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ALEKSANDER 

SUCHOWO-KOBYLI N 

ŚMIERĆ 

TARELKINA 
Żart sceniczny w 3 aktach 

Przekład: 

BOHDAN KORZENIEWSKI 

Reżyseria: 

BOHDAN KORZENIEWSKI 

Scenografia: 

ZOFIA WIERCHOWICZ 

Dźwięk: 

JANUSZ JĘDRZEJCZAK 

GRAJĄ: 

ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 
- Kandyda Tarełkina i Siłę Kopyłowa 

RYSZARD PIETRUSKI 
- Maksyma Warrawiina i Kapitana Połutata

rynowa 

BOGDAN BAER 
- Iwana Rasplujewa, inspektora policji, 

JOZEF NOWAK 
- '.Antiocha Ociha, komisarza policji oraz jed

nego z urzędników i jednego z wierzycieli. 

BOLESŁAW PŁOTNICKI 

- Flegonta Popugajczykowa, kupca oraz jed
nego z urzędników i jednego z wierzycieli. 

ZYGMUNT KĘSTOWICZ 
- Czwankina, ziemianina oraz jednego 

z urzędników i jednego z wierzycieli. 

ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 
- Chrystiana Unmoeglichkeita lekarza policji 

oraz jednego z urzędników. 

PIOTR SKARGA 
- Waniczkę, 1Pisarczytka oraz jednego z urzęd

ników i jednego z wierzycieli. 

MARIAN GLINKA 
- Kaczałę, policjanta oraz jednego z urzędni

ków i jednego z wierzycieli. 
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KRZYSZTOF ORZECHOWSKI 
- Szatałę, policjanta oraz jednego z urzędni

ków i jednego z wierzycieli. 

HENRYK CZYŻ 
- Czybisowa urzędnika oraz jednego z wierzy

cieli. 

LECHOSŁAW HERZ 
- !bisowa, _urzędnika oraz jednego z wierzy

cieli. 

CZESŁAW LASOTA 
- Omegę, urzędnika oraz jednego z wierzy

cieli. 

STEF AN SRODKA 
- Pachomowa, stróża 

RYSZARD SZCZYCI~SKI 
- urzędnika i wierzyciela 

KATARZYNA ŁANIEWSKA 
- Służącą Tarełkina. 

KRYSTYNA CIECHOMSKA 
- Brandachłystową, praczkę, związaną 

z Kopyłowem. 

Rzecz dzieje się obecnie w teatrze. 
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Aleksander Such-0wo-Kobylin na próbie. Rysunek 
z 1900 r. 
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Aleksander 

Suchowo-Kobylin 

O „ŚMIERCI TAREŁKINA" 

POSŁOWIE 

Gdyby po tym wszystkim ktoś zadał mi pytanie: 
gdzież to naprawdę mogłem widzieć takie Obr a z y? 
- to muszę odpowiedzieć z ręką na sercu: 

Nigdzie!!! i - wszędzie ... 

Wer die Natur mit Vernunft ansieht, den sieht sie auch 
fernii.ntig an (Kto się naturze rozumnie przygląda, 

temu i ona prawdziwie rozumnie się odsłania. Hegel 
Logika). 

Jak kto huknie w lesie, tak mu echo niesie. 

UWAGI 

Na wypadek, ·gdyby sztuka śmierć Tarelkina miała być 
wystawiona, autor uważa za wskazane nadmienić, co 
następuje: 

Sztukę ze względu na jej żartobliwy charakter należy 
grać żywo, wesoło, głośno - avec entrain. Szczególnie 
t e ks t winien być opanowany całkowicie i wygłasza
ny wyraźnie i pl a s ty cz n ie. W przeciwnym razie 
przy dość skomplikowanym ruchu postaci na scenie 
słowa, tj. sama istota utworu, mogą nie dojść do 
widzów, wskutek czego zamiast prawdziwego życia 

będą mieli przed oczyma znany nam dobrze ro z
gar di as z. Charakterystyzacja dość jaskrawa, ko
stiumy dowolne. Niektóre role można potraktować 

z lekką przesadą. Na przykład: mieszczanka Bran
dachłystowa, ziemianin Czwankin, policjanci Kaczała 

i Szatała oraz cała grupa wierzycieli, których kostiu
my nie są ściśle określone i - jak to bywa z lich
wiarzami - są takie jak ubrania przyjmowane przez 
nich w zastaw. Rolę Brandachłystowej może (w r a
z i e p o t r z e b y) grać mężczyzna. 

Aktora, który będzie grał rolę Tarełkina-Kopyłowa, 

autor prosi o zwrócenie uwagi na dwukrotne przeo
brażenie się na s ce n ie, tj. n a o cz a c h wid z ów, 
Tarełkina w Kopyłowa. Przeobrażenie to winno nastą
pić szybko, nagle i pociągnąć za sobą zmianę wyrazu 
twarzy i rysów. Jest to prawdziiwy kunszt mimiczny 
i piękne zadanie dla artysty. Można tu dla przykładu 
powołać się na francuskiego komika Levasseura, który 
znakomicie opanował ten rodzaj sztU'ki i zdobył tym 
wielki rozgłos. Grę mięśni twarzy doprowadził, jak 
wiadomo, do takiej ruchliwości, że zmienia dowolnie 
nawet formę nosa i przy pomocy peruki, brody i wą
sów niemal w mgnieniu oka przybiera wzgląd naj
bardziej różnorodnych typów. 
Wreszcie autor rości sobie prawo do kategorycznego 
protestu przeciw postępowaniu tych aktorów, którzy 
stają przed publi<:znością nie umiejąc roli i dlatego 
pozwalają sobie na zgoła haniebne zmiany tekstu. 
Dla autora, który się rzetelnie napracował nad swoim 
utworem, takie postępowanie jest po prostu oburza
jące. Publiczność winna przerwać aktorowi, który nie 
szanuje tekstu; na wszystkich scenach cywilizowanego 
świata publiczność jest be z 1 i to s n a dla takiego 
niedbalstwa. 

