byla rewolucja dopiero progiem. najgłębszych prze
mian, przez które zaczęły przechodzić narody, zamieszkujące szóstą czę ~ć 

globu ziemskiego. Przyszła wojna domowa, owa prawdziwa „droga przez 
męklf', której nie oszczędził kapitalizm narodom, co zapragnęły wolności 

i wyzwolenia. Potem przyszły interwencje, drut kolczasty, kordon sanitarny. 
wielki spisek przeciwko pa1'tstwu robotników i chłopów, którzy skasowali 
zasadę odrębnej własności środków i narzędzi wytwarzania. Ilustracją do 
tych czasów, doskonałą w swej wierności i głębi, wstrząsającą przez skrom
ność bohaterki. przetworzonym artystycznie obrazem walki milionów ludzi, 
którzy składali najwyższą ofiarę, i jak l.ubow Jarowaja, umieli się na nL.t 
zdobywać poprzez tragedię własnych serc, jest dramat Konstantego Treniewa. 

Potem były lata budownictwa socjalistycznego. Okres tak niezmiernego 
ludzkiego trudu, że należy go określić słowem wyrzeczenie. Pięciolecia tak 
ogromnej pracy, że trzeba ją nazwać ofiarą. W stepach wyrosły wielkie piec . 
W tajgach zabłysły ognie. Ci sami, którzy rozbijali dopiero co dawny aparat 
państwowy feudalno-absolutystycznego i kapitalistycznego ucisku. obecnie 
nie znali nic poza treścią słowa bHdoumictwo. 
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Potem - lata bohaterstwa na szańcu wolności własnej i wolności świata . 

W najciemniejszych dniach, które zawisły nad światem grozą katastrofy 
o powszechna-dziejowych rozmiarach, słychać było z Moskwy głos s"pokojny: 

„Towarzysze! Siły nasze są niezmierzone. Rozzuchwalony wróg wkrótce 
się o tym przekona!" 
Było to w lipcu 1941 roku. W maju 1945 roku ten sam głos Józefa Stalina 

brzmiał w orędziu do narodu: 
„Towarzysze! Wielka Wojna Narodowa zakończyła się naszym zwy

ciE;stwem!" 
Kto chce zrozumieć poetę, musi pójść do jego kraju. Kto chce dobrze 

poznać ludzi kraju Rewolucji Październikowej , głębokie przeobraźenia, któ
rym podlegali, siłę jej wpływu oraz rozmiary następstw, powinien wnikn;1ć 

w dokumenty psychologiczne. Są nimi pisma Tołstoja , Szołochowa , Fadiejewa. 
Erenburga, Beka, Niekrasowa, Simonowa, Polewoja, Treniewa. Znajdzie 
w nich każdy miarę i wagę jakości, która tam urosła. Zrozumie fenomen 
zbiorowej, społecznej woli radzieckich narodów, które dziś kroczą na cze.l e 
postępu w świecie. Ujrzy setki tysięcy radzieckich ludzi, którzy - gdy 
trzeba było - wznosili fortyfikacje, ustawiali zapory leśne, budowali bary
kady uliczne, kopali rowy przeciwczołgowe. Robotnicze bataliony szły z sal 
fabrycznych wprost do okopów, oddziały robotników walczyły na froncie , 
stawiając opór hitlerowcom aż do przybycia formacji regularnej armii. Ko
biety nie znały granic poświęcenia, młodzieź dawała życie , starzy pada li 
z bronią w ręku. Obrona Odessy, powstrzymanie naporu wrogich dywiz.ii 
wokół Smoleńska, walki na przedpolach Moskwy, legendarne boje w Stalin
gradzie, nadludzka wytrzymałość żołnierzy i ludności cywilnej w ciągu dwu 
i pół lat blokady Leningradu, wszystko to zaćmiewa przykłady męstwa. 

odwagi i poświęcenia, znane z całej historycznej tradycji. 
Czytelnik zobaczy, jak prości ludzie urastali w te.i walce do miary hero

sów, jak przezwyciężali strach i uczyli przezwyciężać go żołnierzy na szosie 
wołokołamskiej, pod gradem bomb lotniczych i naporem czołgów nieprzyja
cidskich. Dowie się, skąd się wzięła ta zwartość zaplecza, moralny duch 
armii, osobista odwaga żołnierzy, zdolności i sztuka dowodzenia u dziesiątków 
tysięcy oficerów, organizacyjne talenty dowódców, jak napisano w rozkaz ie 
JMefa Stalina do Armii, - skąd strategia długotrwałej wojny, plan obron y 
i ataku, sztuka operacyjna, manewry okrążające, zaskoczenia , współdziałan ie 

broni i środków natarcia, tempo pościgu , geniusz wodza, sekret niezwycię
żc•ności Czerwonej Armii. Skąd jedność moralno-polityczna, wytrwałość 

w dniach klęski , stalowa postawa w długim , okrutnym pojedynku, poddają
cym próbie wszystkie gospodarcze i polityczne podstawy stron walczących. 

ZSRR zrodzony w pamiętnych dniach Wielkiego Października rozpoczął 

33-ci rok swego istnienia. W statystyce nazywa się taki okres pokoleniem 
ludzkim. Urodzeni wraz z Rewolucją noszą dziś na piersiach odznaczenia za 
Wojnę Narodowa, ordery za udział w ·budownictwie, są bohaterami !)racy. 
W swej ojczyźnie zbudowali oni nowych 360 miast. W latach wojny dawali 
rocznie dla frontu 40 tysięcy samolotów, 120 tysięcy dział, 30 tysięcy czołgów. 
W ciągu trzeC'h lat powojennej pięciolatki podnieśli z gruzów i wznieśli na 
nowo 4 tysiące wielkich zakładów przemysłowych . Przekroczyli wielokrutnie 
poziom przemysłu w stosunku do stanu przed rewolucją. Stworzyli ćwierć 

miliona wielkich, nowoczesnych spółdzielczych gospodarstw rolnych. ZaprzE; g1i 
do pracy setki tysięcy traktorów. Zbudowali park maszynowy w rolnictwie. 
mający zdolność pracy kilkunastu milionów ludzi. 
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„Mamy więc prawo stwierdzić - mówił z okazji 32-giej rocznicy Rewolucji 
Październikowej generalny sekretarz WKP(b) Malenkow - że nasz przemysł 
i nasza gospodarka wkroczyły w fazę dalszego, potężnego rozwoju. Wszystko 
to stwarza nowe możliwości dalszego podwyższenia materialnego i kultural

m•go poziomu życia narodu radzieckiego". 
ZSRR rozporządza przodującą nauką. W jego ręku jest energia atomowa. 

Mając jako cel gospodarczej działalności nie, jak świat kapistalistyczny, ~ysk, 
lecz sprawę czlowieka, uczyni on z nowego, wspaniałego wynalazku geniusza 
ludzkiego, źródło sił, które, wraz z dawnymi, doprowadzą do stanu bezwzględ
nej obfitości dóbr i dadzą człowiekowi panowanie nad przyrodą. 

Już dziś realizuje się w ZSRR gigantyczny plan walki z posuchą przez 

Krążownik „Aurora.", który skierowa! swe dziala na Pałac Zimowy 
w Piotrogrodzie. 

tworzenie pasów leśnych na obszarze 120 milionów hektarów. Nie upłynie 
wiele czasu, a rejony Azji środkowej i Kazachstanu, nadające się do rozwoju 
na wielką skalę kultury bawełny, roślin kauczukonośnych i ryźu, bogate 
w olej skalny, metale, węgiel i surowce chemiczne - otrzymają wodę. Tytani 
są liliputami wobec ludzi, podejmujących pracę, dzięki którym rzeka Ob 
poprzez jezioro Aralskie zostanie połączona z Morzem Kaspijskim. Zwały wód, 
;;pływające dotąd do Oceanu Lodowatego, bez możliwości gospodarczego ich 
wyzyskania, zawrócone w przeciwną stronę, nawodnią 25 milionów hekta~?w , 
dadzą im rocznie 2~0 milionów kilometrów sześciennych wody. Tama u u1scia 
Irtysza do Obi, elektrownia wodna z roczną produkcją 34 milionów kiłowat
godzin energii elektrycznej , samospławny kanał przez bramę turgajską, linią 
dawnych koryt rzek Obi i Irtysza, długości 4.000 kilometrów, 4,000.000 m" 



robót ziemnych i 10 milionów metrów sześciennvch robót betoniarskich ma
gistrala v.:odna głębokości pozwalającej na ruch statków morskich na' całej 
długości, - oto treść prawdziwej opowieści , śmielszej od najbogatszych fan
tazji. Wiatry „suchowieje", osuszające niż Aralsko-Kaspijski, będą stłumione, 
szlak wodny i pusy leśne zmienią warunki na olbrzymiej części lądu, stworzą 
pomyślny klimat. przeistoczą krajobraz. Nowe hydrowezły dadza rocznic 
BG miliardów kilowat-godzin. Energia atomowa będzie wprzęgnięta d~ odwra
c<>nia biegu rzek , przekształcania pustyni Karakum i depresji syberyjskiej 
w kwitnące ogrody Semiramidy. dowodząc czego może dokonać ustrój socja
li .~tyczny i narody, które naprawdę miłują pokój. 

Utopista Karol Fourier, któremu nic podobna odmówić pomysłowości 

w snuciu marzeli na temat przyszłego czasu. zaniemówiłby od tego. Wszyscy 
razem wzięci autorzy urzekających opowieści fantastycznych o krainie „Uto
pii", „Państwie Słońca" , Rzeczypospolite.i Chrystianopolita1'iskiej, Seweram
bach , mieszkańcach Oceanii , pobici ~.ą na głowc:: . Marzycieli poch!onęla prze-
5zlość, reali"atorz y zmieniają .~wiat. 

