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GŁOSY O WOJNIE I POKOJU 

LENIN 

Kiedyś przyszedłem do niego i widzę, że na stole leży tom 
„Wojny i pokoju". 

- Tak, Tołstoj! .•. 
Uśmiechając się, zmrużył oczy, wyciągnął się w fotelu 

i przyciszonym glosem mówił daLej: 

Co za potęga, prawda? Co za mocne człeczysko! To jest, 
dobrodzieju, artysta... I wiecie co jeszcze jest zadziwiające? 

Do czasów tego hrabiego nie było w literaturze prawdzi
wego chwpa. 

MAKSYM GORKI 
Ze wspomnłeó 

Dopiero oo skończylłem czwarty ton „Wojny i poko'.u". Są 
tam rzeczy nie do zniesienia i są rzeczy zadziwiające; za
dziwiają te rzeczy, które w istocie przeważa.;ą, tak niezwykle 
dobre, że nikt u nas nic lepszego nie napisał. 

IW AN TURGIENIEW 

To Szekspir, to Szekspir! 
GUSTAW FLAUBERT 

„Wojna i pokój" jest największym dziełem, jakie kiedy
kolwiek zostało napisane. 

JOHN GALSWORTHY 

LEW TOŁSTOJ 



Najważniejsze daty z życia 
1 twórczości Lwa Tołstoja 

1828. 28 sierpnia (9 września) urodził się w Jasnej Polanie 
Lew Tdłstoj . Ojcem jego był hrabia Mikołaj Tołstoj, 
oficer z czasów wojny 1812 r., matką zaś księżniczka 
Maria Wołkońska. 

1845-1847. To~st01j studiuje na uniwersytecie k.aza1iskim 
na wydziale języków wschodnich, a późruiej na wy
dziale prawa. 

1851. Słuźba wojskowa Tołstoja w armii kaukaskiej. Począt
ki twórczości literackiej. 

1852. Ukazuje się pierwsza powieść Tołstoja „Dzieciństwo". 

1854. Tołstoj uczestniczy w obronie Sewastopola podczas 
wo;ny krymskiej. 

1857. Podróźując za granicą T'ołstoj zwiedza Francję. 
Szwa;carię, Włochy, Niemcy, spotyka się z Lelewelem, 
z Hercenem i Dickensem. 

1862. Małżeństwo pisarza z Zofią Bers. 

1863-1869. TołstOlj pracuje nad „wo;ną i pokojem" . 

1873-1877. Powsta;e powieść Tołstoja „Anna Karenina" 

1881-1901. Tołstoj przebywa przeważnie w Moskwie. Jai{o 
filozof - moralista propaguje swoje poglądy w książ
kach i artykułach. Głosi miłość do ludzi i niesprzeci
wianie sie złu gwałtem. 

1895. Premiera dramatu Tołstoja „Potęga ciemnoty". 

1899. Tołstoj ogłasza drukiem powieść „Zmartwychwstanie". 

Z900. Powstaje dramat Tołstoja ,;zywy trup", opubLikowany 
dopiero po śmierci pisarza. 

1908. W artykule „Nie mogę imilczeć" Tołstoj wystęipu ;e 

w obronie rewolucjonistów. Uchwała synodu o wy
kluczeniu Tołstoja z cerkwi. 

1910. 28 października Tołstoj na zawsze opuszcza Jasną 

Polanę, zachorowawszy na zapalenie płuc umiera 7 
l:istopada na stacji kole;owej Astapowo. 
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POWIESC RZEKA 

Wojna i pokój. to powieść z pogranicza dwóch epok, obeJ
mująca okres od roku 1805 do czasów poprzedzających wy
buch powstania dekabrystów. Utwór wskrzesza wyd11rze

nia, które w początkach stulecia zaważyły na losach zachod
niej Europy i Rosji. Fabula wypełniona dzie;ami trzech ro
dzin szlacheckich: Rostowów, Bolkońskich i Bezuchowów -

splata się tutaj z wydarzeniami historycznymi, które two
rzą jeaen z najwspanialszych rozdziałów w dziejach naro
du rosyjskiego. Prologiem tych wydarzeń jest wojna rosyj

sko - austriacko - francuska i bitwa pod Austerlitz. Ich. 
punktem kulminacyjnym rok 1812 ...,..- najazd Napoleona 1HL 

Rosję, zdobycie Moskwy przez wojska francuskie, bitwa 
pod Borodino i wypędzenie najeźdźców z kraju. N a tym 
fresku starej, szlachecko - ziemiańskiej Rosji występują 

różnobarwne i bogate motywy, które układają się w .impo
nujący obraz stosunków społecznych w pierwszych dziesie· 
cioleciach minionego wieku. 

W epopei Tołstoja zadziwia społeczno - historyczna roz
ległość jej tła. Autor oprowadza nas po olbrzymim teatrze 

działań wojennych w kraju i za granicą, od sztabów gene
ralnych do 'Okopów żołnierskich i partyzanckiej kniei. Obok 
wyimaginowanych postaci występują tu osoby historyczne 

- Napoleon, car Aleksander 1, Kutuzow, Sperański itd. 
Przed naszymi oczyma przewija się dwór carski, salony sie
dziby na prowincji i wiejskie chaty. W bogatej galerii osób 
zaludniających powieść reprezentowane są przeróżne odt(l
my i warstw11 spoteczne. Powieść przypomina rozlewną rze
kę, przepływającą przez niezmierzone obszary życia rosyj
skiego. 