I całkiem słusznie. 

Aleksander Suchowo-Kobylin, Trytogta. Przełożył Bohdan 
Korzeniewski, Warszawa 1~55, PIW 
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Rene Sliwowski 

TEATR SUCHOWO-KOBYLINA 

... Pasja demaskatorska Suchowo-Kobylina szła w pa
rze z niepowtarzalnym wyczuciem sceny, nieprzecięt
nym talentem dramatopisarskim, wyjątkowym po
czuciem humoru (przede wszystkim humoru maka
brycznego), owym rzadkim wyczuciem komizmu sy
tuacyjnego i słownego, umiejętnością wywoływania 

śmiechu, tym bardziej autentycznego, że podporządko
wanego myśli równie jasnej, co krytycznej. I - rzecz 
niebagatelna - ogromną kulturą teatralną, znajomoś
cią zarówno rosyjskiego, jak i europejskiego, głównie 
francuskiego teatru - puścizny dramaturgicznej i 
współczesnej sceny. 

Mało który z rosyjskich dramaturgów - może Tur
gnieniew - mógłby się z nim w tym względzie rów
nać. Jego trylogia tysiącem nici związana jest z tra
dycją teatralną Rosji i Europy. I nie chodzi jedynie 
o odnotowywanie wpływów wyrażających się w ob
cych wątkach i postaciach, które trafiły do jego 
sztuk pośrednio lub bezpośrednio z utworów jego 
wielkich poprzedników, lecz o zwrócenie uwagi na 
głębokie związki łączące trylogię Suchowo-Kobylina 
z kulturą teatralną i jej zdobyczami na świecie. 

Teatr Suchowo-Kobylina ukształtował się na granicy 
dwóch kultur - rosyjskiej i francuskiej, co w re
zultacie dało efekt tak znakomity: powstanie sztuk iście 
rosyjskich, na gruncie rosyjskim wyrosłych, a zara
zem europejskim, czerpiących ze wszystkich zdobyczy 
europejskiej sceny, sztuk mocno osadzonych w kon
kretnych realiach rzeczywistości historycznie i geo
graficznie sprawdzalnej i zarazem dotyczących spraw 
natury ogólniejszej, wiecznie żywych i aktualnych. 

Suchowo-Kobylin korzystał więc z doświadczeń klasy
ków francuskiego teatru - Moliera i Beaumarchais 
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oraz ich dziewiętnastowiecznych kontynuatorów: zna
ny mu był również doskonale francuski teatr bulwaro
wy - wodewile i komedyjki małych paryskich scenek. 
Patronował mu również Gogol. Pisali o tym wielokrot
nie wszyscy interesujący się teatrem Suchowo-Koby
lina, zarówno za jego życia, jak i po dziś dzień. Zwra
cano uwagę na liczne zapożyczenia, na stosowanie tych 
samych chwytów komediowych (zabawne, oparte na 
dźwiękowym podobieństwie nazwiska bohaterów: 
Ibisow-Czybisow, Kaczała-Szatała, Bobczyński-Dob

czyński; dialogi, których komizm wynika z opacznego 
rozumienia sensu słów: z tego punktu widzenia po
równywano rozmowę Resplujewa z Muromskim i 
Chlestakowa z Anną Andrejewną i tak dalej). Zesta
wiano monolog Fiodora z Małżeństwa Kreczyńskiego 
z monologiem Osipa z Rewizora. Zwracano uwagę, iż 

słynna niema scena Rewizora ma również swój od
powiednik w Sprawie: wejście Księcia do biura i reak
cja urzędników. I tak dalej, i tak dalej. 
W pierwszej fazie pracy nad Smiercią Tarelkina Su
chowo-Kobylin pisząc w dzienniku o swoich twór
czych planach opatrzył tę sztukę tytułem Chlestakow, 
czyli Długi, Warrawin zaś nosił początkowo nazwisko 
Triapnikowa: ostentacyjnie więc sięgał do poetyki 
Gogola - komediopisarza, autora Rewizora, Graczy, 
Ożenku. 

... Nawiązując do doświadczeń twórczych Gogola, Su
chowo-Kobylin tworzy własny jedyny w swym ro
dzaju styl, posiada bowiem jemu właściwy, niepod
robiony charakter pisania, własne widzenie sceniczne. 
Nie uznaje „śmiechu przez łzy", tak typowego dla Go
gola, jest od niego o wiele bardziej sarkastyczny, dra
pieżny. Nie ma w jego sztukach ciepła, miękkości 

Gogolowskiego spojrzenia, owianego sympatią dla 
„pokrzywdzonych biurowych szaraków". W zestawie
niu z Suchowo-Kobylinem Gogol jest można 

rzec - niemal dobroduszny. 
Tarełkin wyrósł - jak na to wskazywał sam Sucho
wo-Kobylin - z Gogolewskiego Chlestakowa, wsze
lako przeszedł znaczną ewolucję: zwykły łgarz, mimo
wolny rewizor przeistacza się w groźnego kancela
ryjnego szczura snującego marzenia o wielkiej karie
rze. Rewizor drwił przede wszystkim z ·głupoty, nicości 
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moralnej i umysłowej warstwy urzędniczej. Sprawa 
i Smierć Tarelkina szła znacznie dalej w swych uogól
nieniach i wnioskach. 

