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Aleksander Suchowo -Kobylin 
( Ż Y C I E D Z I E .Ł O ) 

Niepospoliry to był czlowiek i niez'> ykly los przypadł mu w udziale. 
Urodzony w 18l7 r .• zaraz po zamknięciu burzliwej napoleońskiej epoki 
w Eur->pie, przeżył do końca cały wiek XIX i umarł u prollu wielkich rewolu
cyjnych wstrz11sów w r.1903. Bogaty zie niania, obdarzony przez przypadkowość 
fortuny niemałym maiątkiem poj Moskwą, odjawał się z upodobaniem filozo
ficznym studiom; chl~b;ue ukończywszy moskiewski uniwersytet wiele podróżo
wał po świecie, uzupełniając jeszcze swoją bogatą wiedzę na zagranicznych 
uczelniach. Niebywale ustosunkowany prowadził obyczajem swojego czasu i swo
jej klasy społecznej bujne życie towarzyskie, nie gardząc wiclkoiiwiatowymi ucie
chami, Majętny dvstyngowany szlachcic w rzadki sposób łączył niebezpieczne 
dlań, jak si ę okaz•ło w przyszłości, umiłowanie Z'.llysłowei choroby :tycia z po
w1gą fil.:izofi, entu 7.jJsty nauk He,:la, nieustannie zaprzątniętego pisaniem 
uczonych traktatów. Wykwintny umysł miał rozległ;: zamiłowania artystyczne, 
z 1jmował się literaturą, sztuką, ze szczególnym umiłowaniem odnosił sit; do te
atru, który w XIX stuleciu w Rosii pobudził do twórczości takich mistrzów 
światowej dramaturgii jak Gogo1 czy .Ost1owski. Utrzymywał szerokie stosun'ki 
w świecie kulturalnym i naukowym, na co z łatwością pozwalała mu uprzywi
lejowana pozycia towarzyska i socjalna. Gogola znał osobiścil', podobnie, jak 
i prawic wszysckich w.;pólczesnych sobie rosyjskich wielkich artystów i twórców. 

Zamieszany w 1850 r. w związku ze swoim nieco swobodnym trybem 
życia w wiełki poszlakowy proces o morderstwo, został Suchowo-Kobylin śród 

niejasnych i zawiłych o~<oliczno ;ej na krótko aresztowany. Pozvcia towarzyska 
i rozlegle stos1Jnki dworskie otworzyły mu niebawem drzwi celi, wydarzenie 
t) wszdako o Jegra Io nienajmniejsz~ rolę w jego życiu. Więzień, wychodząc 

na wolność, uniósł p:>d pachą rękopis utworu p. t. „Ożenek Kreczyóskiego" -
pierwszego z cyklu wielkiej scenicznej trylogii. 

Proces Suchowo-Kobylina został narazie umorzony, jednak wkrótce na 
podnawie nowych wyników dochodzeń zustał wszczęty ponownie i wśród nai
rozmaitszych kolei wlókł się przez sześć lat. W ostatecznym wyniku autor 
„Ożenku Kreczyń,kicgo" został oczyszczony ze stawianych mu zarzutow. 
Maicisza zresztą o niewatną tu trełć sądowych rozprawi rzecz w tym, :te 
Suc;iowo-Kobylin w toku dalszych procesowych perypetii napisai dwa jeszcze 
sceniczne utwory: „Sprawa" i „Smierć Tarelkina". 

JeJno jest nięwątp!iwe: osobiste nieszcz~.kie dało Suchowo-Kobylinowi• 
iak dotąd z racji jego s;iołecznego uprzy;vilc1owania całkowicie zabezpieczonemu 

przed fatalnymi skutkimi d~spotycznego systemu rzą:fzenia w carskim imper
ium, poznać ów sysrem, z bliska przvjrzeć się mechanizmowi jego dzialaniJ. 