Od razu wiedziano, że Rewolucja Pa%.dziernikowa stanowi wyłom w sy
stemie światowego kapitalizmu. Socjalizm wzniesiony dziś w ojczy%.nie zwy
ciE;skiej rewolucji proletariackiej, sięga swym wpływem daleko poza granice 
16 związko'\vych re:publik. 200 milionów robotników. chłopów i inteligencji 
nie tylko obroniło swą niepodległość. lecz przyniosło pomoc ludom krajów 
Europy, które zorganizowawszy się po zwycięskiej wojnie jako państwa 

demokracji ludowej, stanęły w rzędzie narodów budujących socjalizm. Ozna
cza. to 70 milionów ludzi w Europie. 475 milionów osiągnęło wyzwo
lenie w Chinach. Światowy obóz rozciąga si~ od Korei do Łaby, od kręgu 
polarnego do nadadriatyckiej Tirany. 800 milionów lud:;:i ożywia jedna myśl 
i łączy wspólne dzieło. W części świata, nad którą włada kapitalizm, urosły 
i trwają reduty ludowe: we Francji. Włoszech , na cale.i kuli ziemskiej, gdzie 
tylko biją serca proletariackie, gdziekolwiek ż ,vją narody ciemi~żone przez 
imperializm, dławione w swych ctą:~eniaeh do wyzwolenia. 

„światowe znaczenie Rewolucji Październikowej - pisał Józef Stalin 
ćwierć wieku temu - polega nie tylko na tym, że jest ona wielkim poczy
?1aniem jednego kraju, który dokonał wyłomu w systemie imperializmu, 
i pierwszym ogniskiem socjalizmu w oceanie krajów imperialistycznych. lecz 
również na tym, że stanowi ona pierwszy etap rewolucji światowej , potężną 

bazę jej dalszego rozwoju". 
Rozwój ów prowadzi przez pracę i budownictwo. „Z wytrwałością i spo

kojem budować naszą przyszłość" - oto dewiza, którą czytaliśmy niedawno 
\V pracy Prezydenta Bolesława Bieruta O doświaclc:eniach cł.ziesięcioleci!l. 

„Zadanie polega nie tylko na tym, aby wygrać wojnę - uczył jeszcze gdy 
trwała ona, .Józef Stalin - ale i na tym. aby uniemożliwić wybuch nowej 
agresji i nowej wojny, jeśli nie na zawsze, to w każdym bądź razie na długi 
okres czasu'' . „Ludzie radzieccy - mówił przedstawiciel WKP(b) - nie bojiJ 
się pokojowego współzawodnictwa z kapitalizmem. Dlatego występują oni 
przeciw nowej \vojnie, w obronie pokoju, choć są absolutnie pewni swej 
niepokonanej siły". 

Żródlem wszystkich tych sił, które kształtuje współczesny świat . progiem 
nowej epoki jest Hewolucja Październikowa. 

„Co oznaczało - pisał Stalin - wzniecić powstanie w takiej chwili? 
Wzniecić powstanie w takich warunkach - oznaczało postawić wszystko na 

kartę. Ale Lenin nie obawiał się ryzyka, ponieważ wiedział, widział swym 
jasnowidzącym wzrokiem, że powstanie jest nieuniknione, że powstanie zwy
cięży, że powstanie w Rosji zgotuje koniec imperialistycznej wojnie, że po
wstanie w Rosji zmieni wojnę imperialistyczną w wojnę domową, że powsta
nie da Republikę Rad, że Republika Rad posłuży jako ognisko rewolucyjnego 
ruchu na całym świecie. Wiadomo, że to rewolucyjne przewidywanie Lenina 
spełniło się następnie z niebywałą dokładnością". 

Z heroicznego okresu Rewolucji, zmieniającej oblicze świata, z tygodni 
i miesięcy, które stały się progiem nowej epoki, pochodzą bohaterowie Alek
sego Tołstoja, Michała Szołochowa, Konstantego Treniewa. Oto Dasza z Drogi 
przez mękę, Grigorij Melechow z Cichego Donu, Lubow Jarowaja, oto 
autentyczni a legendarni Czapajew i Szczors. Nie tylko jednostki, żywe, z krwi 
i kości, z przeżyć, walk, upadków i zwycięstw w dniach Rewolucji i wojny 
domowej, ale personifikacje, postaci zbiorcze wielomilionowej masy ludu, 
który dokonał przełomu w dziejach własnego narodu i otworzył epokę w bi
storu świata. 

Pomiędzy nimi a współczesnością, która z nich wyrosła, jest tak ścisłe 

powinowactwo, że scena z nauczycielką Lubawą, żołnierzem Szwandią i ko
misarzem Koszkinem, przeistacza się w rodowód widowni, widownia zaś 

staje oko w oko z czasami, gdy wedle słów poety wśród mąk i boleści trzeba 
było zdobywać „ten nowy ład, co żywot w sobie mieści". 

.4ndrzej Stopka: Lokal Komitetu Rewolucyj1wpr , 

(Rysunek dekoracji do „Lubowi Jarownj"; 
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KONSTANTY TRENIEW 

„Lubow Jarowaja" 

.l.!Lbow Jaruwaja jest moją drugą z rzędu sztuką wystawianą na scenic:. 
Została ona napisana przeze mnie w latach 1925-26, pod Symferopolem na 
Krymie, w warunkach niezwykle dalekich od teatru - wiejska cisza, zewsząd 
step krymski tarasami ciągnący się do podnóża Czatyr-Dacht1. Wokół świeże 
jeszcze ślady dopiero co wygasłej wojny domowej. 

Kiedy starałem się przedstawić w moje.i sztuce to, co działo się na Krymi8 
i poza Krymem w roku 1920, zapominałem zupełnie o teatrze, a kiedy przy
pominałem sobie o nim, wpadałem w rozpacz - tak mało odpowiadało to, 
co zostało napisane, warunkom teatralnym i wymogom sceny. 

I rzeczywiście, kiedy Lubow Ja.rowaja została oddana Teatrowi Małern 1J, 

wywołała tam wielkie zamieszanie. Trudno było pomieścić ją na scenie 
i podporządkować prawom teatru. Aż do te.i chwili ja, beletrysta, mało wie
działem o tych prawach i pisałem podporządkowując się wyłącznie prawi
dłom beletrystyki , której ślady I.ubow Jarowaja nosi, według mnie, w wiel
kim stopniu. 

Napisawszy jeszcze kilka sztuk dochodzę do wniosku, że w ogóle praca 
nad sztuką z dala od teatru nie jest bardzo wielkim grzechem. Jeżeli autor 
przedstawia w swojej sztuce sceny rozgrywające się na polu lub w lcsi.::•. 
na wsi lub w mieście, to koniecznym jest, żeby wyobrażał sobie właśnie: 

miasto, las i wieś, a nie przedstawiające je dekoracje. W większym jeszcze 
stopniu dotyczy to postaci sztuki. Pisanie roli przy wyobrażaniu sobie tego 
lub innego aktora , jak zalecają niektórzy nasi dramaturgowie, jest, według 
mnie, obsuwaniem się po fałszywej drodze ubóstwa teatralnego. Autor oczy
wiście powinien :iak najściślej współpracować z teatrem, lecz już w później

szym okresie - kiedy sztuka została przedstawiona teatrowi. Aż do tej 
chwili teatr nie powinien stać pomiędzy autorem a ż~•ciem, a aktor pomiędz.:• 
autorem a postaciami. 

Postaci w Lubowi Jarowa.i są, oczywiście, wzięte z życia, lecz nic są portr<:
tami. Tylko niektórym z nich slui.yli za prototyp żywi ludzie. Takimi s4: 
Duńka, Jelisatow, w bardzo małym stopniu - Czyr, Gornostajewy, Szwandia, 
Lubow Jarowaja . 

Głównym zadaniem sztuki było dat: polityczne i socjalne tło, a dopiero 
na nim i w organicznej od niego zależności - historie: i dramat bohatera 
i bohaterki. Dlatego też w pierwszych wariantach sztuki historia i dramat 
Lubowi Jarowo.i zajmowały skromniejsze miejsce, niż później. Dla tej same.} 
przyczyny wiele miejsca poświ<;cono szeregowi postaci, które można usunąt: 
bez szkody dla intrygi sztuki, lecz nie da się tego zrobić bez szkody dh 
i ej idei. 

Dziele sccn iczrie L !ibowi Jarowoi S<! znane. 
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Pierwszy raz widziałem ją w miesiąc po premierze na scenie Małego 
'"l'eatru. Wrażenie było dwoiste: wszystko okazało się bardzo niepodobne do 
tego, eo wyobrażałem sobie podczas pisania. Zamiast rozlewnego, na wpół 
beletrystycznego dzieła o nikłym przebiegu akcji, spektakl posuwał się na
J)rzód w ogromnym, rewolucyjnym tempie. 

KONSTANTY TRENIEW 

(Ur. w r. 1878, zrn. 1.v r. 1945). 

W czasie prób współpracowałem z szeregiem aktorów, grających prowa
qjzące role, a więc z: Paszenną, Kużniecowem, Sadowskim, Olchowskim, Go
golewą, Ryżewą , Dymową, Kostomolockim, Skuratowem i innymi. Wszyscy 
oni wkładali w pracę ogromny zapał. Postaci, które stworzyli, uważam za 
wielkie osiągnięcia artystyczne, a przecież spektakl ten, to powszechnie 
uznany etap w historii Małego Teatru. 

Bardzo udana była współpraca dwóch reżyserów: zmarłego niedawno 
I. S. Platona i ł,. M. Prozorowskiego. Platon wniósł do sztuki ogromn<\, 
wiekową kulturę Małego Teatru, Ł. M. Prozorowski okazał się bojownikiem 
iego, co nowego dała teatrowi Rewolucja - rewolucyjnego zapału i ideolo
.;gicznie prawidłowych kompozycji. 

