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TADEUSZ WIĄCEK 

O AUTORZE »SMIERCI TAREŁKtNA« 

Zycie Aleksa:nd.ra Suchowo - Kobylina mogłoiby posłużyć 

niejedm.emu pisairzowi jadro temat fascyin.ującej powieści. Do 
dziś wiele fragmentów jego biografii budzi sipocy i ;wą.tpłiwości. 

Suchowo - Kobylin urodził się rw 1817 ro.Im w typowej ro
syjskiej rodzinie wielkoziiemiańskiej. Wyrastał 1w charaktery
styczmej dla tego alcresu atmosferze schyŁkowego feudalizmu 
w Rosji. Już od młodych lat obracał się w kręgach arystoik.ra
tycznej „złotej młodzieży", gdzie wyróżniał się urodą, dowci
pem i wykształceniem. Ukończył bowiem studia filozofirane 
odznaczo.ny złotym medalem. Zainteresowanie filozofią zaw
dzięczał swemu przyjacielo:wi lat dzieciństwa i jednocześnie 

krewnemu Aleksandrowi Hercenowi. Po skończeniu studiów, 
na początku lat cziter.dzies.tych ubiegłego stulecia, ro.zpoczyma 
Suchowo - Kobylin serię wojaży :zagranicznych. W roku 1843 
poznaje w Paryżu iruilizę SimOill - Demarnche, z krtó.rą majomość 
miała wyiwrzeć tragiczine piętno w jego dalszym żydu, a nad
zwyczaj pomyślne następstwa dla literatury rosyjskiej. Koby
lin, bywalec najwytworniejszych sa1onów arystokratyczny.eh, 
nawiązywał co:raz to nowe rmajomości ·wśród pięknych kobiet. 
Fakt ten powodował wybuchy ULZdrości Luizy. Jedną z naj
większych namiętności Kobyli.na ibyla w 01wym czasie sly1J1J1a 
Narysztkima, niekoronowana królowa piękmości moskliews.kich 
salonów. (Zrodzona z te.go ziwiąztku córka wychowywała się 

później w rodzimie Aleksandra Dumasa - syna, kltóry zootał 

mę-żem Nairyszk.inej). Chcąc :zerwać uciążliwą już znajomość 

z Luizą, Kobylin namawiał ją do wyjazdu z Rosji i ;powirotu 
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do Paryż.a. Właś.nie w takich okolicznDściach, w 1850 roku, 
znaleziono na peryferiach Moskwy, w po1błiżu cmentarza, 
:awloki Luizy Simon - Dema.nche. Rosyjskim śiwiatk.iem arysto
kratycznym 1Wstrząs.nęła wiadomość ·w posmaku wiclkiego 
skandalu - sym wyższego oficera i arysitokraitki, powsze.chnie 
zn.a.ny w tych !kołach Aleksander Suchow.o - Kobyhn wstał 
aresztowam.y po.d izairzutem moirdem.twa i osiadz()lny w moskiew
skim więzie.niiu. Sledztwo •trwało siedem lat, w ciągu których 
Kobylin dwukrotnie przebywał w więzieniu .prewencyjnym. 
WlaŚlnie tutaj, w 1854 rnku powstal pie:riws.zy .utwór drama
tyczny tego auto.ra - Małżeństwo Kreczyńskiego. W między

czasie rodzina Kobylina czyniiła usilne sitarrainia o zwoi1nienie 
podej.rzanego. Interweniowamo nawet w prywatnych aparrta
me..'1.tach carowej. Wil'eszcie Sipirawa została !Umorzona i Kobyili:n 
opuścił więzienie. Okres ten złamał jednak jego karierę. Od
ciąl się zuipelin.ie od żyaia salonO!wego i zakupił majątek we 
Framcji (niedaleko Bordeaux). Przebywał tam dość często, 

a w Rosj.i najchętniej zamykał się w swej posiadłości rodzin
nej - Kobylin.ce. Tu powstały inasrt:ępne jego dwa drama.ty -
Sprawa i Śmierć Tarelkina. Tępione przez carnką .cenzW"ę nie 
zdopi1ngowaly oine autora do dalszej twórcwści dramart.ycznej. 
Kobylin rozpoczął więc pracę nad traktatem filozofic:zinym. 
Niestety w 1899 ro.Im podczas pożaru domu pisarza, traktat 
c:plonął wraz .z bogaJtym księgozbiorem. W ;tir.zy lata ,póż.niej 