Fragment książki Od Turgtentewa do Czechowa, Warszawa, 
1970, s. 303-311 

J. J. Łansere Stypa 
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Bohdan Korzeniewski 

O „ŚMIERCI TAREŁKINA" 

Kiedy Suchowo-Kobylin rzuca na papier w gniewie 
i uniesieniu pierwszy szkic Smierci Terelkina, ma 
niewiele ponad lat czterdzieści. Kiedy zaś ta jego „ko
media kpiąca" ukazuje się na scenie, jest wiekowym 
starcem, gdyż przekracza już osiemdziesiąt trzy lata. 
Od napisania komedii gdzieś w latach 1854-1860 
do jej wystawienia w rnoo upływa blisko pół wieku. 
Jest to szmat czasu aż nadto długi, żeby z satyry czy 
nawet paszkwilu politycznego na epokę Mikołaja I 
wyparowały wszystkie gniewy i nienawiści. Jeśli 

zakaz grania tej sztuki utrzymywany przez cenzurę 

carską przez tyle lat nie pogrążył jej na zawsze w 
niepamięci, to musiała w niej być jakaś niezwykła 

siła - taka właśnie siła, jaką posiadają dzieła wiel
kich pisarzy. Zwłaszcza że przez te lata zmieniła się 
zupełnie miara wielkości. W drugiej połowie XIX wie
ku literatura rosyjska wysuwa się na jedno z czoło

wych miejsc wśród literatury świata. Jej mądra i peł
na współczucia, naprawdę głęboko humanistyczna wie
dza o człowieku, poczucie odpowiedzialności za jego 
los, odwa.ga i praw-0ść zdobywają jej powszechny 
szacunek i rozległe wpływy. Stanąć choćby w pobli
żu Tołstoja czy Dostojewskiego, to znac-zyło zająć sta
n-0wisko bardzo wysokie. Suchow-0-Kobylin, autor ko
medii napisanych jakby z przypadku, pod koniec 
życia w opinii publicznej zajął takie stanowisko. 
W 1902 roku został wybrany na członka honorowego 
Akademii Nauk, tego samego dnia co Maksym Gorki. 
Toteż gdy Rewolucja Październikowa uwalnia jego 
dzieło od zakazów i zniekształceń cenzury, sięgają 

po nie najciekawsi i najbardziej twórczy ludzie tea
tru rozwijającego się wówczas bujnie. Pierwsza część 
tej trylogii, najmniej drażniąca cenzurę, Małżeństwo 

Kreczyńskiego, weszła już na stałe od r. 1855 do re-
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pertuaru teatrów, nie tylko rosyjs·kich. W Polsce już 
pod koniec wieku XIX gra się ją w Krakowie, Lwowie, 
Warszawie, Lublinie - tutaj przed Rewizorem Gogola 
zabronionym przez cenzurę. Upamiętnia ją u nas 
wielki aktor Kazimierz Kamiński, który niemal do 
końca życia pasjonuje się twórczością Suchowo-Ko
bylina, gdyż jeszcze w roku 1918 sięga po drugą część 
trylogii, Sprawę. Gra ją w warszawskim Teatrze Ma
łym w przeróbce zatytułowanej Rzeczywisty radca sta
nu. Ta druga część trylogii przedostaje się - ze skreś
leniami - w r. 1882 na deski teatrów i ma także 

swoją tradycję. Natomiast prawie nie znana, bo po
przedzona tylko jedynym wystawieniem przed Rewo
lujcją Październikową, jest część trzecia, właśnie 

Smierć Terelkina. Ona więc przede wszystkim pocią
ga inscenizatorów. 

Niewątpliwie nęci ich głównie w pierwszych niespo
kojnych latach Rewolucji namiętnością swoich oskar
żeń, celnością szyderstwa, silą gniewu, którego lata 
nie zdołały wyziębić. Carat był powalony bardzo nie
dawno, żył w pamięci wielu ludzi i usiłował się dźwig
nąć. Suchowo-Kobylin stawał się więc - mimo
wolnym - sprzymierzeńcem Rewolucji, niemal pisa
rzem propagandowym. Ale nie tylko to podniecało 

artystów teatru w Smierci Tarelkina. Ta komedia jest 
jedną z niezwykłości literackich. Pisze ją rasowy 
dramaturg, który umie, jak mało kto, w paru zwy
kłych słowach pokazać prawdziwego człowieka. Ta 
zdolność poznawania i ukazywania ludzi ma czasem 
jakby cechę jasnowidzenia. Ale jednocześnie ten wiel
ki realista przenikający ludzi na wylot dla osiągnię
cia celowości paszkwilu stawia tych prawdziwych lu
dzi w sytuacjach zupełnie nieprawdopodobnych, ucie
ka się świadomie do tak konwencjonalnych form tea
tru, że ten „żart sceniczny" zbliża się do starej, lu
dowej farsy, a nawet do cyrku. 