Il 



·Poza tym Ł. M. Prozorowski wiele napracował się nad organizacją teksto
wego materiału sztuki. 

Trudno mi wymiemc teatr, który nie wystawił Lubowi Jarowoj, i bardzo 
dłligi jest spis miast, w których powtarzała się ta sztuka w ciągu kilku 
sezonów. 

Zainteresowanie radzieckiego teatru i widza dla sztuki wzrastało w ciągu 

ostatnich pięciu, sześciu lat z każdym rokiem. Najbardziej zaś godnym uwagi 
momentem dla niej było wystawienie jej w grudniu 1936 roku przez odzna
czony Orderem Lenina, Moskiewski Artystyczny Teatr im. Gorkiego. 

Chciałbym wiele i długo mówić o wielkiej radości, którą dała mi wspólna 
praca nad sztuką z takim mistrzem jak Wł. Iw. Niemirowicz-Danczenko. 
Ale to jest temat dla osobnego artykułu. i 

W ciągu dziesięciu lat niewiarygodnie dojrzał widz ,radziecki. Wzrosły 

jego wymagania w stosunku do teatru i kiedy Moskiewski Artystyczny Aka
demicki Teatr włączył Lubow Jarowoją do swego repertuaru, zdecydowałem 
si~ prztj1zeć poważnie 'tekst sztuki. Ale przystępując do pracy przekonałem 
się, że po dziesięciu latach przepracować sztuki radykalnie nie można. Można 

napisać nową rzecz o walkach rewolucyjnych i powinna być ona nieporów
nanie pełniejsza, niż Lubow Jarowaja, lecz nie mogłem szarpać żywej tkanki 
tej sztuki. Przepracowałem niektóre sceny, wniosłem kilka nowych, napisa
łem nowy obraz, ale w zasadniczej intrydze i w traktowaniu bohaterów 
sztuka pozostała w tej samej postaci. 

Już nieraz spotykałem się z żądaniami, abym objaśnił przyczyny żywot
ności Lubowi Jarowoj. Jakież mogą być te przyczyny? Ogromny, wieczny 
i wiecznie podniecający temat, jakim jest Rewolucja, dokładne jej przedsta
wienie wszystkimi artystycznymi środkami , jakimi rozporządza autor, a przede 
wszystkim szczerość, której niczym sfałszować, ani zamienić nie można. 

To wyjątkowe zainteresowanie, które okazali Lubowi Jarowoj Rząd 

i wielomilionowy radziecki widz, to najwyższa nagroda dla radzieckiego p i
sarza , najsilniejszy bodziec twórczy. 

(Tlumaczyta Lidia Zamkow > 

• 4ndrzej Stopka: Ulica . 

( R11sunek dekoracji do ,.L11bowi Jarowoj" J 

Aktorzy pionieran~i 

nowych wartości ideo\vycb 

.„ W reszcie nowa ta dramaturgia, radziecka dramaturgia, zrodzona w czas 
rewolucji, weszła do Teatru Małego, weszła początkowo nieśmiało i nie
pewnie, lecz póżniej, czuj ąc się swobodnie w tej twierdzy akademizmu, za
jęła trwałą i czołową pozycję nie tylko w repertuarze, lecz i w sercach 
aktorów, stała się wychowawcą nie tylko nowego widza, lecz i znakomitych 
mistrzów sceny. Takie było znaczenie pierwszych inscenizacji Małego: Starca 
Gorkiego i sztuk A. W. Łunaczarskiego, potem zaś Bill-Białocerkiewskiego 

i K. Treniewa. Lubow Jarowaja Treniewa, po raz pierwszy wystawiona w Ma
łym w r. 1926, stała się zdarzeniem wybitnym. Sztuka ta, głęboko reali
styczna, stała się etapem pracy teatru. Potwierdziła słuszność polityki partii 
komunistycznej na odcinku teatru, polityki dążącej do podtrzymania teatrów 
akademickich, do ideowego ich przezbrojenia, do przejścia ich na pozycje 
rewolucji socjalistycznej i oddanej służby dziełu socjalizmu. Polityka ta 
przygotowała głęboką, wewnętrzną . przebudowę ideologiczną teatru, która 
z taką siłą wyrazu artystycznego okazała się w przedstawieniu Lubowi Ja
rowoj. 

Przedstawienie było rewolucyjne w formie i treści. Z siłą ogromną bito 
w pusty, krzykliwy i zakłamany teatr lewo-formalistyczny. 

Lubow Jarowaja, podobnie jak i Pociąg pancerny Wsiewołoda Iwanowa, 
była w całym tego słowa znaczeniu sztuką nowego typu. Przedstawienia ich 
były również nowatorstwem. 

Teatr bezspornie okazał swe możliwości wystawienia nowego repertuaru. 
Doszedł do tego przez rozwój ideologiczny swych najlepszych artystów. Bar
dzo dobitnie pisała o tym W. N. Paszennaja, kreująca rolę Lubowi Jarowoj: 
„Przeszliśmy przez rewizję wszystkich wartości, i często coś, co przed rewo
lucją zdawało się piękne i potrzebne, odleciało teraz jak łupina, i obnażyła 

się „piękności" tej cała nikczemność i cała gnuśność „niezbędności". Odwrotnie: 
to co było wyśmiewane i wyszydzane, stało się nam drogie i. bliskie". 

Istotnie, teatr dokonał „rewizji wszystkich wartości", i z pomocą narodu, 
partii i rządu nauczył się rozumienia wartości nowych, ideologicznych i este
tycznych. Uparcie i konsekwentnie uczył się nowej metody poznawania rze
czywistości. metody realizmu socjalistycznego . 

(Fragmenty artykułu : Wielki teatr rosyjski. Teatr, nr 10, Moskwa 1949) 

(Tłumaczył Olgierd TerleckJ) 
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L. M. PROZOROWSKI.J 

Dlacze~o \vłaśnie „Lubo\v J arowaja''? 

I oto powstają pytania - dlaczego ta właśnie sztuka - Lubow Jarowaja 

mimo swoich błędów dramaturgicznych, tak zafrapowała stuletni Teatr Mały , 

wychowany na wzorach klasycznej dramaturgii? Dlaczego już od przeszło 

dziesięciu lat, sztuka ta nic schodzi z. repertuaru naszego teatru, i dlaczego 
aktorzy grają swoje role z tym samym zapałem, z tą samą twórczą namięt

nością, z jaką grali je w dzień premiery? Dlaczego i nadal wiele teatrów 
w Moskwie i na prowincji interesuje się tą sztuką i włącz.a ją do swego 
repertuaru? 

Wszystko to nie jest oczywiście przypadkiem. I to nie tylko dlatego. 
że radziecki widz pragnie raz jeszcze spojrzeć z. zainteresowaniem wstecz 
na przebyty już etap heroicznej epopei. Nie tylko dlatego, że patrząc na to 
widowisko raz. jeszcze z wielką radością stwierdza niewyczerpane i:ródła 

twórcze proletariatu. Teatr radziecki posiada wiele sztuk na ten temat. Prą
cz.yna jest ta, że, z. małymi wyjątkami, sztuki te są schematyczne, postaci 
plakatowe, wymyślone. Postaci zaś Lubowi Jarowoj są, tak pozytywne jak 
i negatywne -· ludźmi żywymi, z krwi i kości, ludźmi o ciekawych charak
terach, i dlatego właśnie są ponętnym materiałem dla poważnej pracy aktora
artysty. Drugą, bardzo cenną cechą tej sztuki, jest, bardzo rzadko dziś spo
tykany w naszej współczesnej dramaturgii , soczysty, barwny język post3ci 
działających. 

Maksym Gorki mówiąc w swoim czasie o tym, jakimi powinny być cechy 
dzieła dramaturgicznego, usilnie podkreślał: „ ... powszechny i smutny grzech 
nasz.ej młodej dramaturgii, to, przede wszystkim, mało wyrazisty, suchy, bez
krwisty i bezosobowy język autorów. Wszystkie postaci sztuk mówią tak samo 
;:budowanymi zdaniami i nieprzyjemnie uderzają słuch jednostajną banal
nością i ogranymi zwrotami, co zupełnie nie odpowiada naszej bujnej rzeczy
wistości i napięciu sił twórczych, w którym żyje kraj, i które nie powinny 
nie odbić się w dziedzinie twórczego słownictwa. Podłe i szkodliwe, Jul> 
uczciwe i socjalnie cenne dzieło przetwarza się na scenie teatru w nudny 
szum bezbarwnych, niedbale związanych słów" (M. Gorki: „O sztukach") . 
Rozwijając dalej tę myśl, Gorki mówi: ,,Postaci działające sztuki tworzą się 

tylko i wyłącznie dzięki językowi bezpośredniemu, a nie opisowemu. To jest 
bardzo ważne, gdyż aby postaci sztuki mogły nabrać artystycznej wartości 

i osiągnąć socjalną rację w interpretacji aktorów - koniecznym jest, by 
mowa każdej postaci była jej właściwa i wyrazista. Tylko pod tym warun
kiem widz przyjmie jej takie, a nie inne działanie, tzn. takie, jakiego chce· 
autor i jakie starają się ukazać aktoray''. 

Tym surowym żądaniom stawianym· twórczości dramaturgicznej w za
kresie mowy i jf?Zyka, sztuka Treniewa odpowiada niemal w zupełności. 

' . 

Te właśnie cechy skłoniły aktorów Akademickiego Małego Teątru, teatru 
ogromnej kultury słowa, do pracy nad tym niepełnym (z punktu widzenia 
klasycznych kanonów) dziełem. W rezultacie powstał jeden z najbardzie.i war
tościowych spektakli naszego radzieckiego repertuaru. 