• ROMAN KARST· 
Pł ~ arze ł a.a14z„t 19:>~ W . l 



LE:W TOLSTOJ W JASN;E.J POLANIE 
1905 

ZĘIG:\IEW KRA \\'CZYKOWSIH 

ERWIN PISCATOR 

„Wojnę i pukój' uwarża się powszechnie za podsumowanie 
dotychczasowej, przeszło trzyd:lliestoletniej działalności ar
.tystycznej Erwina Piscatora, wybitnego niemieckiego reżyse
ra i cz.lowieka teatru, jednego z najciekawszych reżyserów 
w skali świ.aiowej". Piscator ma dzisiaj 65 lat i znajdu;e się 
w pełni sił twórczych. Można więc mówić jedynie o bilan
sie d ot y c h cz as owe j pracy, bo na podsumowanie 
dzieła Pliscatora aest chyba za wcześnie. Artysta dostarczy 
nam zapewne wielu jeszcze przeżyć teatralnych, a historia 
teatru zapisze na czołowych swych kartach niejedno jeszcze · 
wybitne ;ego osiągnięcie. 
, Urodzony w r. 1893, Piscator jako reżyser wyróS'ł z grunt1J 
e k s p ir e s j o n i z m u t e a t r a 1 n e g o i zasłynął 
w latach dwudziestych jako jeden z przywódców europej
skiej awangardy scenicznej. Komunista z przekonań, pragnął 
przemawiać przede wszystkim do publiczności ludowej, ro
botniczej. Od roku 1920 prowadził w Berlinie „Teatr pro
letariacki", który traktował ;ako' trybunę agitacji polityczno
społecznej. Gdy na skutek ataków prasy i buriżuazyjnej pub
liczności teatr ten po krótkim czasie zamknięto, Piscator nie 
przerwał swej działalności. Z grupą młodych aktorów, z czar
nymi kotarami i reflektorem, wiezionymi na ręcznym wózku, 
wędrował po berlińskich piwiarniach, po robotniczych salach 
zebrań i tam, na za•improwizowanych najprostszymi środka
mi scenach dawał przedstawienia żarliwe politycznte, arty
stycznie ciekawe i wartościowe. W tych wędrówkach bez
domnego artysty należy szukać zarodków form teatralnych, 
pchrzczonych później mianem „s t y 1 P i s c a t o r a". 
Maksymalna oszczędność ' skrótowość dekoracji, symulta
mcznm'.ć sceny, zastosowanie projekcji, ścisłe powiązanie sce
ny z widownią, ;asność i prze;rzystość spektaklu, a przede 
wszystkim wysoka tempera tura ideowa - wszystkie te ce
chy rozwiną się i ukształtują definitywnie w późniejszych 

głosnych inscenizacjach artysty. 

W trudnych początkowo latach swej działalności Piscator 
pisał: „Kierownictwo Teatru Proletariackiego musi dążyć 
'do: prostoty wyrazu i konstTukicji przedstawienia, jedno-
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znacznego oddzialywania na robotniczą widownię, podpo
rządkowania każdego zamyslu artystycznego rewolucyjnemu 
celowi, którym jest świadome akcentowanie i propagowanie 

myśli o walce klas". A dalej: „Nie ja wynalazlem ten styl 
teatru, wykuły go powojenne walki społeczne, straszne do
.~wiadczenia wojny, rozpacz czasu inflacji". 

W latach 1924-27 działalność Piscatora związana jest z ber..! 
lińską „Volksblihne". Opracował tam kilka inscenizacji; 
w których skrystalizowa·ł się i okrzepł styl jego teatru, 
a które postaWliły go wśród czołówki niemieckich reżyserów. 
W tym okresie niesłychany rozgłos zdobyła Piscatorowska in
scenizac '.a „ Zbójców" Schillera na scenie Staatliches Scha
uspielhaus w Berlinie. Fakt zagrania „Zbójców" w stro;,1cłI 

współczesnych nie był dziełem przy;padku, czy też próbą 

etapowania tą śmiałością ówczesnej widowni. „Wlaściwie 

chciałbym grać - napisaJł kiedyś Piscator - bez dekoracji, 
bez kostiumów, nawet bez ubrań, nago, nie cieleśnie nago, 
lecz duchowo, ażeby wreszcie dotrzeć tam, gdzie leży praw• 
da, treść naszego życia, odnaleźć prawa, wedlug których ż1r 
jemy i możemy być szczęśliwi". 

