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Teatr rosyjski na tle te atru światowego i jego historii, stanowi jedyny
w swoim rodzaju fenomen, niespotykany nigdzi e indzie j w takiej formie :
do samego początku XIX w. te atr rosyjski dla historii teatru eurQpejskiego
tak dobrze jak nie istnieje, a nawet w samej wewnętrznej historii sceny
rosyjskiej nie daje nic takiego, coby uzasadniało oczekiwanie tego rozkwitu, jaki już niebawem stanie się jego udziałem .
Aleksander Puszkin (1799--1837) uchodzi słusznie za twórcę pierwszej
tragedii narodowej, osnutej na temacie z historii rosyjskiej zaczerpniętym,
ale jako dzieło dramatyczne jego „Borys Godunow"' należy do typowych
tragedii romantycznych w znaczeniu ogólna-europejskim, a zarówno niep orównany liryzm, jak i wewnętrzne rozdwojenie w duszy cara Godunowa,
wywodzi swój rodowód od bohaterów Lorda Byrona takich jak ChilJ
Harold, Don Juan i t. in. Pojawienie się A. S. Gr i boje do w a (1795-1829)
i jego satyrycznej komedii „G o r je ot u ma"' (Nieszczęście z powodu
rozumuj stanowi nie krok, ale skok wprost stumilowy, o jakim różnica zachodząca pomiędzy Słowackim a naszym Fredrą czy Korzeniowskim, nie
daje -najmni~jszego pojęcia, jak nie dałoby go nawet zestawienie z o tyle
późniejszym Blizińskim . Gribojedow w swojej wspaniałej komedii. którn.
za życia autora nie mogła być drukowana, ani tyrr mniej grana, i dopiero
w dwa lata po jego śmierci ujrzała światło a raczej czerń druku, stworzył
utwór tak nowożytny, satyrę operującą środkami tak dotąd niespotykanymi, że „Gorje ot urna '' słusznie stanowi datę przełomową w dziejach
dramatu i literatury rosyjskiPj. Niestety autorowi nie było danym kontynuować tak wspu.itiale rozpoczęte dzieło: bardzo młodo, gdyż w i.zydziestym
czwartym roku życia zostaje zamordowany i dop ie ro wtedy cenzura carska
zezwala na druk komedii, do tego czasu krążącej jedynie w rękopiśmiennych
kopiach. Następcę i kontynuatora swej pracy dramatycznej, znalć!zł przed-.
wcześnie, tragicznie zgasły poeta w osobie starsze go na uczyciela „wyższej
szkoły żeńskiej" i adjunkta-profesora historii, N . W. Gog o 1 a (1 809-1852}.
Ażeby w całej pełni docenić wielk.ość i znacze nie Auto ra „Rewizora"', musimy
zdać sobie sprawę z faktu, że Gogol był rówieśn i ki em Słow a ckiego, a jego
„Rew izor' ' jest po nz pierwszy gra ny w o b e c n ości sam ego „miłościwie
panującego "' Cara, Mikołaja I-szego w r. 1836-tym t. j. w tym samym czasie,
kiedy autor „Anhelle90" snuł dcpiero swoj e koncepcje historyczne z pradziejów Polski w „Balladynie" (ogłoszon e j druki em w r. 1839-tym) i „Lilli
Wenedzie"' o rok mł o dsze j. Dopiero w tym zestaw ieniu wystąp i ą w całej
pełni te różnice, gdyż utwory Gogola, nie tylko „Rewizor'", który swym
znaczeniem i wagą, usunął w cień inne jego komedie, są dalsze od tragedyj
romantycznych, nie tylko Słowackiego, ale Victora H ugo i Puszkina, aniżeli
powieści Balza ca od tragedyj Corneille'a czy Racine' a .
J ak już zaznaczyliśmy „Rewizor" w ys unął się - i sł u sznie - na same
czoło jego twórczości scenicznej, ale w innych k omediach Gogola znajdujemy takie rysy obyczajowe, tak na wskroś nowoczesne operowanie środ-