Inscenizacja widowiska została powierzona nieżyjącemu dziś już I. S. Pla
tonowi, oraz piszącemu te słowa. 

Główne role zostały obsadzone natychmiast po przeczytaniu sztuki , (było 

io pod koniec sezonu, na wiosnę 1926 r.) tak, że niektórzy aktorzy mogli, 
odjeżdżając na letni urlop, zabrać ze sobą egzemplarze sztuki, aby w ciągu 

lata zaznajomić siG z nią i wżyć w swoje role. Dramaturg po osiągnięciu 

porozumienia z realizatorami na temat zasadniczych przeróbek, odjechał na 
południe pracować, a obaj reżyserzy przystąpili do opracowania planu insce
nizacyjnego i do wyszukania odpowiedniego scenografa. Na ten temat wynikły 
już na samym początku różnice zdań, głównie pomiędzy mną a Platonem. 
Płaton biorąc pod uwagę, że akcja dzieje się na Krymie, zaczął ciążyć ku 
koncepcji płócien o kolorycie górskiego pejzażu. Udało mi się przekonać go, 
że rytm sztuki i jej dynamika i to nie tylko zewnętrzna , ale i wewnętrzna 
wymagają jednej zasadniczej dekoracji, która dałaby możność przeprowadze
nia kalejdoskopijnej zmiany obrazów. Zatrzymując się na barwnych skom
plikowanych dekoracjach, wymagających zasadniczych zmian i długich przerw 
pomiędzy obrazami, odeszlibyśmy od błyskawicznego nurtu sztuki i od rytmu 
epoki, to znaczy -- od prawdy życiowej - wiodąc tym samym i aktorów 
po fałszywej drodze. Stanęło więc przed nami zagadnienie znalezienia takiego 
scenografa, który by odebrał rytm i styl widowiska w ten sam sposób jak 
my i dając pełne!, realistyczną konstrukcję zwalczył techniczne niedoskonało~ci 
sztuki, to znaczy konieczność szybkiej zmiany obraz.ów. Po długich bezowoc
nych poszukiwaniach pośród starych akademików, którzy współpracowali p::>
przednio z reżyserami Małego Teatru - wpadłem na szczęśliwą myśl za
proszenia młodego, nikomu wtedy jeszcze nieznanego P . A. Maszutina, z któ
rym pracowałem wspólnie jeszcze w 1921 r. w Teatrze Rewolucji. Młody, uta
lentowany Maszutin z nadzwyczajną żarliwością twórczą przystąpił do pracy. 

Opracowuj<\<: ustalenie koncepcji reżyserskiej, inscenizatorzy utwierdzili sic: 
w przekonaniu, że przedstawienie jedynie wówczas stanie sic: osiągnięciem 

społeczno-artystycznym, jeśli teatr właściwie położy akcenty sceniczne i od
powiednio wyjaśni ideę sztuki, której głównym zagadnieniem jest nie dramat 
osobisty małżonków .Jarowych, a walka klasowa. 

Dla inscenizatorów stało się jasnym, że jeśli teatr nie u:rJla tego układu 
i zagł~bi się w psychologiczne przeżywanie osobistego dramatu Jarowoj i Ja
rowego czyniąc z nich centralne zagadnienie sztuki - wówczas sztuka straci. 
swe polityczne znaczenie, a w związku z tym. swoją społeczno-artystyczną 

wartość i swó.i styl. Niebezpieczeństwo zejścia z prawidłowej drogi było po
nętne, już sam tytuł sztuki: L11bow Jarowaja - popychał teatr w niewłaściwą 
stronę. Lecz reżyserii udało si~ uniknąć tej omyłki. Rozpracowując plan reży
serski staraliśmy się przy odkrywaniu charakterystyczności postaci nie od
c1"!odzić od rzeczywistości. Bardzo łatwo można wpaść tu było w jednostronny 
schemat~rzm: białych ukaza(· łotrami , idiotami. rozkładającą się nicości;! . 
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a czerwonych -- wyjątkowymi superbohaterami (czego na nieszczęście nie 
wyrzekły się do dziś dnia niektóre teatry: nic mogą sobie wyobrazić głównego 
sztabu białych bez wina i pijanych oficerów). Spektakl powinien ukazywać 
walkę dwu klas. W postaci marynarza Koszkina - Partię Komunistyczną, 
broniącą interesów wielomilionowych mas pracujących, w postaci Jarowego -
kułacką partię Eserowców, która bez skrupułów i przy pomocy wszelkich 
chwytów walczy o władzę. Koszkin i Jarowoj to dwaj silni, ideowi wrogowie. 
Jako indywidualności są do siebie bardzo podobni: obaj są ludźmi silnej woli 
i każdy z nich jest oddany na swój sposób swej idei. Różnica polega na tym, 
że Koszkin opiera się na niewyczerpanych siłach twórczych mas, a Ja:rowoj 
i jego efemeryczna idea czerpią swe siły z nienawiści osobistej posiadacza. 
Na tym polega dramat Jarowego. W końcowych scenach sztuki on sam za
czyna to odczuwać. VI scenic z Lubow, woła z rozpaczą: „- Jak mi źle 

w tym ślepym zaułku! " 

Aby wyraźnie uchwyci(· ten jego stan, stało się ważnym dla reżyseri 

ukazanie w scenie na bulwarach nie serii oddzielnych naturalistycznych 
szczegółów w postaci pijanych oficerów prawie gwałcących kobiety w obliczu 
widowni (jak to przedstawiali niektórzy inscenizatorzy), lecz ukazanie pełnego 
obrazu marazmu, który w tym czasie ogarnął białych pośród których miota 
się jak zadżumiony „uczciwy", „ideowy" Jarowoj . I dlatego w obrazie tym 
Jarowemu towarzyszą nieustannie oficerowie i patrole, którym gorączkowo 
wydaje on rozkazy: „Noc groźna! Czujność i uwaga! Wzmocnić patrole! 
Wzmocnić posterunki!" itd. itd„„ Jakże tragikomicznie brzmią te rozkazy na 
tle ogólnej spekulacji, kupna i sprzedaży wszystkiego i wszystkich : głupstwa, 
podłości i rozpusty. W tych scenach widz przeczuwa upadek białych na długo 
jeszcze zanim Jarowoj oznajmi pułkownikowi żandarmerii, że front został 

przerwany. I dlatego przeczuwając upadek białych zrozumie tragedię Jaro
wego. Lecz i;łużąc kułackiej idei nie można samemu pozostać czystym. Tak 
się dzieje z Jarowym. Ukazujt1c go jako wroga ideowego, ukazujemy tym 
samym przyszły upadek jego idei. Przez to widz łatwiej może pojąć, że subiek
tywnie ideowy człowiek może obiektywnie odegrać rolę najgorszego wroga 
narodu. 

Partia uczy nas, że nie należy przeceniać sił wroga i brać chrobotania 
karaluchów za grzmot artyleryjskiej kanonady, lecz jednocześnie partia zawsze 
i na każdym miejscu przypomina, że niedocenianie sił wroga, to największa 
lekkomyślność. Inscenizator Lubowi Jarowoj - powinien pamiętać o tym. 

Jarowoj to \Vróg silny, ideowy w swym fanatyzmie, choć idea jego zawisła 
w próżni. Koszkin to typowy przedstawiciel uczestników groźnych dni Re
wolucji. Ci ludzie przez swoją bezpośredniość w dążeniu do celu, przez swą 
wyjątkową, niezamąconą wiarę w zwycięstwo Rewolucji, zburzyli na swej 
· 'rodze wszystkie przeszkody - przeszkody zdawało by się nie do przebycia. 

(Tlumaczyl.a Lidia Zamkow) 
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B. G. Dobronrawow (Jarowoj), K. Jelanskaja (Lubow), Moskwin (Gornostajew) 
w przedstawieniu Moskiewskiego Teatn1 Artystycznego (MChAT.). 

WŁ. NIEMIROWICZ - DANCZENKO 
Ludowy Artysta ZSRR. 

„Lubowi Jarowoj'' O inscenizacji 

Moskiewskin1 T eałrze Artystycznyn1 

\ ielką bierzemy odpowiedzialność za sztukG Lubow Jarowaja. 
Po pierwsze : Artystyczny Teatr cieszy się wyjątkowym zaufaniem Part11 

i Rządu - i Rząd stwarza mu tak doskonałe warunki, że każda nowa insce
nizacja wymaga od nas pełnej mobilizacji wszystkich środków artystycznych. 
Po drugie: sztuka Treniewa szła już więcej niż 400 razy na scenie Małego 
Teatru. Utrudnia to pracę o tyle, że widz przyjdzie do nas z określonymi. 
a nawet umocnionymi wrażeniami, mimo woli będzie je nam narzucać 
w swoich oczekiwaniach, tak, że ·nasza inscenizacja powinna nawet wy
przedzać myśl już powziętą. Tak powinno być przede wszystkim, jeźeli chodzi 
o stronę polityczną spektaklu. Lubow Jarowaja została napisana 10 lat wstecz. 
Epoka przedstawiona w sztuce stała się juź historią - ciągle jeszcze żywą 
dla nas, ale jednak historią. Także i nasz stosunek do tej sztuki nie może 
już być taki, jakim był dziesięć lub dwanaście lat temu. Wiadome momenty 
polityczne wymagały wówczas większej ostrości i większego uwypuklenia. 

w pracy naszej wychodziliśmy wówczas z założenia, że najwyższe arty
s tyczne tworzenie osiąga się tylko przez pełne, głębokie artystycznie przedsta
wienie. Jeżeli ta synteza będzie organiczną i uchwyconą emocjonalnie, wszystkie 
spory skończą się prędzej czy później zwycięstwem głębokiego, syntetyczneg<-> 

<>brazu. 
Należy oczekiwać. że nikt nie spodziewa się, iż Teatr Artystyczny pójdzie 

w swej inscenizacji po linii dobrego skopiowania spektaklu w Teatrze Ma
łym. Przy całym naszym szacunku dla sztuki Małego Teatru, nasze podejście 
do inscenizacji i nasze środki wyrazu są zupełnie inne. 
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S. Kuźniecow (Sw;anci'ia) , Skuratow (C:yr), Ry.żow (Kutow) 
w przecistcnvieni11 Akaciemickier10 Teatrn Mulego. 