W „Volksbiihne" Piscator po raz pierwszy wprowadził do 
swych inscenizacji film. To przymierze dwu rodzajów sztuk 
dało artyście możliwość uzyskania wielu ciekawych efektów 
scenicznych, pomocnych w wydobyciu i uplastycznieniu z~
wartości ideowych utworu. Interesującym dopełnieniem ob
razu scenicznego stał się film w inscenizacji sztuki Pagueta 
;,Sztorm" („Sturmflut"), zwłaszcza w wspaniiałych, pełnych 
ekspresji scenach zbiorowych. Filmem posłużył się również 
Piscator, wystawiając w 1927 roku w „Volksbilhne" sztukę 
debiutu;ącego poety Ehma „Burza nad Gotlandią" („Gewitter 
uber Gotland"). Akcja sztuki dzialła się wprawdzie w IV 
wieku, .ale Piscator nawiązywał w inscenizacji zupełnie wy
raźnie do współczesności i, wiemy swoim założeniom, uczy
nił z niej aktualną sztukę propagandową. 

W roku 1927 Piscator otwiera własny teatr przy Nollen
dorfplatz, który z miejsca staje się terenem walkii z miesz
czańskim, psY.chologizującym teatrem. Działalność tej sceny 
zainaugurował jej kierownik znakomitą iscenizac;ą słabego 
literacko utworu Tollera „Hoppla, żyjemy!" („Hoppla, wir 
leben!"). Tekst sztuki stał się jedyniie partyturą dla wiel
kiego reżyserskiego dzieła , Piscatora błyskawiczne tempo 
zmieniających się obrazów, znakomite operowanie światłem, 

• 
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jasność i precyzja opraoow.ania scenicznego, sprawiły, ,że in
scenizacja ta została jednogłośnie uznana za na:jbal.'ldziej re
prezentatywne dzie~o Piscatora, za „prawdziwy poemat sce
niczny, którego sila ekspresji nieodparcie świadczyła o wiel
kim talencie Piscatora". 

W roku 1933 Piscator wyjeżdża do Związku Radzieckiego, 
gdzie reżyseru:e film według noweli Anny Seghers „Bunt 
rybaków". Objęcie w Niemczech rządów przez faszystów 
uniiemożliwiało artyście powrót do kra 'u. Od roku 1934 wi
dzimy już Piscatora na emi•gracji w USA, gdzie opracowuje 
dalsze wybitne inscenizacje oraz prowadzi w Nowym Jorku 
szkołę gry aktorskiej pod hasłem jak na;pełnie;szegio irozwi

jania osobowości twórczej aktora. 

W inscenizaajach „amerykańskich" Piscator kontynuował 
twórczo i wzbogacał swoje podstawowe zaŁ01i:enia ideowo
artystyczne z lat dwudziestych, kładąc glówny nacisk na 
koncepcję teatru epickiego, będącego dla widza epickim ob
jafoieniem życia i ;ego z' awisk, z których każde pozostaje 
w ścisłym związku z człowiekiem. Ta epicka koncepcja te
atru pozwalała Piscatorowi na uzmysłowienie widzoWli tezy, 
że „historia świata sklada się z minionych rewoluc ji i wo
jen". Podkreślenie tego momentu bylo - z.daniem Piscatora 
- szczególnie ważne w okre~ie niebezpieczeństwa agres;i 
hitlerowskiej" (cytuję za miesięcznikiem „Dialog" 1956 nr 6). 

Hołdując .zasadzie teatru epicko-dydaktycznego, materiału 
do swych inscenizacji szukał Piscator w bliskich mu ideowo 
utworach powieściowych, które dramatyzował i wystawiał 
przy pomocy środków, znajdujących teatr prawdziwie nowo
czesny. Z oltresu tego należy wymienić Piscatorowską adap
tację i inscenizację „Szwejka", gdzie ~ako głównego elementu 
scenograficznego użyto ruchomej taśmy. Przy tej insceniza~ji 
współpracował z Piscatorem Georg Grosz. Głośnym sukcesem 
Piscatora stała się również wystawiona na Broadwayu adap- • 
tac;a sceniczna „Tragedii amerykańsk!!ej" Dreisera, którą 
Dreiser uznał, „za najlepszą wersję swego utworu - ze 
względu na zwartość konstrukcji oraz uzyskaną dzięki wpro
wadzeniu narratora wyjątkową proporcjonalność i niebanal
nością" (Piscator „Adaptacje pawJeści na scenę" - „Dialog" 

1957, nr 3). 

O adaptowaniu na scenę Tołstojowskiej „Wojny i pokoju" 
Piscator myślał już w roku 1932. Zamysł ten przybrał kon-
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kretny kształt dopieró w sześć lat później na emigracji, gdy 
wspólnie z Alfredem Neumannem, po wielokrotnych zmia
nach i przekształceniach materiału, Piscator opracował wer
sję sceniczną epopei Tołstoja. Przewidywane były uroczyste 
wystawienia sztuki w Wersalu, Londynie i Nowym Jorku, 
Wojna przekreśliła te plany, Dopiero rok 1942 przyniósł 

pierwszą realizację „Wojny i pokoju" w Studio Piscatora 
w Nowym Jorku. Było to jednak przedstawienie zamknięte, 
niedostępne szerokiej publiczności. 