Wielki artysta, niestety tragicznie zabłąkany w rze
czywistości rewolucyjnej, Meyerhold, oczarowany jest 
właśnie tym konwencjonalizmem formy. Bierze go za 
formę rewolucyjnego teatru. Sądzi, że teatr państwa 
proletariackiego wyrośnie z cyrku jako najbardziej 
„ludowej" rozrywki. Inscenizując trylogię Suchowo-
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-Kobylina w r. 1917 w Piotrogrodzie trzymał się jesz
cze zasad symbolizmu, z którego wyrastał - dawał 

szare i mgliste dekoracje mające sugerować zaduch 
nory Kopyłowa i zaduch cyrkułu. Ale już w 1922 r. 
ucieka się do form nowych. Ubrał aktorów w nie
bieskie kombinezony i kazał im grać bez dekoracji, 
wśród mebli, jakimi posługują się „ekscentrycy" cyr
kowi. Stół składał się, gdy ktoś się na nim oparł, aby 
za chwilę podnieść się automatycznie. Krzesła strze
lały, gdy ktoś na nich siadał. Na środku stała olbrzy
mia maszyna do rąbania mięsa. Umieszczano tam 
badanych świadków. Miało w tym być szyderstwo 
budzące wstręt, ale to ujęcie jaskrawo formistyczne 
niszczyło rzecz najcenniejszą - ludzką prawdę posta
ci. Nie byłby jej zgubił z pewnością inny wielki 
artysta tamtych lat, uczeń i przyjaciel Stanisławskiego, 
Wachtangow. Przygotowywał on inscenizację Smierci 
Tarelkina od r. 1921 w Moskiewskim Teatrze Arty
stycznym. Nie skończył tej pracy. Umarł w kilkanaście 
miesięcy po jej rozpoczęciu. Ze szkiców dekoratora 
Rabinowicza można wnosić, że widział sztukę jakby 
oczami Goyi. 

Następcy nie uciekali się już do form tak oryginalnych 
czy tak zuchwałych. Swoją uwagę kierowali przede 
wszystkim na sprawy ludzi, których zniekształciła 

straszna epoka mikołajowska. Obecna inscenizacja nie 
tracąc z oczu tego celu usiłowała pójść własną drogą 
w poszukiwaniu prawdy człowieka i prawdy sztuki. 
Wydaje się że słusznie tę drogę wyznaczyły tradycje 
i upodobania teatru polskiego oraz temperament pol
skich aktorów. 

Artykuł z programu Smterct Tarelktna, Warszawa 1949. 
Przedruk w książce O wolność dla pioruna... w teatrze, 
Warszawa 1973 
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Konstantin Rudnickij 

PRZECIW POLICJI 

W przedmowie do Smierci Tarelkina autor us iłuje 
przekonać czytelnika, iż swe morderczo pracowite 
dzieło pisał w sposób łatwy i mało poważny. „Ze
brawszy kilka dawno napisanych i zarzuconych scen, 
y; których rozwinąłem szerzej ostatni monolog Ta
rełkina w dramacie Sprawa, z duszą na ramieniu 
nanizałem je, jak się to mówi, na jedną nitkę, nazwa
łem żartem w trzech aktach, i w takiej na pół wy
kończonej formie nie bez onieśmielenia oddaję publicz
ności, prosząc ją o pobłażliwość." Wiemy jednak, że 

Suchowo-Kobylin pracował nad swą sztuką długo 

i mozolnie, i wiemy także, iż praca ta była dla ,niego 
„jedynym celem w życiu". Zresztą, sam dramatopisarz 
mówi we wprowadzeniu do swojej sztuki o jej „jedno
rodności", o „logice motywów", a w uwagach autor
skich wspomina nie bez racji, że „trudził się w naj
lepszej wierze" nad swym dziełem. Nic zatem nie 
upoważnia nas do tego, aby poważnie traktować te 
jego lekceważące uwagi o scenach „złączonych wspól
ną nicią", oddanych pod osąd publiczności „w takim 
ledwie w połowie dopracowanym kształcie". To naj
prawdopodobniej zwyczajne wybiegi, takie same jak 
zapewnienia zawarte we wstępie, że Smierć Tarelkina 
ma zapewnić widzowi „kilka chwil zwykłego, proste
go śmiechu" i dać sposobność „choćby na chwilę za
pomnieć o tej Gr o z ie, która wedle słów Pisma 
każdego ny n ie przytłacza" - wybiegi przezna
czone w obu wypadkach dla cenzury. Suchowo-Ko
bylin, opatrując swą sztukę tym bagatelizującym ko
mentarzem, podkreślając, że jest to utwór niepoważny, 
lekkomyślny i wesoły, chciał po prostu uśpić czu j ność 

Trzeciego Wydziału . 