Dlatego, że od tamtych czasów minęło 10 lat, i z powodu metod i śrnd
ków Mchatu - wiele w tej sztuce stanie się prawdopodobnie bardziej wy

pukłym, a z drugiej strony, wiele rysów obyczajowych, które cieszyły się 

wielkim powodzeniem w Małym Teatrze zejdzie na drugi i trzeci plan. 
Oczywiście nie ma co się rozwodzić nad jądrem sztuki i jej dziejowym 

tłem, którym jest Rewolucja. Jasnym jest, że było to i w spektaklu Małego 
Teatru. „Zasadniczy nurt" sztuki i ,.zasadniczy nurt" pracy kierowników, 
reżyserów i aktorów to - zwycięstwo rewolucji. Konkretnie - to zwycięstwo

Koszkina, który nie tracąc bolszewickiego samoopanowania zmuszony jest 
wycofywać się, cofając - przygotowywać nowy atak, by w rezultacie odnieść~ 
zwycięstwo. W inscenizacji współczesnej cała sztuka pomyślana jest jako. 
ogromne, artystyczne i dziejowe płótno. 

Na czym polega akcja główna postaci'? 

LUBOW JAROWAJA: - Było by grubą omyłką aktorki, gdyby zagrała Lu
bow kładąc nacisk na jej rewolucyjny patos i nie obdarzyła uwagą olbrzymiego, 
nerwowego rezerwuaru wielkiej, rozbitej miłości. Główny nurt liryczne.i 
intrygi sztuki, polega przede wszystkim na oswobadzaniu się Lubow od 
wszystkiego, co osobiste, co je,;zczc przeszkadza jej w politycznym wyrastaniu. 
W wyniku tego samooswobadzania tworzy się hart pełnej , prawdziwej re
wolucjonistki. Nic darmo ostatnie słowa Lubow będące jednocześnie ostatnimi 
słowami sztuki Treniewa, brzmią: 

Koszki.n: - Zawsze uważałem was za wiernego towarzysza . 

Lubow: - Nie. Ja dopiero od dzisiaj jestem wiernym towarzyszem. 

Tak kończy się sztuka i nie może nie liczyć się z tym ani aktor, ani rc
:lyser. Romantyczne piękno sztuki zawarte jest w przemianie tej zachwyca·· 
jącej kobiety - najlepszej kobiety, jaką wyobrazić sobie można we współ
czespości - która przecierpiawszy wielką miłość, przechodzi w fazę ogromne i 
nlenawiści do przedtem kochanego człowieka - dzięki różnicom politycznym. 

Jarowaja ani przez chwile: nic waha sic: zasłonić własną piersią zagro
żonego kulą Koszkina. Cały je.i heroizm jest niezwykle prosty i pozbawion.v 

E. P . Turczaninow a (Gornostajewa), Lebiediew (Zakałów), Dymowa (D1cńka) 

w przedstawieniu Akademickiego Teatru Malego. 

pokazowego patosu, a przecie:i. wiemy, ;i.c serce jej krwawi nadal jeszcze 
raną przeżytego niedawno osobistego dramatu. Myślę, że jeżeli aktorka bę
dzie chciała grać po prostu 1000/o-wą rewolucjonistkę, to na każdym kroku 
napotka sceny brzmiące fałszywie, które będzie chciała skreślić . 

Jarowaja potrafiła łkać widząc ręcznik swego męża, którego uważała za 
:~marłego. „Chodziła po polach i mówiła jego imię". Nie może uwierzyć jego 
przeobrażeniu. Nawet samą rewolucję odczmi,:a ta mężna kobieta całym ser
cem, a nie tylko oddaniem. Przynosi wiadomość o spaleniu \\'Si przez białych -
jak swoją własną rozpacz - lecz za to, oswobodziwszy się ostatecznie, staje 
się bezlitosnym obrońcą Rewolucji - „wiedźmą ", jak ją nazywa jeden 
z „białych" żołnierzy. 

Podobne podejście trzeba mieć do roli JAROWEGO. 

Czytałem w prasie o sporach, które wynikły na temat potrak!ov,·ania tej. 
postaci. W tym tkwi wielkie niebezpieczeństwo. Nie wolno wymagać od 
aktora, aby na milę „czuć" go było wrogiem. Lubow .Jarowaja ko
chała człowieka bardzo żarliwego, przekonanego, oddającego wszystkie swe 
siły do walki, o jego, jak mu się zdawało, rewolucyjne przekonania. Czło
wiek ten okazał się najzaciętszym przeciwnikiem bolszewizmu, wrogiem Re
wolucji. Zaleciwszy aktorowi granie zwykłego niegodziwca doszlibyśmy do 
jawnego fałszu i niepotrzebnie skompromitowalibyśmy postać Lubow. 

Jarowoj to wróg silny i do ostatniego tchnienia przekonany, lecz ... bankru
tujący na naszych oczach. Fizjologiczna nienawiść do bolszewizmu pcha go 
w beznadziejną przepaść. Jego heroizm przeradza się w naszych oczach w hi
sterię. W ostatnim akcie sztuki jego złość dyszy bezsiłą. Cała jego ideologia 
wali się. Stoczywszy się na pozycję \vroga Rewolucji, zaplątał się i zginął. 

Główny nurt jego akcji jest odwrotny do głównego nurtu akcji Lubow. Ona 
mężnieje i hartuje się, a on spada w upodlenie. Jego patos i entuzjazm ude
rzają w pustkę. Odczuwa on to coraz bardziej świadomie i szuka ratunku 
u n_óg kochającej go żony. Z wielką szczerością i jednocześnie z jakąś, jak 
gdyby niedocenioną nadzieją próbuje przeciągnąć ją na swoją stronę, lecz 
wystarczy mu widok Szwandh, aby zrozumieć. że wróg jest blisko i może 
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go pochwycić, i.„ natychmiast jego fizjologiczna nienawiść do bolszewików 
bierze w nim górę nad innymi uczuciami. 

Może być, że nawet, choć niepostrzeżenie dla widza, tę samą beznadziej
ność, w innych co prawda barwach, skoncentrowała reżyseria w osobie 
Głów n od o w od z ą ce go pojawiającego się na scenie tylko na przeciąg 

kilku minut i wymawiającego dosłownie półtora zdania. Beznadziejność ta 
wyraża się tu w fizycznej drgawce, pominąwszy to, że jest to mądry i praw
dopodobnie mocny generał. 

Taką samą syntetyczną drogą staraliśmy się dojść do innych postaci sztuki, 
wśród których szczególnie jaskrawą jest postać PANOWE.J. Znowu nasuwa 
się tu to samo zagadnienie. Jeśli wyobrazić ją sobie zwykłym kobieciątkiem, 
aktorka w trakcie roli stanie wobec wielu sprzecznych pytań i odpowiedzi. 
Lecz nie - wróg jest bardziej jadowity. Panowa to kość z kości i krew 
z krwi swojego środowiska. Być może, że jest ona silna duchowo, być może, 
że nie ma skłonności do wyuzdania - lecz jej nienawiść do tych, którzy 
zburzyli jej kulturę i cywilizację wciągnie ją w łańcuch zdrad i nasilenie 
złości, która wreszcie pożre ją samą. Panowa nie ma sił potrzebnych dla 
wyrwania się z kręgu swego środowiska i swoich przyzwyczajeń. Nie jest 
z.dolna - w przeciwieństwie do Lubowi Jarowoj - przemóc przeżywaną oso
bistą tragedię. Jej droga to - Paryż, kokaina. przechodzić będzie z rąk 

do rąk, śpiewać w restauracjach cygańskie romanse i w najlepszym wypadku 
skończy samobójstwem. 

Poszukiwanie syntetycznych obrazów wchłaniających w siebie i artystyczne 
i polityczne idee, to jest właściwa i zasadnicza metoda teatru. Jak zawsze -
polącz~·Jiśmy ią z prostotą Teatru Artystycznego. 

tTlumaczyla Lidia Zamkow) 

• 4ndrzej Stopka: Pustkowie . 

Rys1rn ek clekoracj'i do . .Lubowi Ja rowu)" I 

~o 

Andrzej Stopka: Bulwary. 
(Rysunek dekoracji do . .Lubowi Jarowoj" ) 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 

\V oczach polskie~o \vidza 

\V prowadzając na deski sceny polskiej sztukę K. Treaiewa Lubow Jaro
waja, trzeba zastanowić się nad przyczyną olbrzymiego powodzenia i popu
larności tego interesującego utworu w teatrach Związku Radzieckiego. Lubow 
.Tarowaja grana była we wszystkich prawie miastach, a nawet miasteczkach 
Republik Radzieckich i wszędzie cieszyła się niebywałą frekwencją i niesłab
nącym zainteresowaniem. W sztuce tej - w której bohaterami są ludzie 
z okresu rewolucji, zwykli, prości bohaterowie czynu, który przemienił i na
zwał wielkimi nazwiskami Lenina i Stalina nową epokę dziejów ludzkości, -
iest jakaś urzekająca prawda i wzniosłość, jak w wielkich płótnach histo
rycznych Riepina lub Matejki. 

