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ALEKSANDER OSTROWSKI 

PAMIĘTNIK SZUBRAWCA WLASNORĘCZNIE PRZEZ NIEGO NAPISANY 
(NA WSIAKOWO MUDRIECA DOWOLNO PROSTOTY) 

KOMEDIA W TRZECH AKTACH (SZEŚCIU OBRAZACH) 

PRZEKŁAD JERZEGO JĘDRZEJEWICZA 

OSOBY: 

JegOT Dmitricz Głumow TADEUSZ ŁOMNICKI 
Głafira Klimowna Głumowa, ZDZISŁAWA 

jego matka ŻYCZKOWSKA 

Nil Fiedosieicz Mamajew MIECZYSŁAW 
PAWLIKOWSKI 

Kleopatra Lwowna Mamaje- ANTONINA 
wa, jego żona GORDON-GÓRECKA 

Krutickij TADEUSZ FIJEWSKI 
Iwan Iwanycz Gorodulin 

Sofia Ignatiewna Turusina 

TADEUSZ SUROWA 
IRENA HORECKA 

Maszeńka, jej siostrzenica BARBARA 'SOŁTYSIK 

Jegor Wasylicz Kurczajew, &fia Sułłlnlł 
. huzar JÓZEF NALBERCZAK 

Gołutwin, człowiek bez za-
jęcia JÓZEF KONDRAT 

Manicfa, kobieta zajmująca 
się wróżeniem i przepowia- STANISŁAWA 

daniem PERZANOWSKA 

Grigorij, służący Turusiny 

Rezydentka I 

Rezydentka II 

Służący M amajewa 

Służący Krutickiego 

EDMUND FIDLER 

HELENA 
KOWALCZYKOWA 

ALEFTYNA GOŚCIMSKA 

ANDRZEJ SZENAJCH 

MARIAN CZYŻEWSKI 
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REŻYSERIA: GEORGIJ A. TOWSTONOGOW, ludowy artysta ZSRR 
SCENOGRAFIA: WLADYSLA W DASZEWSKI 

Asystenci retysera: EDMUND PIETRYK 
HELMUT KAJZER 

Asystenci scenografa: DANUTA KUBY ĄKOWA 
.JERZY R U D Z INSKI 

DYREKTOR TEATRU: ERWIN AXER 
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Z NOTATNIKA REŻYSERA 

.„Tradycja każe wystawiać Pamiętnik szubrawca niby wesołą 
komedię francuską. Ale karierowiczostwo, lizusostwo - to wielkie 
zło dzisiejsze, więc sztuka ta powinna . zabrzmieć jak współczesna 
satyra. Historia Głumowa jest śmieszna i straszna zarazem . 
Wszystkie postacie, ich namiętności powinny być wyostrzone, do
prowadzone do granic fantasmagorii. 
Pamiętnik szubrawca pochodzi z póżnego okresu twórczości 

Ostrowskiego - sztuka ta została napisana w 1868 r. - i zawiera 
wszystko, z czego powstała dramaturgia Sałtykowa-Szczedrina 
i Suchowo-Kobylina. Mamy więc prawo rozwinąć tkwiące w niej 
wątki groteskowe. 

Wszystkie prawie postacie tej sztuki to psychopaci, opętani ja
kąś idee fixe. Wzięci razem stanowią jakby ludzki zwierzyniec 
Tylko w takim środowisku mógł się narodzić i rozwinąć Głumow, 
ten geniusz kameleoństwa . Zgłębiwszy opętanie każdej z tych dra
matis personae, odpowiednio przysposabia swój wizerunek własny . 
W oczach każdego, z kim ma do czynienia, Głumow wygląda na 
ideał, o którym tamten marzy. Ale Głumow nie tylko podpatruje 
ludzi, z którymi ma do czynienia. Doprowadza on ich własne na
miętności i marzenia do takiego stopnia napięcia, że napawa lękiem 
ich samych. -
Głumow jest obdarzony iście aktorskim talentem przeistaczania 

się. W rzeczy samej, aktor grający tę rolę odtwarza nie jedną, ale 
sześć postaci. 

1. Wobec samego siebie i tych, którzy znają go z jego przeszłości, 
więc wobec matki, Kurczajewa, Gołutwina, jest to pechowiec, ale 
opętany piekielną ambicją. Jest zły, gorzki, wyrachowany. Zrobić 
karierę to dla niego sprawa życia i śmierci. Bohaterowie Balzaca 
i Stendhala chcieli zdobyć Paryż, Głumow chce zdobyć Moskwę. 
Choleryk. 
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2. Wobec Mamajewa jest skłonny do unies1en, niezbyt mądry. 
nawet głupawy, nieśmiały, zapatrzony w swego wujka. Melan
cholik. 

3. Wobec Mamajewej jest to nadmiernie pobudliwy, zżerany na
miętnością mężczyzna . Kochanek o wybuchowym temperamencie. 
Trzyma swoją namiętność na uwięzi kosztem niewiarygodnego 
wprost wysiłku, gdyż wie, że spaliłby wszystko dokoła. To bohater 
z romansów Paul de Kocka, którymi Mamajewa się zaczytuje. 
Sangwinik. 

4. Wobec Gorodulina jest nihilistą, któryby zniszczył świat. Wie, 
jak źle urządzony jest świat i nienawidzi go. Jego antyspołeczne 
tyrady są tak złośliwe, :ie frapują i epatują liberała Gorodulina. 
Ponurego usposobienia. Mizantrop. 

5. Wobec Krutickiego zazdrośnie strzeże surowych praw, starych 
obyczajów, hierarchii służbowej, dyscypliny. Walka starego z no
wym jest dla niego ważniejsza niż wszelkie sprawy osobiste, niż 
życie prywatne. Jest fantastycznie oddany idei zbawienia społe
czeństwa od wszystkiego co nowe. Gotów poświęcić temu życie. 
Asceta. 

6. Wobec Turusinej jest to człowiek, który się wyrzekł szczęścia 
na ziemi. Każdą myślą służy Bogu. Prawie święty . Czyni dobro 
i wybacza zło. Anachoreta. 

W ostatniej scenie Głumow jest !iluzjonistą, który odsłania ku
lis swej sztuki. Każdy z pratogonistów zna tylko jedną maskę 
Głumowa; w innej jest on po prostu nie do poznania . Maski są tu 
oczywiście dwuznaczne. To złośliwe karykatury osób, otaczających 
Gł umowa. 

.. .Rzecz dzieje się w czasie, w którym została napisana. 
Zgodność rysunku z wyrazem i epoką powinna być taka. jak na 

przykład u Daumiera ... 

GEORGIJ TOWSTONOGOW 
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