Łatwo to zrozumieć: przygnębiające doświadczenia 

autora z nadczujnością cenzury z okresu walki o pra-
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A. A. Radakow Inne czasy 

wo do wystawienia Sprawy w pełni usprawiedliwiają 

tak daleko posuniętą (ale i bezskuteczną) chytrą 

ostrożność pisarza - tym bardziej, że także w tym 
nowym utworze satyra Suchowo-Kobylina zachowała 
dawną gniewną ostrość i jadowitość. 
Lenin zwracał uwagę, że samodzierżawna mo
narchia - to „pełna władza policji i urzędników nad 
ludem". 
Sprawa skupiła uwagę widzów na bezczelnych nad
użycia{;h aparatu urzędniczego. W Smierci Tarelkina, 
po raz pierwszy w historii rosyjskiej literatury dra
matycznej, obiektem gniewnej satyry staje się po
licja, i to nie w postaci jakiegoś jednego jej przed
stawiciela, ale policja jako całość, policja jako 
instytucja, jako instrument władzy państwa. 
Pisząc o tej sztuce trzeba raz jeszcze odwołać się do 
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słów Lenina: „Carskie samodzierżawie to pańszczyźnia
na zależność narodu od urzędników a prze<le wszyst
kim od policji." 
Zależność ta była tak silna i tak bardzo niebezpieczna, 
że nikt z pisarzy rosyjskich, poza Sałtykowem-Szcze
drinem i Suchowo-Kobylinem, nie ważył się obrócić 

oręża satyry przeciw policji - ~nstrumentowi władzy. 

W Smierci Tarełkina czyni się to w sposób jawny. 
Autor bez trwogi zagląda do mrocznych wnętrz po
licyjnych, ostentacyjnie pokazuje czytelnikom i wi
dzom wymowne przykłady samowoli władz policyj
nych, odsłania bezsilność każdego, niezależnie od rangi 
i pozycji, wobec władzy bezwzględnych, chciwych, 
bezczelnych i tępych inspektorów, komisarzy i ich 
wszelkich pomocników. 
Dla policji każde śledztwo jest źródłem osobistych 
korzyści i okazją do bezwzględnych wymuszeń. Komi
sarz Och w sposób zapewne kompetentny wyjaśnia, 

że w procesie śledztwa dla policji ważne są „same 
dobra, nic ponadto". Technika zdobywania tego dobra 
przedstawiona jest w sztuce z matematyczną precyzją: 
„Zacznie pan - mówi Warrawin - od rzeczy drob
nych i błahych, leciuteńko, cichuteńko, potem rozwinie 
pan skrzydła coraz szerzej i wyżej, a kiedy sprawa 
się dostatecznie rozwinie i zagmatwa, przystąpi pan 
do połowu. Wtedy człowiecze, już tylko ręce wyciągaj 
i chwytaj, wybieraj, co dusza zapragnie„." 
Z punktu widzenia policji „cała nasza ojczyzna to 
stado wilków, żmij i zajęcy, które nagle zamieniły się 
w ludzi" i stąd inspektor policji Rasplujew „podej
rzewa wszystkich". Jego marzeniem jest „wszystkich 
pakować do aresztu" i „przeprowadzić w naszej 
ojczyźnie rewizję wszystkich poddanych. Kto oni 
zacz?" 

Za każdym razem, gdy Rasplujew proponuje, aby 
aresztować kogokolwiek, bez żadnego po temu po
wodu, jego przełożony Och wyraża na to zgodę bez 
chwili zastanowienia, od ręki: „bierz się do roboty". 
Zwykłymi środkami stosowanymi przez policję są 

bicie i aresztancka ciemnica. Rasplujew co chwila 
zrywa się do czynu, a to „zęby porachuje", a to 
„ile ci jeszcze zębów zostało - ja tu rządzę", a to 
„we<lle rozkazu - już ja go podręczę", zaś szczytem 
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jego pomysłowości jest wynalezienie skomplikowanej 
machiny do policyjnego bicia po mordzie. Wierzy przy 
tym szczerze, że w każdej sytuacji życiowej „jedyny 
ratunek to policja". 
Zresztą, w zbawczą siłę policji wierzy nie tylko je<len 
Rasplujew. Wierzyciele, widząc, że nie ma nadziei na 
odzyskanie pieniędzy pożyczonych Tarełkinowi, rów
nież wrzeszczą chórem: „Na policję! Jedyny ratunek 
to policja!" 

Stróż Pachomow i praczka Brandachłystowa płaszczą 
się przed policją jak przed wszechpotężną władzą. 

I ziemianin Czwankin, i kupiec Popugajczykow rów
mez wiją się przed nią z pokorą i strachem. 
A u szczytu tej władzy znajduje się krętacz i szuler, 
„urzędnik, łapownik i złodziej Rasplujew, który roz
siadł okrakiem na Rosji", „stara, dobrze znana rosyj
skiej publiczności świnia" ukazująca się · nam, jak 
powiada pisarz, w chwili „swych nowych triumfów". 
Policja zostaje ukazana w Smierci Tarełkina w swej 
najbardziej odrażającej postaci, jako coś groźnego, 

śmiesznego i żałosnego jednocześnie, jak groźny, 

śmieszny i żałosny jest ów inspektor uosabiający 

państwo policyjne, uznający całą Rosję za swą włas
ność i pokrzykujący: „To wszystko jest nasze!" 