Można, oczywiście, oceniając dram łturgiczną twórczość Suchowo-Koby
lina, wskaza : nl zwi 1zki łąr.zice tego świetnego komediopisaru z Gogolem, 
z można r.Swnież szukać arty, tycznych p Jkrewień5tw autora „Smic ci Tarclkina" 
że w<p'.>lcze>nym mu pol1tycz'.lym kornedio::>isarstwem francu~kim, ie:fno wszak
że jest najl:-ardziej pewne, że bez brutalnego zetkni ~cia sie pisarza z gorzką 
prawdą współczesnego mu życia nie byłoby realistycznej doskonałości jego 
dzieła. Ono to dab mu ow.:i.:n'1 w skutki okazję do bliższe~o poznania tego po
twornego spolec.:ne50 grzęzawis',a, jakim był ustrój tamtej, odleglei od nas 
o sto lat epoki. 

W „Smiercl Tarelkina" Su~howo-Kobylin z cal1 bezwzględną otwar
tością i uadk1 wpros ~ brawur.1 rJzprawi3 si(! z urzędniczo-policyjnym syste
mem caratu, najściślej powia„anym z feu lalnym ustrojem ucisku, mespraw1edli
wości i niewolnictwa, ukazują.:: jego ohydne dno, jego znieprawiający wplyw 
społeczny. Betpo r~dnio dotkni~ty przez policyjno-sądowy mechanizm potrafił 

świetny kome j iopisarz rosyjski przejrzeć go na wylot i ojkryć pod nim istotne 
spr~żyny wprowadzające go w ruch: ustrój oparty na politycznej i socjalnej 
nierówności, na ucisku i kr l ywdzie, na ciemnocie i zależności ogromnej więk

szości obywateli od egoistycznych interesów uprzywilejowanej klasy. 

Nie zapominajmy, :te niewątpliwie pomogła w tym Suchowo-Kobylinowi 
znana już w owym czasie dzialałno:ić rosyjskich rewolucjonistów jak Hercen 
i jemu podobni. 

Żyi<J CY i piszący sto lat temu autor „Smierci Tarelkina" nie potrafił 
wszelako jeszcze wskazać sposobu rozwiązania pos(awionych przez siebie rn
gadnień Ja:fowity gryzący dowcip Suchowo-Kobylina zaprawiony jest ciemnym 
sosem dostojewszczyzny - nie raz wyziera z pod niego beznadziejność i wię
cej nawet, bo cynizm. 

Znakomity komediopisarz, smagająe sz.ubienicznvm nieco dowcipem car
skich policyjnych dygnitarzy-łapowników . ani si ę domyślał jeszcze, czy nie 
miał odwagi się d1myślić, jaka co siła niby wicher zmiecie cały ów gigantyczny 
system ucisku i niewoli, ustrói niesprawiedliwości i krzywdy, wraz z wydrww
nymi przez niego szubrawcami. 

Tak czy in iczei, świadomie czy mniej świadomie, mimowiednie, przyło
żył 1ię Sucho.vo-Kobylin do klęski własnej kla,y społecznej, która ufundowała 

i ten ustró . i wynikający z niego ów at.kowany przez komediopisarza system, 
„Smierć Tarelkina" zaś - to jeden z najdoskonalszych scenicznych pamfletów 
w literaturze świata, g1dny, aby go postawić obok „Rewizora" Gogola. 

ST. R. DOBROWOLSKI 
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oraz statyści i zespół techniczny. 

Rzecz dzieje się w Petersburgu u schyłku epo~i Mikołaja I. 
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O „Śmierci T arełkina" 

Kiedv Su~howo-Kobylin rzuci na papier w gnie wie i un :~s ; enii. pierw
szy szkic „Smierci Tare1kina" ma niewiele ponad lat cz rerjzit! lci. Kiedy za4 ta 
jego „komedia kpiąca" u '< azu je się na scenie jest wiekowym sta ·cem, 11dy ż 