Po wojhie, gdy Piscator powrócił do kraju, podjął na nowo 
temat „Wojny i pokoju", opracowując w oparciu o stare 
ujęcie z 1938 roku nową wersję sztuki przy współudziale 

Guntrama Priifera. Prapremiera - odbyła się w berlińskim 

Schiller-Theater 20 marca 1955 roku, odnosząc ogromny i za
<; łużony sukces. 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSK I 



ODWROT SPOD !MOSKWY 
1812 

ODWRÓT SPOD MOSKW Y 
1943 



„.Jak huczące fale rozszalałego morza, toczyły się 

toczą wojny przeciwko życiu ludzkości. 1914/18 -

piętnaście milionów! 1939'45 - pięćdziesiąt pięć mi

lionów! Jak długo jeszcze? Czy ludzie staną się kiedyś 

na tyle moralni, a moralność - na tyle ludzką, aby 

iozum nie znał przemocy ani wojny jako jedynego 

rozwiązania ludzkich konfliktów? ... 

• 

Z prologu „ Wojny i Pokoju" 

(.-) A teraz jeszcze s!owo o naszej .scenie. Zamierzenie 
Tolstoja i jego matenial zadecydowały o naszej dramaturgii. 

Aby uwid·ocznić ideę Tołstoja, że dzialaniami ludzi kieru1ą 
procesy dziejowe, zbudowaliśmy tym na górze specjalną 

scenę, gdzie . będą się rozgrywały losy polityczno-Mstoryczn~ 

- scenę losu. Ludzie jednak dzialają na ogól tak, jakby nie 
wiedzieli, że tosy pobityczne krzyżują się ustawicznie z ich 

prywatnym życiem - dwoje lu:dzi kocha się, myślą że tak 

będzie wiecznie, i nagle jedno z nich musi iść na wojnę -
prawda? Te niewinn~ działania ludzkie będą się odbywału 
tutaj, na scenie akcji, 

Ale człowiek 3est zdolny do myślenia, zastanawiania się, 

obserwowania wyd~rzeń. Dlatego też dla naszych central

nych postaci, dla ich rozważań, przenikających czas i prze
strzeń, przeznaczamy te oto trzy proscenia, a raczej podestu, 
gdzi& postacie te będą stale przebywały. Oto już idą! 



"' 

,\;.' . 

16 

OBSADA: 

Narrator 

JÓZEF FRYŹLEWICZ 
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EDWARD APA 

Natasza, hrabianka Rostowa 
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„ 

Napoleon Bonaparte 

WINCENTY ZAWIRSKI 

Mikołaj hrabia Rostow, 
brat Nataszy 

PIOTR MILNEROWICZ 
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Michał Ittarionowicz Kutuzow 
naczelny dowódca wojsk rosyjskich 

I. 

IRENEUSZ ERW AN 

Ana.tal, ikl)iążę Kura•gin 

ZBIGNIEW PIECZUL 

Dołochiow 

JÓZEF JACHOWICZ 
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Czas: 1845-1812 
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IRENA BABEL 

O pracy nad 
„Wojny 1 

prapremierą 

Pokoju" 

N!i.eraz narzucała mi się w czasi:e prób uparta myśl, że 
Pisicatorowska „Wojna i Pokój" jest dla mnie jako reży
sera nieprzeciętnie pasjonującą robotą. Zauważyłam, ie 
dzieje się to samo -z aktorami. Pracowali z jakąś ogarnia
jącą wszystkich namiętną pasją. Sztuka była piękna, inte
ligentna, oryginalna, ale przeci.e:O: nieraz pracówaliśmy nad 
pięknymi sztukami, a nigdy nie powod'owały one takie na
pięcia twórczego i emocjonalnego. 
Obserwując codziennie pracę całego zespołu realizatorów 

doszłam do przekonania, że sprawa .polegała na dramatur
·gicznej „troistości" sztuki. Składała się z trzech rodzai 
wątków dramatycznych, a co za tym idzie wymagała · .zna
lezienia trzech rodzai form przekazania ich wi<lz·owi. Ta 
sarna „troistość" istniała w każdej prawie roli, w każdej 

prawie postaci, co z kolei zobowią·zywało w pracy aktora. 
Sztuka składała się więc tak, jak i rola z trzech wątków. 
Pierwszy wątek - nazwijmy go sobie na użytek warszta
towy „przeżyciem", to byfo to, co aktor miał przekazać 

w scenach r·ealistycznego d2iania się (przeważnie wydarze
nia dzieJącego się na scenie akcji, scenie czerwonego owalu). 
Drugi wątek to ,,rnyś1enie" (przeważnie akcja proscenialna, 
zawierająca rozważania, wspomnienia, ·wnioski) a więc to, 
co aktor przekazuje bez pomocy partnera, sam. I wreszcie 
·trzeci wątek „rozmowy z narratorem", pewnego rodzaju 
konfrontacje postad z autorem. 
Gdzieś na przec:naniu się i przenikaniu, mimo odrębnoś

ci tych trzech wątków, powstawała u każdego z grających 
postać. I gdzieś na przecięciu tych trzech wątków, powstał 
rytm, napięcie, atmosfera i sens całego przedstawienia. Two 
rzyło się więc zadanie bardw pasjonujące, ale pozostawało 
nadal otwarte pytanie, dlaczego tak codziennie, nieustają
co, jakby drapieżnie pasjonujące? 
Odpowiedź na to znalazłem w da.Iszym, dojrzalszym już 

etapie pracy. Po zanalizowaniu poszczególny.eh wątków i zna 
lezieniu form na ich •realizację przyszła praca interpreta-
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cyjna. I teraz codziennie zdarzało się każdemu z nas, że i 
aktorom rozgrywanie, a mnie ustawienie jednego z wątków 
.gzło dziś lepiej, aniżeli innych dwóch. I nagle równowaga 
całości postaci (czy przedstawienia)' zaczynała się chwiać 
i rozpadać. Jeden wątek rozwijał się, rozpracowywał, wzbo
gacał się i wtedy z przerażeniem dostrzegaliśmy, że dwa 
.pozostałe malały, ubożały i chwiały równowagą całości. 

