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„Jak to było z „Lubow Jarowają" 
na moskiewskiej scenie?" 

Najstarszy z moskiewskich teat
rów „Mały", który zaraz po wojnie 
domowej zapisał się pięknie w historii 
sceny rosyjskiej wystawieniem wielu no
wych sztuk dramaturgów radzieckich, w 
roku 1926 zdecydował się po wielu deba
tach na zagranie utworu niedocenionego 
jeszcze podówczas autora Konstantego 
Trieniewa. Tytuł sztuki brzmiał „Lubow 
J arowaja", tematem zaś był fragment 
Wojny Domowej. Akcja rozgrywa się na 
Krymie, gdzie niedobitki białej armii 
przystępują do przeciwuderzenia, które 
po początkowych sukcesach zostaje złama
ne. Prapremiera nastąpiła w osiem lat po 
wydarzeniach, które są tematem sztuki i 
również w osiem lat po rozpoczęciu przez 
autora pisania tej sztuki, nad którą pracę 
wielkorotnie przerywał i którą wielokrot
nie przerabiał, nim ważył się puścić ją w 
świat. Choć zachowała cechy sztuki repor
tażowej, dzięki tym przepracowaniom i 
kilkuletniemu dystansowi, nabrała cech 
reportażu już artystycznego. (.„) 

„Lubow Jarowaja" osiągnęła w 
Moskiewskim Teatrze Małym sukces prze
chodzący naśmielsze nadzieje zarówno in
scenizatorów jak i autora. Nie spodziewa
no się, że sztuka nie tylko zacznie bić i·e
kordy frekwencji, że będzie pięknym wi
dowiskiem, ale że jeszcze przejdzie ponad
to do historii rosyjskiego teatru jako 
przedstawienie klasyczne. Z tego dzieła 

bije duch walki rewolucyjnej, który został 
pot:hwycony na żywo, ale jednocześnie i 
pok~zany z dostatecznego dystansu dla 
syntezy. ( ... ) 

Nowy widz moskiewskich teat
rów przyjął z entuzjazmem sztukę, która 
miała stać się bodaj pierwszym radziec
kim widowiskiem klasycznym wystawio
nym na umiłowanej przez mieszkańców 
Moskwy scenie Małego Teatru. Obok „Po
ciągu pancernego", sztuki napisanej we
dług powieści W. Iwanowa, „Lubow Jaro
waja" należy do pierwszych doniosłych 

osiągnięć w żywym dążeniu moskiew
skich teatrów „akademickich", to znaczy 
klasycznych, do włączenia się w dzieło 

nowych dni. 

Jerzy Zagórski 
,,Listy z teatru" nr 35 

Kraków 1949 r. 



Piotr Lwowicz Monastyrski 
Ludowy Artysta RFSRR 

Piotr Lwowicz Monastyrski 
gosc szczecil1skiego teatru - jest od 17 
lat naczelnym dyrektorem i kierownikiem 
artystycznym Teatru Dramatycznego im. 
Maksyma Gorkiego w K:ujbyszewie. 

Z teatrem związany jest od roku 
1934, czyli około 40 lat. Ukończył wydział 
reżyserski Instytutu Teatralnego im. Łu
naczarskiego w Moskwie. Był uczniem 
bliskiego współpracownika i pnyjaciela 
Wachtangowa Borysa Zachały. Pracował 

w teatrach wielu miast: Nowosybirska, 
Jarosławia, Woroneża. Wyreżyserował już 

około 120 przedstawień. 

W teatrze w I{ujbyszewie, jed
nym z największych w Rosyjskiej Fede
racyjnej Republice Rosyjskiej, pracuje 
głównie nad wielkimi dziełami klasyki ro
syjskiej i radzieckiej: Gorkiego, Gogola, 
Dostojewskiego, Roznowa, Arbuzowa i in
nych. Z dramaturgii światowej, chętnie 

realizuje dzieła Szekspira. Reżyserował 

„Otella", „Ryszarda III" a przed ·wyjaz
dem do Polski zakończył prace nad „Ham

letem". 
Jest przeciwnikiem teatru reży

sera, wielkiej inscenizacji, przelewających 
się przez scenę bezimiennych mas. Uwa
ża, że najważniejszy w teatrze jest aktor, 
ale musi on otworzyć się przed publicz
nością, musi grać ludzkie szczęście i tra
gedię, ból i radość. 
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