Po to, aby uzyskać wreszcie zgodę na wydanie try
logii, Suchowo-Kobylin musiał nazwać ją „obrazami 
przeszłości". Zabiegając o wystawienie Smierci Ta
relkina wmawiał nieustannie cenzorom i innym „wła
dzę sprawującym" osobistościom, że satyra jego zaj
muje się jedynie sprawami dalekiej przeszłości, że 

przedmiotem jej jest „ta miniona już epoka w życiu 

państwa rosyjskiego", która zakończyła się „wraz ze 
zniesieniem pańszczyzny i stworzeniem niezawisłej 

władzy sądowej, to jest odsunięciem policji od sądo
wego postępowania śledczego". Ale przecież w samej 
Smierci Tarelkina Rasplujew, jakby szydząc z tych 
krętactw taktycznych autora, pyta Ocha bez ogródek: 
„Niby po czym to poznać, że nasze czasy minęły, 

panie komisarzu?" I komisarz „w radosnym podnie
ceniu", „przypasując szpadę" odpowiada „z dumą": 

„Łżesz„. jeszcze nie minęły nasze czasy." 
Smierć Tarełkina została opublikowana w 1869 roku, 
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ale zjawiska opisywane w tej sztuce były charakte
rystyczne dla rzeczywistości rosyjskiej także w wiele 
lat później. W roku 1901 Lenin, jakby potwierdzając 
prawdziwość dręczących opisów samowoli policji 
przedstawionych przez Suchowo-Kobylina, pisał z obu
rzeniem, że „przemoc jest codzienną i zwykłą prakty
ką każdej policji". „Bezprawne i barbarzyńskie bicie 
przez policję - podkreślał Lenin - odbywa się na 
terenie imperium rosyjskiego - powiedzieć tak można 
bez żadnej przesady - co dzień i co godzina." Po
licja robi to bezkarnie. „Nie ma w tym nic dziwne
go - tłumaczył Lenin - bowiem przestępcą jest tu 
ta sama policja, której poruczon-0 w Rosji tropienie 
przestępców." Lenin demaskował „policyjne bezprawie, 
wobec którego niemal całkowicie bezbronni są ci, 
którzy mieli nieszczęście wpaść w łapy policyjne 
(a nieszczęście to przydarza się regularnie i stale 
setkom ty$ięcy przedstawicieli «prostego» ludu)." Le
nin pisał o tym, „jak bardzo jest to wszechobecna 
i mocna sieć, jak bardzo jest to jątrzący wrzód, że 

by uwolnić od tego trzeba uwolnienia od całego syste
mu wszechwładzy policji i bezprawia stosowanego 
wobec ludu". „Jednostka - taka była konkluzja Le
nina - jest wobec władzy niczym." 
Suchowo-Kobylin, który sam dobrze poznał areszty 
policyjne, pokazał z całą wstrząsającą prawdziwością 
ich charakter, w sposób wierny ukazał atmosferę bez
prawnego łamania zasad współżycia społecznego„ le
galnie stos·owanej przemocy nad jednostką i bezprzy
kładnego, barbarzyńskiego okrucieństwa stanowiące 

istotę zbrodni systemu policyjnego. „Jednostka jest 
wobec władzy niczym", dlatego też Warrawin tak oto 
rozumie uprawr.ienia generała: „Generał to jest ktoś, 
kto może cię wsadzić w żarna i zetrzeć na miazgę" . 

„Jednostka jest wobec władzy niczym'', i dlatego ko
misarz Och oświadcza gromkim głosem: „Sędz.ia śled
czy może każdego, choćby to był nie wiem kto, wziąć 
za łeb i wsadzić pod klucz!" A tam ów „każdy, 

choćby to był nie wiem kto", wpadnie w łapy Rasplu
jewa, zaś Rasplujew jak zwykle zacznie od pytania: 
„Ile ci jeszcze zębów zostało?" 

W Smierci Tarelkina satyra Suchowo-Kobylina jest 
najbardziej bezpardonowa, ostra, jednoznaczna. Zstę-
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pując do mrocznych kazamat policyjnych pisarz, który 
w Sprawie przygważdżał „system urzędniczy państwa 
policyjnego", tu dobiera się do samej policji i na niej 
skupia swe namiętne słowa bezkompromisowej nie
nawiści. 

Rozdział monografii A. W. Suchowo-Kobyitn, Moskwa 1957, 
s. 2~-!!25. 

Przełożył jkg. 

W. N. Dawydow w roli Rasplujewa 



ALEKSANDER 
SUCHOWO-KOBYLIN 
Mała kronika życia i twórczości 

1817 

17 września, w Moskwie, w parafii Charitonija w 
Ogorodnikach, urodził się Aleksander Wasiliewicz 
Suchowo-Kobylin. 

1834 

Sierpień. Suchowo-Kobylin zostaje przyjęty na kie
runek f.izyczno-matematyczny wydziału filozoficznego 
Uniwersytetu Moskiewskiego (jako student „na własny 
koszt"). 

1837 

Rada naukowa Uniwersytetu Moskiewskiego przyznaje 
Suchowo-Kobylinowi zloty medal za rozprawę O rów
nowadze linii krzywych przy budowie mostów łańcu
chowych. 

1838 

Suchowo-Kobylin kończy studia na Uniwersytecie 
Moskiewskim. Suchowo-Kobylin studiuje filozofię na 
uniwersytetach w Heidelbergu i Berlinie. 

1842 

Do Moskwy przyjeżdża Luiza Simon-Demanche, przy
wieziona przez Suchowo-Kobylina z Paryża. 
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1847 

Październik-grudzień. Wyjazd Suchowo-Kobylina do 
Tomska. 

1850 

7 listopada. Umiera zamordowana w tajemniczych 
okolicznościach Luiza Simon-Demanche, żona (bez ślu
bu kościelnego) Suchowo-Kobylina. 
16-22 listopada. Suchowo-Kobylin przebywa w aresz
cie pod zarzutem zamordowania Simon-Demanche. 