Powstawała więc nowa pasjonująca praca nad podciągnię
ciem tamtych dwóch do równego artystycznie poziomu. I to 
wzajemnie wyforowywanie się wątków i pościg za ich rów.:. 
iiowagą, tworzyły co dzień nowe, wła<Sne i indywidualne· 
choć wspólne dla wszystkich bodźce twórczej, usilnej pracy. 

Wy.daje mi się więc, że najbardziej pasjonującą i naj'
wspanialszą dla realizatorów cechą dramaturgii Piscatora 
j'est właściwie stworzenie owej „troistości" w bardzo kon.: 
sekwentnej jedności sztuki, doslronałe wyważenie propur~ 

cji ' tych spraw, ostre, widoczne stykanie ich, śmiałe kon
trastowanie i rozmyślne zam:erzone łamanie czasem jakby 
jednych przez drugie. Zmusza to widza przy oc1b:orne dó 
ciągłej żywej uwagi, myślenia, kontrolowania własnych 

wniosków, śledzenia rozwoju historii, wreszcie do inten.:. 
sywnego odczuwania. Realizatorów zaś zmusza do śmiałe.'.. 
go kontrastowania interpretacyjnego, gdyż monotonia ode
brałaby sztuce jej gorący rytm, powstający jak wybuch 
z iskier tworzących się na skrzyżowan i ach trzech różnych 
wątków sztuki, trzech rytmów, trzech form. 

I w tym również będzie chyba zawarta wielka nowoczes
ność faktury sztuki. Tak jak wielcy współcześni pisarze 
~rp.iało mieszają w swoich powieściach wątki treściowe i for 
malne, bez uprzedzania nas, zapowiadania, czy tłumaczeń, 
~zęsto różrricujące je poprostu czcionką i użytym przypad
:ldem, tak, jak współczesna architektura zbiera w swoje~ 
twórczości i śmiało zderza z sobą rozmaite tre·ści, formy, 
1barwy i style, tak Erwin Piscator, współczesny dramaturg~ 
~budował śmiało swój „troisty" dramat na wspaniałych 

'treściach Lwa Tołstoja. 

IRENA BABEL 

J 
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PAUL ELUARD 

Rachunek do wyrównania 

Dziesięciu przyjaciół zginęło na woJme 

Dziesięć kobiet zginęło na wojnie 
Dziesięcioro dzieci zginęło na wojnie 
Stu przyjaciół zginęło na wojnie 
Sto kobiet zginęło na wojnie 
Sto dzieci zginęło na wojnie 
I tysiąc przyjaciół tys: ąc kobiet i tysiąc dzieci 

umiemy dobrze liczyć umarłych 

Na tysiące i na miliony 
Umiemy liczyć le:z wszyst~ przemij a szybko 
Między jedną wojną a drugą wszystko się zae<iera 
Jlle niechże choć jeden zmarły nagle powstanie 

W obliczu naszej pamięci 
A będziemy żyli przeciw śmierci 
Bili się przeciw W<Jjnie 
Walczyli o życie 

, 

przetożył: Witold Wirpsza 
Wiersz •napisany podczas Kongresu we Wrocławiu 

? ABLO PICASSO : GOLJ\B N A CZARNYM TLE 



ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

WIELKIE 
PRZEŻYCIB TEATRALNE 

Przed warszawską premierą „Wojny i Pokoju" Erwin Pis
cator napisał do mnie list, w którym między innymi wspomi
nał o przyjęciu jego dzieła przez krytykę i publiczność: 
„Zdania krytyki były bardzo różnorodne - poczynając od 
określenia„ najlepsza dramatyzacja powieści jaka kiedykol
wiek istniała", a skończywszy na opinii „najgorsza i najnud
niejsza, jaką kiedykolwiek widziano". Dla publiczności !ed
nak było to wszędzie niewątpliwe przeżycie teatralne, także 
i w Paryżu na Festiwalu 1956 r. 
Siedzę na widowni na którymś z dobiegających dwóch 

setek przedstawień „Wojny i pokoju". ObserwuJę publicz
ność. Poważne, skup \one twarze, na sali przejmująca, ni
czym nie zmącona cisza. Ze sceny padają krótkie, męskie 
słowa Narratora : 

„Prawie wszyscy ludzie iod wielu pokoleń wiedzą, że woj'
n&. jest czymś okropnym„. a jednak stale szli na wo;ny. Po
cieszali się wraz z Tołsto'.em, że polityka wo;en krzy;':uje 
wprawdzie i rujnuje życie prywatne, ale przecież życie 

w swojej kolektywnej całości - życie naturalne, jak mówi 
To!stoj - idzie ciągle dalej". 