Skromna nauczycielka Lubow Jarowaja w czasie pierwszej wojny świa-
1 owej utraciła kontakt z ukochanym mężem. Jest już przekonana, że zginął 

;'.dzieś na froncie. Tymczasem wybucha Rewolucja Pażdziernikowa . Lubow 
garnie się w jej szeregi, choć bezpartyjna, ale fanatycznie oddana sprawie 
:1owego jutra. Jest zupełnie pewna, że mąż, gdyby się odnalazł, stanąłby u jej 
i)Qku, jako dawny konspirator rewolucyjny i człowiek, który sam nauczał 

1 ą marksizmu. Nie domyśla się , że mąż dostał się do niewoli niemieckiej 
1 przeszedł do obozu wroga . 

z głębokim rozdarciem wewnętrznym w momencie spotkania z ukochanym 
przekonuje się, że dzieli ich już przepaść ideowa i że Jarowej jest czynnym 
oficerem białogwardyjskim. Gdy towarzysze walki, żołnierze Czerwonej Armii, 
którzy mieli za zadanie wysadzić most żegłowski, dostają się w ręce okrut
nego przeciwnika, Lubow z całą pasją i żarem rewolucjonistki, pragnąc ich 
ocalić. prawuje się z mężem o żyl'ie towarzyszy żegłowskich . Ale .Jarowoj to 
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już spaczony i zaprzedany Białej Gwardii, fanatyk reakcji. Odmawia wy
dania jeńców i odrzuca stanowczo błagalne prośby żony. Wtedy Lubow 
walczy i walcząc przekreśla osobiste szczęście i miłość w imie miłości nad-
rzędnej, w imię ludzkości. . 

Treniew nie ogranicza się do ukazania heroicznej przemiany swojej bo
haterki. Idzie dalej. Jarowaja nie przeciwdziała aresztowaniu białego oficera. 
Odwraca się od męża i po straszliwie bolesnym konflikcie wewnętrznym _ 
czuje się znów silna i, jak to sama wypowiada, staje się dopiero teraz praw -
d.ziwym towarzyszem rewolucjonistów. 

Oto jest prawdziwy człowiek - człowiek walczący o szczęście istotne. 
ogólnoludzkie, a nie romantyczna samica, zapatrzona w umiłowanego męż
czyznę i kochanka. Przedziwna siła charakteru, szlachetność i wiara, cechuje 
postać tej nauczycielki. Siła i przekonanie, jakie może dać tylko prawdziwa. 
odżywcza idea. 

Może ta nieugięta postawa Jarowoj tak porywa w sztuce Treniewa. Ra
dzieccy ludzie, ludzie zahartowani i niezłomni , którzy stworzyli potęgę swego 
kraju, widzą w niej zwierciadło swojej siły. I może dlatego Lubow Jarowaja 
wypełniła tyle wieczorów teatralnych w miastach i miasteczkach Związku 
Rad. 

Poza tym obrazy sceniczne tej sztuki ukazują zbiorowość rosyjską w okre
sie kotłujących się i kipiących w ogniu rewolucji przemian społecznych. Uka
zują robotników i żołnierzy, bohaterów wojny domowej, oraz ich przeciw
ników, zwolenników walącego się świata carskiej Rosji ; są w niej sceny 
pełne rodzajowego humoru i szekspirowskiej obfitości wydarzeń. Zarówno 
postaci poważnych i wesołych żołnierzy rewolucji, jak na przykład komisarz 
Koszkin, czy też pełny ludowej zadzierzystości marynarz Szwandia, czy też 

przedstawiciel - nieco zabawny - inteligencji. która jednak do rewolucji 
się przyłączy - profesor Gornostajew, - jak też z dosadną , lecz prawdzi...;a 
satyrą narysowane figury oficerów Białej Gwardii, lub typy mieszczan bur: 
żuazji, spekulantów· i różnego rodzaju indywiduów, uruchomione s<\ ŻY\\·o 
1 prawdziwie. 

Poza akcją zasadniczą w sztuce Treniewa przeplata się ze sobą mnóstwo 
wątków pobocznych, a główny konflikt rozgrywa się na tle wielu zd'1rzel'l 
-drugoplanowych i setek epizodów bardziej lub mniej ważnych. Wszystko to 
. icdnak, wśród pozornego chaosu i ruchliwe j fali wypadków, zmierza do ma
icstatycznego finału, w którym tłum robotników i biedoty miejskiej, wyzwo
liwszy z wiezienia skazanych już na śmierć żegłowców, wkracza na sccnc 
z pieśnią triumfującej rewolucji, a roześmiany Szwandia umacnia sztanda!· 
<:zerwony, jak to sam dobitnie ogłasza , „w światowej skali ". 

W oczach polskiego widza sztuka Lubow Jarowaja - to nie tylko barwn" 
i emocjonujące widowisko historyczne, nie tylko świetny monumentalny dra
rr.at rewolucyjny. Wydaje mi się że w sztuce tej nasza publiczność dojrzeC: 
może coś więcej. Zobaczy przede wszystkim jak wśród wojny domowe.i 
i ofiarnej walki wykuwała się stalowa siła prekursorów socjalistycznego 
u~troju, ujrzy jak stawało się i rodzilo w krwawym znoju to, co u na~ 

powstaje, bez wojny domowej i bez licznych ofiar, jakie mus i złożyć na 
vłtarzu lepszej przyszłości każda rewolucja. 

W inscenizacji swojej starałem się uchwycić ten klimat rewolucyjnych prze
mian i ukazać na scenic zbiorowość rosyjską w momencie wielkiej prze
miany - możliwie jak najwyraziściej . Dlatego też opierałem się bardzo 

Ciokładnie na wszystkich informacjach autora i wprowadziłem do akcji duże 
ilości aktorów i liczny zespół komparsów. 

W sztuce Treniewa ogromną rolę gra barwny i rozedrgany tłum. Na tle 
przewijających się ugrupowań żołnierzy, robotników, biedoty miejskiej i wiej
skiej, na tle mieszczan, burżuazji, oficerów, białogwardzistów, spekulantów, 
handlarzy najrozmaitszego autoramentu, typów i typków arystokratycznego 
świata i nawet damulek z półświatka, w miarę rozwoju akcji coraz wyraźniej 
zarysowuje się zasadnicza linia akcji i linia podziału pomiędzy świtem 

nowego jutra i zmierzchem obumierającej przeszłości. 

Bohaterowie sztuki Treniewa nie działają w oderwaniu od tego tłumu, 

są z nim zrośnięci. Cierpią, walczą i śmieją się wspólnie ze zbiorowością , 

z ludem i ścierają się z liczną jeszcze wówczas klasą burżuazji i ziemiaństwa. 
która na próżno i rozpaczliwie broniła się przed nieubłaganym pochodem zwy
dęskiego proletariatu. 

Lubow Jarowaja - - to sztuka na wskróś realistyczna. Treniew, jak to 
opowiada w swoich wyznaniach, czerpał materiał do swego dzieła z wspom
nień i osobistych przeżyć rewolucyjnych i szereg postaci scenicznych wymo
delował z natury. Socjalistyczna ideologia utworu mocno tkwi w realizmie 
wydarzeń. Wydaje mi się, że teatr współczesny nie może i nie powm1en 
inaczej traktować inscenizacji tego utworu, jak tylko w myśl wskazań wy
pływających ze struktury twórczej sztuki Treniewa, a więc realistycznie, 
w oparciu o materiał historyczny i obyczajowy. Tak też starałem się wspólnie 
z zespołem Państwowych Teatrów Dramatycznych opracowywać materiał 

Lubowi Jarow oj. 
W tym również stylu inscenizowana ona była w Małym Teatrze w Moskwie. 

Niezapomniane kreacje aktorskie stworzyli tam protagoniści tego świetnego 
teatru (który niedawno obchodził jubileusz 125-lecia pracy). W roli Jarowoj 
mocną, jakby z granitu wykutą , postać stworzyła doskonała aktorka Paszen
naja. Szwandię kreował z humorem i prawdziwie rosyjskim temperamentem 
Kużniecow. Sadowska.i grał komisarza Koszkina, tego dzielnego i prostego 
w każdym calu żołnierza Rewolucji , a szereg ról i epizodów ucieleśniali 

z prawdziwą wirtuozerią inni świetni aktorzy Małego Teatru. 
Moskiewski Teatr Artystyczny (Mchat) wystawiał również sztukę Treniewa, 

:a Niemirowicz-Danczenko pisał o niej z wielką sympatią i uznaniem . 
Oto dlaczego Państwowe Teatry Dramatyczne w Krakowie postanowiły 

'"' ramach Festiwalu Sztuk Radzieckich podjąć się tak trudnego, lecz spo
łecznie ważnego, a artystycznie niezmiernie interesującego zadania, insceni
zując sztukc: L11bu1c .Jarowajci. 

.-'lndr:::e j Stopk a : Szkolu. 
(Rysunel: dekoracji do „L11bowi Jorowu.i '') 



J8RZY ZAGORSKI 

Gogol 1 Jego „Ożenek" 

,, O ii.ękuję Panu z całej duszy za Rewizora. Nie tak jak się dziękuje za 
zwykłą książkę, ale jak za komedię, która, jeśli tak można powiedzieć. urze-

MIKOŁAJ GOGOL 
(Ur. w r. 1809, zm. w r. 1852). 

czywistniła wszystkie moje nadzieje. Poczułem się, jakbym po prQitu oży !. 

Dawno już nie spotkało mnie takie szczęście". 
Tak pisał w roku 1836 wielki aktor i reżyser rosyjski Szczepkin, jeden 

1. twórców Mosk iewskiego Małego Teatru, pierwszej sceny rosyjskiej w Mo-

1}1. Gogol: .„021mdc". - Re:i:11~eria: Br. Dą brou; s /;i, ciel;oracje: A. Stopk~ . 