Kobylina wybram.o rnzem z Maksymem G0:tkim na czloinka ho
no rowego Akademii Nauk. Zmarł w 1903· nmm podczas po1bytu 
na Riwierze. Całość twórczości li.terackiej Aleksandra Sucho
w o - Kobylina zamknęła się w niezwykłej trylogii, na którą 
zlożyly s.ię dramaty - Malżefistwo Kreczyńskiego, Sprawrz 
i śmi erć Tarelkina. Mają one charakter obyczajoiwo - satyrycz

ny, a •auror pod naciskiem cenzury zaty;tulowiał je w wydaniu 
z 1869 roku Obrazy przeszlości. W liiter.atwrze rosyjskiej dir.'.ł

maty Koibylma stawiane S<=1 w jedtnym rzędzie z utwoirami Go
gola i Gribo jedowa, a bohater-owie trylogii należą do klasycz
nych już postaci dramaturgii rosyjskiej. Nakreślo.ne przez Ko
bylina kapi,tJa.lne typy oszustów - (szuJera Raspilujew:a c.zy Kre
czyńskiego) były często wykolI'zystywane w satyrze rosyjskiej. 
W Znamionach czasu SaŁtyków - Sz.czedrin przeds.tawił dalsze 
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dzieje scenicznych bohaterów autora Smierci Tarelkina. Najsil
niejszy wpływ ma •twórczość Kobylina wywarł Mikołaj Gogol. 
Jeszcze w .czasach młodości Kobylin był na premie.rach Rewi
zora i Mądremu biada. Gribojedowa. Podkreślał zresztą wie
lokrotnie (m.in. w dedykacji do Smierci Tarelkina) związek 

swoich dramatów z twórczością genialnego dramaturga rosyJ
skiego. Więź z Gogolem daje się zaobserwować inie tylko 
w ohara!kterystycznym typie saty.ry, ale rówmież w peW'l1ych 
cechach dramaturgii (m. in. Intryga bez miłości). 

Rosja pierwszej .polowy XIX wieku rozsadzam.a była sprzecz
nościami wewnętrznymi, na Móre wpływ decydujący miał szyb
ki .wzrnst .lrapitaJizmu w feuda.lino - obszanniczym organimte 
państwowym. Pierwszy w l~teraturze rosyjskiej c dklrył te 
sprzeoz.ności Mikołaj Gogol. Ale cm życia Suchowo - Kobyli.na 
korupcja warstw .rządowych przybrała nies.pDttyka:ne rozmiary. 
Wie.likość twórczości tego auto1ra polega na umiejętności przej
rzenia i ipoikazania .najbardziej c:Lras.tycznych cech degeneracji 
klasy społecznej, którą Kobyli.n mógł dogłębmie poznać przez 
swą tragedię ooobistą. Bezkompromisowy atak na carską biu
rokrację iprzeprowadz:il Kobylin z nadzwyczajną konsekwencją 
i •w doskonałym kształcie sceniczmym. Jego utwory weszły na 
stałe w d0irobe.k światowej hisitnrii dramatu. 
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»SMIERć TAREŁRINA« 

Zart sceniczny w 3 aktach jak nazwał Suchowo-Kobylin 
śmierć Tarelkina, ipowstał w 1868 roku. Była to już ostatnia 
część itrylogi i, na którą złożyły się jeszcze -naipisane up.rzedrnio 
dramaity - Małżeństwo Kreczyńskiego i Sprawa. Cenzura car
ska podeszła od irazu z dużą rezerwą do demaskatorskich 
utwo.rów Kobylilila. Stosunko1wo najmniejsze opory cenzorów 
rozbudziło Małżeństwo Kreczyńskiego, wystawione w Rosji 
w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Natomiast Spra
wę ipo.zwolono wysta1Wić w moono okrojonej postaci i pod in -
nym tytułem (Minione czasy). Chcąc, aby Smierć Terelkina 
ukazała się na scenie, Suchowo-Kobylim równ · eż zmienił tytuł 
tego drnma.tu na W esole życie Rasplujewa. Ale mawet te.n za
bieg nie pomógł. W 1869 roku wydano w Rosji rtrylogię Ifoby
lina pod w.spólnym tytułem Obrazy przeszłości. Książkę bły

sikawicznńe wykup.i.ono, a na wznowienie trzeba było czekać 

aż do 1927 roku. W jednym ze siwych li.sitów Kobylin pisał: 

„Urząd do spraw prasy ipoimfo.rmiował mnie o >Okrutnym vetJo 
co do mojej srztuik.i Wesołe dni Rasplujewa. Co za int.ryga urzę
dowa: dożyć siedemdziesięciu pięciu lat i nie potrafić przemycić 
na scenę trzech sztuk! Co za okropmość: nałożyć człowiekowi do
żyw>0t1I1i kaganiec, czlowiek>0wi, tktóry posiada dar mowy! I rza 
co? Za to, że jego satyra ma ułomność wywołuje nie śmiech 

lecz skiurcz rprzerażemia, gdy przecież śmiech z ujemnej S•t.romy 
rzeczywistości jest niższą, przerażenie natomia.s.t wyższą formą 
moralności! Do.piero na trzy lafa przed śmiercią doczekał się 
Kobylin wystawienia Smierci Terelkina w 1900 roku. 