1852 

Suchowo-Kobylin rozpoczyna pisanie Malżeństwa Kre
czyńskiego. 

1854 

Maj - październik. Powtórne aresztowanie Suchowo
-Kobylina. 
15 paź<lziernika. Suchowo-Kobylin kończy Malżeństwo 
Kreczyńskiego. 

Listopad. Malżeństwo Kreczyńskiego zostaje zakazane 
przez cenzurę. 

1855 

16 sierpnia. Zwolnienie Malżeństwa Kreczysńskiego 

przez cenzurę, po powtórnym rozpatrzeniu sprawy. 
28 listopada. Premiera Malżeństwa Kreczyńskiego w 
Teatrze Małym w Moskwie. 

1856 

7 maja. Premiera Malżeństwa Kreczyńskiego w Tea
trze Aleksandrynskim w Petersburgu. 
Maj. Druk Malżeństwa Kreczyńskiego w „Sowriemien
niku". 

21 



1857 

17 września. Suchowo-Kobylin rozpoczyna pisanie 
Smierci Tarelkina. 
3 grudnia. Ostateczne zakończenie procesu sądowego 
Suchowo-Kobylina: cesarz Aleksander III zatwierdza 
decyzję Rady Państwowej w sprawie uniewinnienia 
Suchowo-Kobylina. 

1861 

Kwiecień. Suchowo-Kobylin kończy Sprawę. 
l maja. Tekst Sprawy zostaje wydrukowany w Lip
sku, w 25 egzemplarzach. 
Grudzień. Cenzura wydaje zakaz upowszechniania 
Sprawy. 

1862 

8 lipca. śmierć matki Suchowo-Kobylina. 

1863 

Czerwiec. Powtórny zakaz Sprawy. 

1869 

Luty. Suchowo-Kobylin kończy Smierć Tarelkina. 
Marzec. Ukazuje się drukiem pierwsze wydanie książ
kowe trylogii Suchowo-Kobylina pod tytułem Obra
zy przeszłości. 

1873 

śmierć ojca Suchowo-Kobylina. 

1876 

Cenzura po raz trzeci wydaje zakaz wystawiania Spra
wy. 

1881 

Zezwolenie na granie Sprawy (po licznych skreśleniach 
w tekście) pod zmienionym tytułem Zamierzchle czasy. 
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1882 

4 kwietnia. Premiera Sprawy w Teatrze Małym w 
Moskwie. 
12 'kwietnia Sprawę wystawia Teatr Rosyjski (trupa 
Fiedotowa) w Moskwie. 
31 sierpnia. Premiera Sprawy w Teatrze Aleksandryn
skim w Petersburgu. 
Cenzura zakazuje grania Smierci Tarelkina. 

1892 

Powtórny zakaz grania Smierci Tarelkina. 
Powstaje scenka saytryczna Triumfalne pogodzenie się 
ojczulka ze światem, czyli taryfa na wyprzedaż deta
liczną darów Ducha Swiętego. 

1900 

Powstaje pamflet Kwartet. 
15 września. Premiera W esolych dni Rasplujewa 
(Smierć Tarelkina) w Teatrze Towarzystwa Literacko
-Artystycznego w Petersburgu. 

1901 

6, 7 i 8 lipca. Wystawienie całej trylogii dramatycz
nej Suchowo-Kobylina przez zespół aktorów petersbur
skich z Władymirem Dawydowem na czele. Przedsta
wienia odbyły się w gmachu Teatru „Akwarium" w 

"Moskwie. 

1902 

25 lutego. Wybór Suchowo-Kobylina na członka ho
norowego Akademii Nauk, w sek<:ji literatury pięk
nej. 

1903 

11 marca. śmierć Suchowo-Kolilina w Beaulieu we 
Francji. 

Konstantin Rudnickij A. W. Suchowo-Kobylin, Moskwa 1957, 
s. 332-334. 
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Smierć Tarelkina, Warszawa 1949 

Na str. 27: Gustaw Lutkiewicz (Tarełki.n), Smierć 
Tarelkina, Łódź 1961 
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SZTUKI SUCHOWO-KOBYLINA 
W INSCENIZACn 
BOHDANA KORZENIEWSKIEGO 

„ .. · . .. . . . _.· ,· . ~ 

SMIERC TAREŁKINA 
Warszawa, Teatr Rozmaitości. Prem. 4 VI 1949. 
Przekład, inscenizacja i reżyseria: Bohdan Korze
niewski 
Scenografia: Zenobiusz Strzelecki. 
Os ad a: Janusz Paluszkiewicz (Warrawin, Polutata
rynow), Jacek Woszczerowicz (Tarełkin, Kopyłow), 

Alfred Łodziński (Och), Tadeusz Surowa (Rasplujew), 
Wanda Łuczycka (Mawrusza), Helena Gruszecka (Lud
miła), Eugeniusz Dziekoński (Czwankin), Konrad Mo
rawski (Popugajczykow), Mikołaj Wołyńczyk (Pacho
mow), Antoni Życki (Unmoeglichkeit), Antoni Cezare
wicz, Wacław Izdebski, Tadeusz Janczar, Józef Nal
berczak, Jerzy Rakowiecki, Mikołaj Wołyńczyk, Jerzy 
Dargiel, Antoni Życki, Józef Stylko, Jerzy Gontarz, 
Stanisław Kamiński oraz statyści i zespół techniczny 
(Urzędnicy, wierzyciele, policjanci, sobowtóry Kopy
łowa). 