.()cl lewej: M. Cehu!ski (Stiepo1t), IH. Cu: il;liJ'1s!'. o (Fio!da). E. Solars/.;i (Koc:

kariew) , J. K•inrnkotc ic: (P odko l c si111 • 

..:-kwie, otwartej w 182-! roku, która ku jego czci. po jego śmierci. miała 

\\' gwarze ludu moskiewskiego zostać nazwana popularnie „Domem Szczep
kina". Genialny ów aktor, jeden z prekursoró\\' rosyjskiej gry realistycznej. 
nie pisał tych słów na oślep i bez pokrycia do 27-letniego podó\1-czas autora. 
który wkrótce miał go ukontentO\\·ać swym drugim równej \\'artości dziełem. 

może mniej głębokim społecznie. ale życiowo zabawniej szym. mianowici2 
.Ożenkiem. 

Szczepkin nie rzucał słów swoich na wiat r. Miał przy końcu swego krót
kiego 43-letniego życia przekonać się o tym sam Gogol. gdy tenże Szczepkin 
·w najoględniejsze.i formie, tłumacząc się przed autorem. że staje w obronie 
jego własnego dorobku i wyrazu artyst:rcznego. sprzeciwi się wpuszczeniu 
na scenę mistycznego Antu,-eu·i:ora. 

Ale od owych lat 18~0-tych , lat ciężkie.i choroby. którą miała ukoić do
piero śmierć pisarza w 1852 r. , wróćmy do 1836 r „ do dni pełnej chwały i roz
·kwitu twórczości genialnego pisarza. 

Są to czasy Mikołaja I. N'a tt-onie carów zasiada ,.żandarm Europy'' . 
,. Apollo z bólem zębów", o duszy feldfebla, który nie tylko buntowniczej 
Warszawie, ale "vszystkiemu co jest postępowe w jego imperium zdaje się 

mówić bez przerwy: wyzbądźcie się marzeń i złudzeó. Pisarze rosyjscy czuj;,i 
na swych szyjach zaciskającą się dłoń ucisku, która ich dławi. Niejedna 
.szlachetna szyja pójdzie pod stryczek. jak to się stanie z dekabrystami. 



H. Chaniecka (Agafia) M. Cwikli1i ska (F iok la) 

Rysunki Edwarda Głowackiego. 

Mimo to geniusze budzą się i literatura rosyjska w wielkim stylu, o zna
czeniu światowym, stawia pierwsze ogromne kroki. W poezji Puszkin, poten1 
Lermontow dają wyraz zrozumiały i przetłumaczalny dla całego świat a . 

a siłą swego geniuszu staną w pierwszej ósemce ówczesnych poetów roman
tycznych obok Goethego, Mickiewicza, Słowackiego , Shelleya, Byrona i Schil
lera. Obaj ci najpierwsi rosyjscy poeci, „sławni pieśniami na całej północy" , 

wskażą także drogi klarownej rosyjskiej prozie i poetyckiemu dramatow i. 
A jednocześnie już właśnie wystawił u Szczepkina swe nieporównane dzieło 

dramatyczne Biada rozllmnym Gribojedow. Dzielo to chyba zajmuje tak ze
nitową pozycję w rosyjskim dramacie, jak w naszym Nieboska. I wtedy 
właśnie wybucha, z zupełnie innych płynąca źródeł, niż u Puszkina, twór
czość Gogola, tak przeciwstawnego „scytyjskiemu Apollinowi", choć szczerze 
z nim zaprzyjaźnionego. 

Jak wielkie rzeki Rosji , ku różnym płynące morzom i różne drążące ko
ryta - na mapie geograficznej literatury rosyjskiej zarysowują się różne , 

tak obfite, a składające się na jedną całość nurty. Jak od Puszkina, kl a
rownego i pełnego wdzięku, można przeciągnąć linię prostoty w wyrazie po
przez Lermontowa do Błoka i poetów realistów naszych dni , tak od Gogola 
można wywieść tych wszystkich rosyjskich pisarzy, którzy nawet kosztem 
przejrzystości i jasności stylu sięgali do żywego mięsa codziennej mowy 
w swojej ojczyźnie, nie wahali się wzbogacać słownictwa o najbardziej ory-
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K. Opaliński (Zewakin) J. Kurnakow i cz (Podkolesin) 

Rysunki Edwarda Glowackiego. 

ginalne wyrazy i powiedzenia, wykryte w folklorze, a jednocześnie podpa -. 
trywali postacie ludzkie z taką umiejętnością zauważenia szczegółu jak to 
rzadko bywa w światowej literaturze. 

Historycy piśmiennictwa stworzą całe listy następców i spadkobierców 
Gogola , pisarza o spojrzeniu zadziwiająco ostrym, całkowicie samorodnego, 
kto ~1e czy nie największego satyryka w całej literaturze światowej nowych 
czasow. Ja bym zwrócił uwagę na trzech przede wszystkim jego kontynua
torów: satyryka Sołtykowa-Szczedrina, szczęśliwego rówieśnika, który p~zeżył 
swego kolegę i mistrza, następnie na Leskowa, zachwycającego narratora
realistę i na Suchowo-Kobylina, autora scenicznego. Zauważyłbym także 
znaczne filiacje, dołączające do tego nurtu nam współczesnego choć nie 
żyjącego Treniewa, autora przezabawnych opowiadań, których sc,enerią jest 
Ukraina, oraz kilku sztuk, z których Lubow Jarowaja weszła z triumfem 
dó historii rosyjskiej porewolucyjnej sceny. 

. W od~óżnieniu od Puszkina, który dzięki przejrzystości w formie, da siQ, 
Jak to się okazało, pięknie przetłumaczyć , zwłaszcza gdy tłumacz nie po
zkąpi wysiłku, a będzie miał ,.poetycki słuch " i talent, Gogol jest właściwie 
zupełnie nieprzetłumaczalny i te przekłady, którymi dysponujemy, choć do
konane przez najświetniejsze pióra, oddają zaledwie część tego bogactwa 
wyobrażeniowego i leksykalnego, jakim był obdarzony autor, co sobie po
;;tawił za cel dogrzebanie się najbezwzględniejsze do ludzkiej prawdy, nie
miłosiernie dokładne przedstawienie osób, nawet kosztem klarowności nie tyle 
sytuacyjnej , co językowej . Nie znaczy to, aby jego uroki w tekście orygi
nalnym były niedostępne , ni ezrozumiałe w zasadzie, aln warunkiem ich zro-
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zumienia i pełnego rozsmakowania się jest znajomość i świata rosyjskiego 
i przede wszystkim rosyjskiego języka w całym bogactwie jego regionalnych 
i klasowo-społecznych odchyleń, gdyż w rosyjskich miastach powstawały na 
przykład oddzielne narzecza kupców, ludu, sfer dvvorskich , poszczególnych 
przedmieść, odchylenia, które nie są czymś w rodzaju uproszczonego argot 
paryskiego, lecz rozbudową i przystosowaniem tak bogatej mowy rosyjskiej 
do życiowych potrzeb sfery. To całe bogactwo uwzględnia swoisty prekursor 
realizmu, zaciekły autentysta Gogol i niech teraz zabija.icl się tłumacze , którzy 
nie znajdą odpowiednich odcieni w swojej mowie. 

Przekłady, jakimi dysponujemy, oddają więc oczywiście tylko część uro
ków, jakie tkwią w oryginale. Teatr ma tę wyższość nad książką, że od
biorca nie jest tam sam na sam ze słowem , lecz przy oddawaniu kolorytu 
i aury dzieła mogą być pomocne również środki wzrokowe: gest aktora, 
;ego wygląd, strój, dekoracje. Dwie wybitniejsze polskie inscenizacje O.?enkti 
Gogola, jakie miałem możność widzieć, mianowicie inscenizacja Jaracza 
,,. 1937 czy 1938 r. i obecna Dąbrowskiego stanowią ciekawe dopełnienie 

i jakby spojrzenie dwojgiem oczu na ten sam przedmiot, co jak wiemy daje 
dopiero wypukłość obrazu, zwłaszcza, że można byio przy tym porównać 

dwa przekłady. Przekład Tuwima był lżejszy i pisany klarowniejszą pol
_,;;zczyzną, ale był dalszy od tekstu oryginalnego. Przekład Siedleckiego, bliższy 
oryginałowi, jest napisany ciqższą polszczyzną i pstrzy się od rusycyzmów. 
Trudno. Co kto woli! .Ja ciesze; się, że słyszałem oba i więcej mogę sic; 
dzięki temu domyślać uroków oryginału. 

Ujęcie sceniczne też mamy przeciwstawne. Akcja sztuki rozgrywa się na 
przedmieściu Moskwy. Jaracz w ramach szopkowych, w ramach „Łubka" 

zaczerpnął kolorytu z głębi prowincji rosyjskiej , co miało swe usprawiedli
wienie w tym, że Gogol ch<';tnic wyobraźnią zapuszcza się w otchłanie ów
czesnej zapadłej, brudnej prowincji. Dąbrowski i Stopka postąpili inaczej. 
Zaniechali ram szopkowych, choć też postaciom nadali trochę uroku kukiełek , 

zaznaczając więc dystans dyskre tnie. Poza tym dali w eleganc.ii tak zabaw
nych osób koloryt zupełnie stołeczny i to raczej petersburski , bardziej 
,.cienki", niż w owym czasie bywał w ~urowszej Moskwie. Jest to o tyle 
c:sprawiedliwione, że prapremiery Gogolowskie szły nad Newą i tam więcej 
go i potem grywano niż w Moskwie, a poza tym jeśliby przeprowadzać para
lele smaków polskich i rosyjskich, to oczywiście aura krakowska i co do 
typu aktora i widza więcej miałaby odpowiedników w Leningradzie, jak 
warszawska w Moskwie (zestaw porównanie z Florencją i Rzymem). Ujęcie 
Dąbrowskiego daje dużą gładkość i lekkość sztuce (jedynie Chaniecka dla 
zręcznego kontrastu jest jedyną Moskwiczanką wśród tych wszystkich pe
tersburżan na scenie od Kurnakowicza i Ćwiklińskiej do Kondrata). Dzięki 

temu ujęciu mamy też przedstawienie bardzie.i „oschłe"! To zaś jest nie
zmiernie zgodne z marzeniami o teatrze samego autora sztuki! Gogol nic 
lubił sentymentalizmu na scenie i błagał między innymi samego Szczepkina, 
aby się wystrzega! sentymentalnego „sosu" specjalnie przy interpretacji 
j ego sztuk. 
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LUDWIK HIERONIM MORSTIN 

„T rzy siostry" Czechowa 

Idę dziś znowu na Trzy siostry - mówiła mi jedna z moich znajomych_ 
sentymentalnie usposobiona dziewczyna. - bo to sztuka pełna poezji, a ja 
tak lubię poezję. 