O dramacie tym :pisał Bohdan Korzeniewski, tłumacz Sucho
wo-Kobyliina i znany inscenizator teatralny: „W ootatniej częś
ci trylogLl., skleconej jakoby naprędce z luźnych scenek, Su-

7 



chowo-Ko.bylin ipro.poinuje już 1I1ową i wła,sną formułę J.'ealizmu. 
Th'zypomina ona, aż do złudzenia te ekspe;rymeinty, które prz _
prowadzaili ostaitnio pisarze awaingardy, tacy jak choćby Iones
co, zam.im inie zdobyli w teatrze oficjalnego uznania. Suchowo
Kobylin w śmierci Tarelkina, jest Ionesco w Krzeslach czy 
w Łysej śpiewaczce nie rozbija zewnętrznych form dawnego 
teatm. Po sta:remu umieszcza sztU'kę w trzech brudnych ścia
nach po:koju T.arełkina i potem w trzech jes21cze brudrriejszych 
ściiainach kcmisariatu pDlicji. Zachowuje wszystkiie pozory ma
łego reailizimu. Ale w tę konwe:nc-joinaJną formę sceny wipr.QIWa
dza wydaTzenia niez.wykłe . Akcja Śmierci Tarelkina, pełna 
przebieranek, gonit'w, pijanych tańców, blazeńskri.ch zaitargfr<..v 
jest wysoce nieprawdopodobna. Chwifami zaitrąca o swawole 
widowisk jarmarcznych. Ale mimo to, lub może dzięki t em 11 

osiąga wymiary wielkiiego realizmu. Staje się w sposób w strz[l
sający prawdziwa". W mowie Do czytelnika rpoprzedzającej 

Śmierć Tarelkina Aleksander Suchowo-Kobylin pisał: „Każdy 
bezsrtronny człowiek przyzma chyba, że los moich dwóch sztu~< 
nie mógł nmie zachęcić do dalszej pracy dla sceny. („ .) My 
Rosja.nie mówimy: do trzech razy sz;tuka. Dlatego więc zebra:w
szy kilka dawno napisamych i ZaI"zuoonych scen, w których 
rozw.inąłem szerzej ostatni mono.log Tmelk:;.na, w dramacie 
Sprawa z d1Uszą na .ramieniu n<mizałem je, jak się to mówi, Jl'.ł 

jedną nitkę, nazwałem żal'tem w rtrzech aktach i w takiej na 
wpół wylrońcZ<lnej formie nie bez onieśmielenia oddaję pub-
1iczności, prosząc ją o pobłażliwość, 

Jeśfil te sceny dad.zą jej kilka minut zwykłego, niewymuszo
nego śmiechu i tym samym pozwolą choćby na chwilę za.pom
nieć o tej Grozie, \którą wedle słów P isma, każdego n i n i e 
przytłacza to uzyskam całkowitą satysia:k-cję". 

31 października 1868 ~ Kobylinka. 
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OSOBY 

MAKSYM KUŻMICZ W ARRA WIN 
KAPITAN PóŁUTATARYNÓW - płaszcz wojsko

wy, włożony normalnie, a nie narzucony na 
ramiona, zielone okulary i kostur 

KANDYD KASTOROWICZ TAREŁKIN 
SIŁA SILICZ KOPYŁOW ta sarnia oso.ba 

ANTION JELPIDIFOROWICZ OCH-komisarz cyr
kułu 

IWAN ANTONOWICZ RASPLUJEW-petn.iący obo
wiązki inspektora cyrkułu. Przytył i n.aibral 
pewności siebie 

CZYBISOW 
IBISOW 
OMEGA 

- urzędnicy 
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piec 
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- .policjanci potężnych rozmi1arów 

KACZAŁA 

W ANI CZKA - syn Rasplujewa, pisarczyk 

PIERWSZY WIERZYCIEL 
DRUGI WIERZYCIEL - z gatunlm ryzykaintów 

TRZECI WIERZYCIEL - z gatUJDku kutew, czło-

wiek o wyglądzie pijawki 

CZW ARTY WIERZYCIEL - krewki mężczyzna z 
ogromnymi wąsami i !krokodylim ciałem 
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