SMIERC TAREŁKINA 
Łódź, Teatr 71s. Prem. 2 IV 1961. 
Przekład, inscenizacja i reżyseria: Bohdan Korze
niewski 
Scenografia: Xymena i Ryszard Zaniewscy. 
Obsad a: Sławomir Misiurewicz (Warrawin, Połuta
tarynow), Gustaw Lutkiewicz (Tarełkin, Kopyłow), 

Janusz Kłosiński (Rasplujew), Stanisław Kamiński 

(Och), Stanisław Owoc (Czybisow), Bohdan Mikuć 

(Ibisow), Krzysztof Ziembiński (Omega), Lech Woj
ciechowski (Urzędnik I), Stanisław Owoc (Urzędnik II), 
Lechosław Litwiński (Popugajczykow), Dobrosław Ma
ter (Czwankin), Mariusz Gorczyński (Unmoeglichkeit), 
Zofia Wilczyńska (Brandachłystowa), Irena Burawska 
(Mawrusza), Antoni Ratajewski (Pachomow), Zygmunt 
Urbański (Szatała), Tadeusz Szmidt (Kaczała), Andrzej 
Herder (Waniczka), Lech Wojciechowski (Wierzyciel I), 
Stanisław Owoc (Wierzyciel II), Bohdan Mikuć (Wie-

25 



rzyciel III), Dobrosław Mater (Wierzyciel IV), Andrzej 
Herder (Wierzyciel V), Krzysztof Ziembiński (Wierzy
ciel VI). 

SPRAWA 
Łódź, Teatr Nowy. Prem. 22 X 1961. 
Przekład, a<laptacja, inscenizacja i reżyseria: Boh<ian 
Korzeniewski 
Scenografia: Andrzej Stopka 
Muzyka: Grażyna Bacewicz 
Obsada: NICOŚCI, CZYLI OSOBY PRYWATNE -
Marian Nowicki (Muromski), Wanda Jakubińska (Atu
jewa), Maria Górecka (Lidka), Tadeusz Minc (Nielkin), 
Zygmunt Malawski (Razuwajew), PODWŁADNI -
Janusz Kubicki (Czybisow), Konrad Łaszewski (Ibi
sow), Sławomir Misiurewicz (Szydło), Adam Daniewicz 
(Herc), Witold Zatorski (Szerc), Marian Stanisławski 
(Szmerc), Zbigniew Józefowicz i Edward Wichura 
(Omega), Stanisław Skolimowski (Woźny), kukły 

(Urzędnicy ad libitum), SIŁY - Emil Karewicz (War
rawin), Bogdan Baer (Tarełkin), Ludwik Benoit (Ży
wiec), WŁADZE - Ignacy Machowski (Ważna osoba), 
Seweryn Butrym (Nader ważna osoba). 

SPRAWA 
Warszawa, Teatr Narodowy. Prem. 25 I 1963. 
Przekład, adaptacja, inscenizacja i reżyseria: Bohdan 
Korzeniewski 
Scenografia: Andrzej Stopka 
Muzyka: Grażyna Bacewicz 
Obsad a: Władysław Krasnowiecki (Autor), NI
COŚCI, CZYLI OSOBY PRYWATNE - Zdzisław 

Mrożewski (Muromski), Karolina Lubieńska (Atujewa), 
Hanna Zembrzuska (Lidka), Józef Łotysz i Jan żar
decki (Nielkin), Janusz Ziejewski (Razuwajew), POD
WŁADNI - Tadeusz Woźniak (Czybisow), Aleksander 
Błaszczyk (Ibisow), Adam Mularczyk (Szydło) Lech 
Ordon (Herc), Zbigniew Kryński (Szerc), Wiesław Mi
recki (Szmerc), Zdzisław Szymański (Omega), Mie
czysław Kalenik (Woźny), SIŁY - Wojciech Siemion 
(Tarełkin), Kazimierz Wichniarz (Warrawin) Włady
sław Kaczmarski (Żywiec), WŁADZE - Ignacy Ma
chowski (Ważna osoba), Andrzej Szalawski (Nader 
ważna osoba). 
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Kierownik nadzoru artystycznego: 
Janina Kęstowicz 

Asystenci: 
Andrzej Koper 
(Wydział Reżyserii PWST Warszawa) 
Andrzej Dąbrowski 
(Studium Literackie PWST Warszawa) 
Asystent scenografa: 
Irena Burke 
Inspicjent: 
Ryszard Szczyciński 

Sufler: 
Janina Biernacka 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Irena Michałowska 
Kierownik Techniczny: 
Janusz Ciarkowski 
Brygadier sceny: 
Henryk Albinowski 
Kierownicy pracowni perukarskich: 
Halina Szymańska 
Urszula Szymańska 

światło: 
Krzysztof Solczyński 

Kostiumy wykonywane pod kierownictwem: 
Genowefy Skrok 
Wincentego Wtulicha 

Kierownik pracowni malarskiej: 
Stanisław Migdał 

Kierownik pracowni modelarskiej: 
Janusz Ciarkowski 

Kierownik pracowni szewskiej: 
Antoni Wichliński 

Kierownik pracowni tapicerskiej: 
Eugeniusz Nowak 

Kierownik pracowni stolarskiej: 
Józef Grzelak 

Kierownik pracowni ślusarskiej: 
Józef Filipowicz 

Akustyk: 
Janusz Przywecki 
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