ANTONI CZECHOW 
(Ur. w r. 1861, zm. w r. 1904) 

Sztuka poetyczna, tak, miała rację moja młoda przyjaciółka, choć nie na
pisana wierszem, ebol· nie padają ze sceny deklamacje na cześć wiosny, kwia-
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tów, gwiazd i miłości, choć akcja jej odgrywa się w bardzo niepoetycznym 
otoczeniu niegustownych mebli i starych gratów skromnego mieszkania na 
jednej z ulic miasta prowincjonalnego Ros.ii carskiej. Ale właśnie nad t ; m 
szarym tłem unosi się chmura pyłków nasiennych, z których każdy m;że 
zakwitnąć, jak to pięknie powiedział Parandowski , mówiąc o twórczości lite
rackiej w ogóle. 

I zakwita co chwila jeden z takich pyłków w marzeniach istot zmęczo
nych codziennością i nudą i roztacza woń wzruszającej, bardzo ludzkiej poezji. 

Masza, Olga, Iryna. Trzy siostry Prozorów, trzy indywidualności różne od 
siebie, ale związane jedną dolą i jedną chęcią zmiany tego życia, co jest ich 
udziałem , - na lepsze. szlachetniejsze, bardziej intensywne i wypełnione pracą, 
która by im przyniosła zadowolenie i rozkosz. Bo pracują i teraz wszystkie 
trzy, ale cd tej pracy tylko ich wiecznie głowa boli, taka jest nudna i wła
ściwie bezużyteczna. Nie mogą się skarżyć na nędzę, żyją nawet w pewnym 
dobrobycie, ale są bardzo nieszczęśliwe. 

Czego im brak? Brak im świadomości jasnego celu życia, brak entuzjazmu. 
z<ipału, brak treści wewnętrznych przeżyć. 

Podpatrzył ten stan psychiczny sióstr Prozorowych autor czujny, drapieżny, 
niestrudzony łowca istotnych wartości życia , korsarz poezji i obnażył ich dt'. ze 
wykazując straszliwą pustkę takie.i egzystencji. 

Otoczył .ie postaciami dramatu złożonymi z wykolejeńców życiowych, ja
kimi są: brat Andrze.i , przyjaciel domu lekarz Czebutykin, baron Tuzenba ::h. 
lub takimi poczciwcami, jak profesor gimnazjalny Kułygin , który jest w yo
brazicielern szczątkowej inteligencji małego mieszczaństwa. 

Nie dziwimy się, że żyjąc w towarzystwie takich ludzi, marzą te siostry 
o Moskwie, jako stolicy wspaniałych wrażeń, o środowisku wielkich uczo
nych, pisarzy, artystów, gdzie wszyscy zajmują się sprawami wielkiej w:igi, 
a nie rozmawia.iq o nowym samowarze, albo o tym, ile kto przegrał w k2rt y 
ubiegłe.i nocv. 

Ale nie łudźmy się , tak jak nie ma co do tego wątpliwości autor, że 

w Moskwie, do której tak tęsknią , znalazłyby Olga, Masza i Iryna pelnil~ 

szczęścia. Że ich brat Andrzej byłby tam wielkim kompozytorem i sławn:1n1 
człowiekiem. a jego wybrana idealną żoną. Nie, i tam stanęłyby wobec kon
fliktu między marzeniem a życiem. I tam doznałyby licznych zawodów, bci 
jak się nie da skleić pęknięcia cennego kryształu, tak i duszy ludzk'e.i, 
rozbitej piErwszym rozczarowaniem, trudno przywrócić zdolność chłonięcia 

szczęścia i radości życia. 
Czechow zupełnie jasno obwinia o to epokę, w które.i żyją, epok~ schył

kową kończącego się rozdziału historii. Zapowiada, że przyjdą inne czasy, 
w których praca będzie miała sens, bo będzie pracą dla dobra ludzkości, 

a życie swój cel jasny i prosty. 
Więc zapewne i w tej Moskwie trzy siostry Czechowa nie byłyby nigdy 

zupełnie szczęśliwymi, ale w tym małym mieście konflikt między marzeniem 
a życiem nabiera dziwnej ostrości. I na tym polega dramatyczny wątek tej 
sztuki, który z taką siłą przemawia do nas ze sceny. 

Jesteśmy na przykład świadkami jak przez duszę Maszy przelatuje po
tężny, radosny huragan wielkiego uczucia do pułkownika Wierszynina, czło

wieka, który przyszedł jak z innego świata, by jej odkryć nowe horyzonty 
my~li i pojęć. Ale miłość ta po bardzo krótkiej chwili szczęśliwości pogniży 

ją jeszcze głębiej w beznadziejności życia, na którą jest skazana u boku 
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kochającego ją głupio, prawie że idioty - Kułygina. A nie umie, nie chce. 
czy nie może skorzystać z tego wydarzenia i zerwać z tym dawnym życielll 

na zawsze. 
\Vięcej może jeszcze pożałowania godna jest Iryna, tracąca w pojedynku 

nar7 eczonego, którego nic kochała, ale miała nadzieję, dzięki małżeństwu 

A .. C zechow: „Trzy siostry". - Reżyseria: Br. Dąbrowski , dekoracje: A. Stopko. 
Scena zbiorowa aktu I. 

z nim. uzyskać jakąś zmianę losu. O ile l\!Iasza budzi w nas współczucie, ale 
napięcie jej namiętności imponuje nam i napelnia tragiczną grozą, o tyle dla 
Iryny czujemy pobłażliwą litość. 

Świetnie zarysowanym charakterem jest ponury zabójca Tuzenbacha. By 
zrozumwc h; postać trzeba sięgnąć do wszystkich zdobyczy psychologii Freud~1, 
o którym Czechow zapewne nie słyszał, pisząc swoją sztukę. 

Figurą dyskretnie komiczną, przeraźliwie smutną, jest skrachowany ży

ciowo lekarz Czcbutykin. Rozpaczliwie smutną przez to, że ma w pełni po
czucie niefachowości w swoim zawodzie, niższości umysłowej, braku wiedzy 
i kultury. A winę tego przypisuje tylko sobie, pijaństwu , nieszczęśliwej kiedyś 

miłości, lenistwu i zaniedbaniu rozwoju umysłowego. Jego monolog w trzecim 
akcie przed lustrem jest arcydziełem psychoanalizy przeprowadzonej na sa
mym sobie. 

Ale prawdziwym bohaterem tego utworu, główną osobą dramat u tej sztuki 
jest , .dzień powszedni" małego prowincjonalnego miasta wielkiej Rosji. Dzień 
powszedni. który przechodzi od świtu do szarej godziny, dźwięczy za oknami 
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ióstr Prozorowych dzwonkami ~anc k i muzyką karnawałowej zabawy, plai.:z 
spadając;-•mi z drzew lisćmi. gdv odchodzi garnizon wojskowy . Dziel'1 powszedni 
ze w_zvstkim, co jest w nim :zar i smutne pospolite i n udne, ale także 

rczpalając.v w dui:;zach iskierki nadziei. że może się on kiedyś zamien i ć w świPlo 
radości i wesela . 

Człowiek j st i:totą tak dzi\\ nie skonstruowanq, że ciągle się ·podziewa. 
iż coś się na lepsze zmien i \V jego doli. Żyje nadziej,1. Najwięks i nawet pe:y
miści. którzy mcwi<1 o sobie. że czarno patrzą się w przyszłość. i:odswiadomit-
1.ą wiarą utrzvmują się na powierzchn i życia. 

I autor Trzech sióstr w ich ostatniej wypowiedzi tym właśnie akcent m 
ri:ończy swoj:' pi~kną symfonię uczuć. tęsknot , marze:'!. nadziei. zachwyceń 

i rozczarowań. 

Wiemy o tym trochę ze wspomnień ludzi mu bliskich jak tworzył Czechow: 
obserwował ~rodowiska. typ:-· •11entalności i lata całe przeobrażał je w swojej 
wyobr;::źni. P i sał powoli. dlugo. cierpliwie. Potrafił telegrafowat: do dyr ·ktor:..i 
katru. by zatrzyma! próby, bo chce zmieniC:: par<:; zda1'l w tekście. 

I pokazywał widzom w t a trze gotową wiz.ie; artystycznq w doskonałe i 
już formie. 

Szukał pra•niy. tej. co jest niedostrzegalną spojrzeniem przcciqtnego sm._r
·cJnika. Miał ambicjE'. uczyC:: bliźnich dążenia do lepsz~-ch. opar1:-·ch na ~'la 

chetniejszych zasadach. niż c,E!oizrn iednostki. form życia. 

Był jednym z najwybitniejszych pisarzy świata i b:-·ł wielkim 1~octą . 

.4ndr:: l' j S!Opka : D:ied:iiliec -~~tabu białej armii. 
(Rys1mek cicl·;0racji do „L11bowi Joro1coj") 
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