„Nie możemy się już tym pocieszać - konkludu;e Narra
tor - jeżeli nie postawimy sprawy wyraźnie, może się zda
rzyć, że pewnego dnia życie przestanie iść dalej". 

Cisza sta;e 5ię jeszcze większa. Groźne memento Narratora 
zawisa nad rzędami krzeseł, w których siedzą pogrążeni 

w zadumie ludzie. Większość z nich przeżyła okrutny czas 
v.:o;ny, stara się o nim zapomnieć, nie dopuścić aby się 

kiedykolwiiek powtórzył. Nigdy więcej - nigdy! 
„Proszę państwa, jeżeli nie postawimy sprawy wyraźnie, 

może się zdarzyć„." 

Głos Narratora rozplływa się, milknie. Na rozświetlonej już 
scenie pojawiają się postacie znanych nam bohaterów Tołsto
~a. Pierre Bezuchow, Stary Ks1iążę Bołkoński, Książę An
drzej, Natasza Rostowa, Kur,agin„. 
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W migawkowych, szkicowo potraktowanych scenach roz
wija się i narasta akc;a utworu, kierowana sprawną nie
omylną ręką Narratora. Rozlewny tok opowieści przerywah 
raz po raz odgłosy toczącej się wojny, wdzierając się brutal
nie w przeżycd.a i konflikty bohaterów, krzyżując ich plany, 
nadzieje i marzenia. Widownia słucha z zapartym tchem. 
Ciszę przerywa czasami lekkie westchnienie, gdzie niegdzie 
błyśnie biel ukradkiem, wstydliwie podnoczonej do oczu 
chusteczki. W uszach dźwięczy ciągle jeszcze echo słów 

Narratora: „„.wszyscy ludzie od wielu pokoleń ;wiedzą, że 

wo;na jest czymś okropnym"„. 
Tak. Miał rację Piscator, Jego „Wojna i Pokój" jest dla 

publiczności niewątpliwie dużym przeżyciem teatralnym. 
Siedzę na widowni i zastanawiam się, na czym polega 

sukces sceniczny Tołstojowskiej epopei, a mówiąc śoiślej -
jakimi drogami adaptatorzy doszli do tak wybitnego arty
stycznego i ideowego rezultatu, jakich użyli środków, ażeby 
z olbrzymiej powieści skonstruować dzieło sceniczne, zwarte, 
Jasne, ar}ystycznie do;rzałe i mimo .poważnych różnic tak 
bliskie wymowie oryginału. Wydaje mi się, że u podstąw tego 
sukcesu znalazła się rozumna decyzja Piscatora i jego współ
rrac.owników, decyzja nieomal zupełnego oderwania się od 
Tołstoja i opowiedzenia jego utworu „wlłasnymi słowami''. 

stworzenia nie przeróbki „W ojny i pokoju", lecz odrębnego, 
samodzielnego utWl()ru scenicznego na temat epopei TOlłsto;a. 
Z decyzji tej musiały wypłynąć inne konsekwencje tego 
śmiałego i - przyznajmy - ryzyk-0wnego przedsięwzięcia, 
a więc przede wszystkim ustalenie „zadania naczelnego" 
sztuki, jej zasadniczej idei, która pozosta;ą.c w zgodzie 
z ideą Tołstoja i służąc jej, przemówiłaby do dzisiejszej wi
downi, porwała ją i wstrząsnęła jej sumieniem, a tym sa
mym spełni-la zamierzenie Tołstoja, 

Dalsze konsekwencje - to trafny wybór wątków i posta
ci. celowe ich powiązanie, rozłożenie akcentów dramatycz
nych, a więc po prostu nadanie całości konstrukcji drama
t'Jrgicznej, która by się ostała trudnej próbie sceny. 

I oto przed naszymi oczyma rozgrywa się opowieść sce
niczna o „Wojnie i pokoju". Opowiadają ją współcześni au
torzy współczes.nemu widzowi przy pomocy współczesnych 
środków wyrazu. Postanowiwszy wydobyć i ukazać widzowi 
ideę Tołstojowską o nadrzędnej roli procesów dziejowych 
w życiu człowieka i o okrutnym bezsensie wojen, autorzy 
adaptacji konsekwentnie komponują materiał według tych 
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zaiłożeń. Swia<lomie wybieraj'ą d kształtUlją w artystyczną 

całość tylko te wąt!ti i problemy „Wojny i pokoju", które 
uważają za najistotniejsze, najbardziej przydatne do ich ce
lów. Redukują do minimum ilość postaci. Spośród olbrzymiej 
iilcści osób występu;ących w „Wojnie i pokoju" powstawiają 
zaledwie osiemnaście. I oto poprzez przeżycia tych osiem
nastu osób, poprzez ich działania rozplanowane nieomylnie 
na trzech płaszczyznach gry, dochodzi do naszej świadomoś
ci prawie wszystko, co Tołstoj chciał powiedzieć o swoich 
bohaterach, czego chciał nas uczyć swoim dziełem. 