przekracza 1 uż 01iemdziesi ąt trzy lata. Od napi%mia komedii, gdzieł w latach 
1854 - 60, do jej wystawieni t w 190J ·Upływa blisko pól wieku. Jest to szmat ' 
czasu aż nad co długi, żeby z satvry czy n1wet paszkwilu poi i yc • nego na epokę 
Miko'aja I wyparowały wsz ystkie gniewy i nienawiści. Jeś li zakaz g ·ania tej 
sztuki, utrzymy:vany przez cenzur.; carsk·i przez tyle lat, nie pogrążył jej na 
zawsze w nie :Jami ·ci, to mll5ia a w niej być jakaś niezwykła siła-taka właśnie 
sila, iaką posiadają dzieła wielkich pisarz " Zwłaszcza, :te pnez te !· ta zmieniła 
się zupełnie miara wiei to \ci W dru.~iej polowie 19-ego wieku literatura rosyj
ska wysuwa si ę na jedno z c ·otowi eh miejsc wśród literatury świata. ] <' j mądra 

i pełna wspól:;i;ucia, 01prawd; g l~bok.., humanistyczna '1liedza o człowieku, 

poczucie odpowiedziaL1oki za jego los, odwaga i prawoM zdobywają iej po
wszechny szacunek i rJzległe wply11 y. Stanq ć - choćby w pobliżu - Tołstoja 

czy Dostoiewskiego, to znaczyło zająć stan owisko bardzo wysokie . S ·. chowo
Kobyłin, autor komedii napisanych jak by z przypadku, pod koniec 'ycia 
w opinii publicznej zajął takie s anowisb. W 1902 został wybrany na cz ·onka 
honorowego Akademii Nauk, tego sam~go dnia, co M "ksym G crkij. 

To też gdy Re'JVoluc a Październikowa uwalnia jego dzieło od zakazów 
i zni!k;ztalceń cenzury, si :gają po nie na jciekawsi i najbardziej twórczy ludzie 
teatru, ro~wijai!łcego si~ wówcza, buinie. Pierwsz1 C7. G ~ć trylogii, najmniej dra
:l:niąca cenzurę, „Użenek Kreczyńskiego", we,zła już na sta łe od r . 1855 do 
repertuaru teat:ów, nie tylko rosy jskich . W Polsce pod koaiec X IX-ego w gra 
się il w Krakowie, Lwowi.: , Wdr, zawie, Lublinie - tu:aj pn:ed „Rewizorem" 
Gogola, za~ronionym prz~z cenzurę . Upami <tnia ją u n~s wielki aktcir, Kazi
i;ii:rz K-i'll i ń1k ; , kt-S ry n ie:111l do końca życia pasjoauie si ~ twórczości'l Suchowo
Kobylina, gdyi: jeszcze w rołtu 19L8 si ~ga po drugą z kolei cz~ śĆ' trylogii. 
„Spraw~'', Gra j'I w w1r&zawskim Teatr te Małym w przeróbce zaty-ułowanej 

„Rzeczywisty radca sunu". Ta druga cz ~ić trylogii prze fos aje się - ze skre
śleniami - w r 1S32 na deJki te:itrńw i ma także swo·ą tradvcj~ - Natomiast 
prawie nienana, bo p,przedzona tylko jednym wystawieniem przed Rewolucją 
Październikową, jest cz ~ść trzecia, wła h1ie „Smi~rć Tarelkina". Ona więc 

pr;i;ede wszv tkim pociąga imcenizatorów. 

Niew"tpliwie nęci ich głównie w pie rwszych niespokojnych latach Re
wolucji namL~tnością swoich oskar:teń, celnością szyderstwa, siłą gniewu, którego 

Jara nie zJo'ały wyLiębić. Carat był powalony badzo niedawno, tył w pamięci 
wielu ludzi i us iłował się dźwignal . Suchowo-Kobylin stawa! się więc- mimo
wolnym-sprzymieńcem Rewoluc 'i, niemal pisarzem propagandowym. Ale nie 
tylko to poda ecało artystów teat •u w „Smierci Tarełkina". Ta komedia jest 
iedną z przedziwna · ct literackich. Pisze ją rasowy dramaturg, który umie, jak 
mało kto, w puu zwykłych s'owach pokazat. prawdziwego czło"wieka. Ta zdol
ność poznawania i ukazywania ludzi ma czasem jakby cechę jasnowidzenia. Ale 
jednocześnie ten wielki realista, prżenikający ludzi na wylot, dla osiągnięcia ce
lowości paszkwilu stawia tych prawdziwych ludzi w sytuacje zupelnie nieprawdo
podobne, ucieka si ę świadomie do tak konwencjonalnych form teatru, że ten 
„żart sceniczny" zbliża się do starej, ludowej farsy, a nawet do cyrku. 

Wielki artysta, niestety zupełnie zabłąkany w rzeczywistości rewolucyjnej, 
MejerhoU oczarowany jest wła~nie tym konwencjonalizmem formy. Bierze go 
za formę rewolucyjnego teatru . Sądzi, że teatr Państwa Proletariackiego wyro
śnie z cyrku, jako naj b:irdziej „ludowej" rozrywki lnsce nizuiąc trylogię 

Suchowo-Kobylina w r. 1917 w Piotrogradzie, trzymał się jeszcze zasad syml:o
lizmu, z którego wvrastal-dawał szare i mgliste dekoracie, mające sugerować 

zaduch nory Ropylowa i zaduch cyrkułu. Ale już w 1922 ucieka się do form 
nowych. Ubrał aktorów w niebieskie kombinrznny i kazał im grać bez deko
racji, wśród mebli, jakimi posluguią się „ekscentrycy" cyrkowi. Stół skladał się, 
gdy ktoł się na nim oparł, aby za chwilę p0dnieść się automatycznie. Krzesła 

strzelały, gdy ktoś na nich siadał. Na środku stela olbrzymia maszyna do rą

bania mięsa . Umieszczano tam badanych świadków. Miało w r.ym być szy
derstwo budzące wstręt. ale to ufęcie ja skrawo formistyczne niszczyło rze.;z 
najcenniejszą, ludzką prawdę postaci. Nie by1by jej zagubił z pewnoś cią inny 
z wielkich artystów tamtych lat, uczeń i przyjaciel Stanisławskiego, Wachtangow. 
Przygotowywał on inscenizacj~ „Śmierci Tarełkina" od r. 1921 w Moskiewskim 
Teatrze Artystycznym. Śmicrl mu przerwała tę pracę. Ze szkiców dekoratora 
Rabinowicza można wnosić, :l:e widział sztukę jakby oczami Goyi. 

Następcy nie uciekali się jut do form tak orygixulnych, czy tak zuchwa
łych. Rozwiązania szukali coraz pewnieJ w zaciekawieniu ludźmi, których znie· 
kształciła straszna epoka mikolajewska. Obecna inscenizacj3, nie tracąc z oczu 
tego celu, usilowała pójść własną droga w poszukiwaniu prawdy ludzi i prawdy 
sztuki. Wydaje się, że ~łusznie drogę tę wyznaczały tradycje i upodobania 
teatru polskiego oraz temperament polskich aktorów. 

BOHDAN KORZENIEWSKI 



Nowy adres „IMPETU'' 

KOLEKTURA LOTERII 

KASY TEATRÓW 

BIURO OGŁOSZEŃ 

,,IMPET'' 
zostały przeniesione do nowego lokalu 

VIS A VIS 

ul. Krucza 48 
róg Al. Sikorskiego 

Druk. „Praca" Hoia 11. B-i01i06, B-70595, 70597. 



Nie jest jeszcze zapóźno ... 

abyś został milionerem 

KUP NATYCHMIAST 
SZCZĘSLI\VY LOS 

w znanej 
kolekturze „ IMPET'' 

WARSZAW A, KRUCZA 48 
róg Al. Sikorskiego 

Koato P. K. O . I-4899 

CIĄGNIENIE WKRÓTCE 

GŁOWNA WYGRANA 3 MILIONY Zł. 

16 wygronych po milion zł 

31 

60 

226 

262 

" 500.000 " 

" 200.000 " 

" 1 oo.ooo " 
., 40 ooo " 

i wiele innych 

OGÓLNA SUM:\ WYGRANYCH 237 MILJ. ZL 