Oczywiście, mamy tu do czynienia z wielkim psychologicz
nym skrótem, z maksymalną kondensacją faktów. Autorzy 
bardzo swobodnie posługują się tekstem ory~nału, tworząc 
właściwie, poza nielicznymi wyjątkami, własny tekst sztuki. 
z oryginału czerpią tylko tyle, ile im potrzeba i gdzie im 
potrzeba. Niejednokrotnie treść kilkunastu obszernych roz
działów Tołstoja zawarta jest w jednym krótkim d;alogu 
czy relacji; rozważania bohaterów, ciągnące stlę niemal przez 
całą powieść, ograniczającą się często do kilku zidań lub Jed
nej zwięzłej a celnej uwagi Narratora. 

Autorzy adaptacji zachowując w zasadzie chronologię 

faktów, ze śmiałością g.raniczącą z zuchwalstwem przeno
szą całe sceny, wyrywają z nich poszczególne zdania czy sło
wa. Napoleonowi każą mówić ustami Bezuchowa, R!oztopczy
Powi - ustami Narratora. Dopisu;ą sceny nieistniejące w po
\v1e~ci, przenoszą działania jednych postaci na drugie, rela
cjonują i komentują wydarzenia, których nie mogą lub nie 
chcą przenosić na scenę. Pozorna ta zuchwałość podporząd
kowana jest jednak dyscyplinie artystycznej i ideowej, na
kazu;ącej oiągłe raczenie na jasność i precyzlję w ;prowadze
niu zadania naczelnego, naiczelnej idei utworu. 

Na oświetlonym podeście, nazwanym przez Piscatora „Sce
ną losu" stoi Piotr Bezuchow „wielki, gruby i w okularach" 
:--- jak mówi o sobie w scenrie prezentacji. Stoi mocno na 
rozstawionych szeroko nogach, ma;ąc u stóp szeregi drewnia
nych lalek w żołnierskich mundurach. To wielki m :m olog 
Bezuchowa, w którym Piotr przy pomocy kukiełek rozgrywa 
ikrwawą bitwę Rosjan z wajskami Napoleona. Widowruia sle
dzi w napięciu przebieg bitwy. Wyobraźnia jej, kierowana 
zręcznie przez autorów przy pomocy monologu~ącego aktora, 
pracuje gorączkowo tworząc obrazy walki, pól zasłanych 

trupami, rozmów wodzów naczelnych obu armii, w.reszcie 
dotkliwej klęski armii rosyjskiej. 
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Bitwa skończona. W śmiertelnej ciszy rozlega się krzyk 
.Oezuchowa: Po co to wszystko? Po co? I dla kogo?!". 

Dramatyczne pytaruie pozostaje bez odpowiedzi, zawisa w 
bolesnej, rozpaczliwej: próżni. 

Grzmot oklasków, rozlegający się po chwili, jest nie tylko 
wyrazem ideowej solidarności widowni z Tołstojem d Pisca
torem, nie tylko podzięką dla grającego aktora, wyraża on 
w równej mierze uznanie dla aktorów adaptacji, którzy przy 
pomocy świetnego chwytu inscenizacyjnego dali wddzom ar
tystyczny i emocjonalny odpowiednik wielkieg·o batalistycz·
nego malowidła Tołstoja. 

Surowi zwolennicy naj:dalej posuniętej IWlierności wobec 
ory~inału mogą zadać ;pytanie, czy autorzy mieli prawo do 
tak1egio przekształcania materiału dostarczonego przez Toł
stoja? Czy wzbogaceni wiedzą i doświadczenriem naszego 
wieku mają prawo sugerować widzowi w formie tenden
cyjnie uproszczonej1 gotowe wnioski, wyciągnięte z rozdzia
ł~w Tołstojowskiej epopei? Czy pisząc oryginalne, rządzące 
się własnymi prawami, widowis:ko sceniczne n a t e m a t 
„Wo;ny i pokoju" mogą kształtować materiał wedl'llg ' włas
nych potrzeb i założeń artystycznych? - Odpowiedż może 

być chyba tylko twierdząca, zwłaszcza, ile wszystkie te za
biegi służą. j·ak Wlidzimy, „idei Tołstojowskiej, i zamierzeniu 
< utora". 

Sceni".Zna opowieść o „Wojnie i pokoju" dobiega końca. 

Andrzej Bołkoński umiera. Zrozpaczona Natasza odchod~i 

podtrzymywana przez Piotra Bezuchiowa. Zwolna opada kur
tyna, na której widnieją postacie dwóch mierzących do sie
bie żołnierzy. 

Narrator, kończąc sztukę, wygłasza swoją ostatnią wypo
·:viedż, podsumowanie ~deowe widowiska: 

„Jak huczące fale rozszalałeg.o morza toczyły się i to
czą wojny przeciwko życiu ludzkości. 1914/18 - piętnaście 
milionów! 1939f45 - pięćdziesiąt pięć milionów! Jak długo 
jeszcze? !zy ludzie staną się kiedyś na tyle moralni, a m t>
ralność na tyle ludzką, aby rozum nie znał przemocy an i 
wo;ny jako jedynych środków rozwiązywania ludzkich kon
fliktów?". 

Pu~liczność oklaskuje spektakl gorąco, bardzo gorąco i ser
decznie. W skupieniu, nie ukrywając wzruszenia opuszcza 
teatr, wynosząc w sercach i umysłach dręczące pytanie: 
„Jak długo jeszcze?! ... " . 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 
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DRAMATYCZNY ESEJ 

... Bo to nie jest przeróbka, z której wycina się parę fa
bularnych wątków i ogromny świat zamyka na parę go
dzin w martwym pudełku z otwartą czwartą ścianą. Jest 
to raczej dramatyczny esej o Wojnie i pokoju, konstruo
wany właśnie na zasadzie eseju, któr.ego autor rozmawia 
z bohaterami książki, pokazuje ich i cytuje, miesza się w ich 
rozmowy ze swo:m własnym <loświadczeniem, po prostu od
czytuje powieść, unaocznia ją w sensie dosłownym. 

Piscator nazywa to teatrem epickim, można by się o ten 
termin spierać, jak zresztą o wszystkie terminy, ale jedno 
jest pewne, że czas i przestrzeń pozostały w tej insceniza
cji obecne. Ciążą nad widzem tak, jak ciążą w powieści. 
Jest w tym przedstawieniu tołstojowskie powietrze. Ludzie 
rodzą się, kochają, umierają, snują swoje plany, walczą 
o swoje szczęście, chcą zrobić coś ze swoim życiem, z włas
nym krajem j, nagle przychodzi wojna, wszystko zmienia 
i wszystko łamie. Jeszcze zanim przyjdzie, ciąży nad każdą 
myślą, jest jak wielki cień, w którym poruszają się ludzie. 

Jest grozą ciągle obecną. 
Nie ma <lrugiej książki, która by tak jak arcydzieło Toł

stoja umiała pokazać nieludzkość wojny. Nieludzkość nie 
w jej okrucieństwie, bo to jest łatwe, nieludzkość w samej 
zasa<lz:e wojny, w niszczeniu przez nią wszystkie, czym ży
je człowiek. Inscenizacja Piscatora... wydobyła z całą jas
nością i prostotą tę wielką i zasadniczą prawdę historiozofii 

Tołstoja ... 
Bo naprawdę tylko takie przedstawienia wzruszają, w któ 

rych na scenie znajduje się cząstka własnych marzeń 

i własnych niepokojów. 
JAN KOTT 

Pn~gląd llulturoloy or 45 1957 r . 

„SZTORM" PAGUETA WINSCENIZACJI 
ERWINA PASCATONA. VOLKSBtJHNE 192i 



„WOJNA I POI\ÓJ" NA SCENIE 

Piscator, który oddawna interesował się prżeniesieniem 

arcydzieła Tołstoja na scenę, już w 1937 roku wraz z Alfre
dem Neumannem podjął się adaptacji „Wojny i pokoju" na 
scenę. Wybuch wojny pokrzyżował jednak te plany .i w rv
ku 1942 doszło jedynie do zamkniętego pokaizu jednej z pierw
szych wersji piscatornwskiego utworu w Nowym Jorku. 

W obecnej redakcji, napisanej na nowo w laitach 1954-55 
wystawił „Wojnę i pokój" zachodnio-berliński Schillerthea
ter. Inscenizatorem i reżyserem spektaklu był sam Piscator. 
Prapremiera światowa odbyła się 20 marca 1955. Zdecydowa
nie politydny charakter utworu przyczynił się do wystą
pień ze strony części prasy zachodnio-niemieckiej pod adre
sem autorów i realizatorów „Wojny i pokoju", ale szerokie 
rzesze publiczności okazały pI'zedstawieniu wyjątkowo żywe 
:-ainteresowanie. Z kolei berlińska „Wojna i pokój" staila się 
jednym z najciekawszych wydarzeń artystycznych Festiwalu 
Teatralnego w Paryżu w 1956 r. 

W prasie polskiej p!.erwsze omówien:e berlińskiej insceni
zac ji Piscatora przyniósł na łamach „Przeglądu kulturalne
go" artykuł Adama Tarna „Wieczory niemieckie" (r. 1955, 
!Ir. 42). Oto co pisał pod bezpośrednim wrażeniem przedsta
wienia na scenie Schillertheater autor „Zwykłej sprawy" : 

„I podczas gdy narrator daje analizę powieści - bo do 
tego sprowaciL.ają się jego interwencje - same postaci żyją 
swoim życiem wielkim fascynującym życiem psychologicz
nym. Nic to nie ujmuje z intensywności wyrazu, ani - co 
dziwniejsze - z intensywności doznania. Rzecz jest zbudowa
na tak precyzyjnie, że wszystko niem.al co Tołstoj mówi 
J postaciach, dochodzi do nas idealn'.e ... " 
Polską prapremierę „Wojny i pokoju" zawdzięczamy Teat

rowi Powszechnemu w Warszawie. Pierwsze przedstawienie 
adbylo się w czerwcu 1957 roku w reżyserii Ireny Babel 
i oprawie scenograficznej Henryka Janigi. Przekładu dokonał 
Zbigniew Krywczykowski. 

------------·----·-·· ·- -
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LIS WINOGRONA 
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