kami humo~u i psychologii figur, że bliższe są one nieporównanie Zapolskiej,
czy naturahstycznym komediopis.uzom francuskim, aniżeli całej twórczości
romantycznej, nie tylko rosyjskiej .
Pora nam zająć się „OŻENKIEM". Na pozór jest to zupełnie niefrasobliwa, o miedzę tylko sąsiadująca z farsą, komedyjka oby czajowa, osnuta
na kanwie niefortunnych, zupełnym fiaskiem zakończonych zalotów starego
kawalera do nie zbyt młodej panny. Rzeczywiście zabawa jest pierwszorzędna; galeria zalotników Agafii Tichonowny, w swoistym ujęciu nie ustę
puje klasycznej. nieśmiertelnej kolekcji zalotników Porcji w „Kupcu Weneckim" Shakespeare'a, a zresztą bardziej powierzchownie i raczej zewnętrznymi rysami scharakteryzowanej. Śmiejąc się i bawiąc karkołomnymi
sytuacjami, na ogół mało zwracamy uwagi na psychologię działających
figur, na pierwszy rzut oka zanadto komediowych, by się w nich doszukiwać
jakichś problemów, czy zagadek psy..::hologicznych. A przecież, gdybyśmy
spróbowali„. Ten stary kawaler chce się żenić, co więcej, cieszy się sarną
myślą o tej zmic:.nie st'lnu cywilnego, nad którą zilstanawiał się tak długo.
Natychmiast w pierwszej scenie k.omedii, z jaką niecierpliwością wypytuje
służącego o swatkę, chociaż zaraz dowiadujemy się, że ona już od paru
miesięcy trudzi się nadaremno. Podkolesin po prostu rozkoszuje się w tej
scenie samą nadzieją efektu, jaki na jego krawcu musiał uczynić sam
prosty, jakby się zdawać m o gło, fakt zamówienia now~go fraka; jak niechętnie godzi s ię z tym, że krawiec nie uważał za stosowne zapytać. słu
żącego, czy też jego pan przypadkiem się nie żeni?.„ Gdy atoli chodzi
o realizację tego, jakby się nam wydawało, pożądanego projektu, z którym
bohater „Ożenku" w myślach tak się pieści, zaczynają działać jaki eś tajemne hamulce, uniemożliwiające, nie tylko spełnienie, ale nawet przybliżenie decydującej chwili. Widz w teatrze śmieje się, ale czy sprawa; jest
naprawdę tak prosta i zabawna tylko, jakby wskazywały na to pozory?
Przecież mamy do czynienia z człowiekiem dojrzałym, może nawet przejrzałym, który jest niezdolny do zrobienia stanowczego kroku, na który mamy wrażenie oddawna, w każdym razie od paru miesięcy, jest
zupełnie zdecydowany? I tutaj mimowoli nasuwa się nam myśl, że podobnie,
jak w „Rewizorze", Gogol miał przed sobą jakiś konkretny wypadek, który
siłą swego talentu pokazał nam w krzywym zwierciadle satyry scenicznej,
nie domyśl ając się nawet może, że pokazał nam ciekawy okaz urazu psychicznego, jaki rozwiązać potrafiłaby może nasza współczesna psychoanaliza, o której w epoce Gogola nikomu się jeszcw nie śniło, jakiej może nie
przeczuwa!A nawet.„.
Podobnych zagadek w „Ożenku" znajdziemy więcej, gdyby wesoła
zabawa i przedni humor autora pozostawiły nam więcej czasu na ich
poszukiwanie.
To wszystko w niczym nie zmienia faklu, już na wstępie tych rozważań
zaobserwowanego, że Gribojedow a po nim Gogol wyprzedzili niezmiernie
swoją epokę, że nie tylko literaturze dramatycznej swojego narodu, ale
litera turz~ dramatycznej w ogóle, dali komedie zupełnie nowoczesne, których
dalszych stadiów rozwojowych, musimy szukać dopiero na schyłku XIX
i pierwszych dziesiątkach XX-ego wieku. Dopiero w takim naświetleniu
jasnym nam się staje fakt, nigdzie indziej w tak jaskrawej formie nie
występujący, że literatura dramatyczna rosyjska, która zaledwie przed stu
laty wraz z Gribojedowem i Gogolem wkroczyła na drogę samodzięlnego
rozwoju, już niebawem mogła się po sz czycić tyle ciekawą a oryginalną
twórczością A. N. Ostrowskiego (1823-1886), by w drugiej połowie XIX-ego
i pierwszych dziesiątkach XX-ego wieku twórcy rosyjscy tej miary talentu,
co A. P. ·czecho w (1860-·1904j, A 1 e ks ie j K. T o ł s I oj, Le w
N. To ł s to j, wreszcie wielki Maks y rn G o r kij wywarli, nie tylko
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na własną literaturę, ale i europejską w ogóle, wpływ tak doniosły, z jakim
jedynie wpływ takiego Henryka Ibsena czy Bjornson'l Bjornsljerne możt?
być porównywany. Od tej chwili literatura rosyjska stanęła pośród najoryginalniejszych literatur dramatycznych Europy : hiszpałlskiej, angielskiej
i francuskiej, daleko poza sobą pozostawiając inne. Dziś kontynuują, przez
wielkich poprzedników rozpoczęte dzieło pisa rze radzieccy: Simonow,
Leonow i t. i„ którym dopiero krytyka pokoleń wyznacz}' zasłużone miejsci~
i rangę w tym zwyci ę skim pochodzie, jakim ludzkość kroczy do najpeł
niejszego urzeczywistnienia ideałów sztuki, piękna, a przez nie ideału ży cta
samego.
JERZY KOLU~R.
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a nieraz i wielki sukces artystyczny polskiego teatru, poza regęsto wyolbrzymiającą niedociągnięcia, a nie podnoszącą
teatru i artystów; nawet o komunikaty trzeba staczać homeryckie
często,

boje.
Doceniamy w całej pełni doniosłość i wagę kultury fizycznej, dla
zdrowia i tężyzny, nie tylko cielesnej Narodu, ale przyznajmy, bodaj tyli!
samo praw kulturze duchowej, bo bez niej naród każdy musi skarleć i stać
się niedołęgą umysłowym. Ponadto upowszechnienie sportu jest dziś ni e·
wątpliwym i radosnym faktem, kiedy od podobnego upowszechnieni.a dajmy na to - teatru, jesteśmy jeszcze oddaleni o setki lat.

FRONTEM
DO

Przypatrzmy się na przykładzie, jak wygląda frekwencja w naszych
teatrach? W Poznaniu uczęszcza na tak zwane najbardziej kasowe sztuki
około 30.000 widzów.
Jest to m aksymalna cyfra, stanowiąca zaledwie
109/o wszystkich mieszkańców miasta. Musimy na gwałt wychowywać
nowych widzów, bo gdy minie okres prosperity, którą niewątpliwie teatry
dzisiaj przeżywają, może nastąpić zupełna katastrofa frekwencyjna. Nawet
najzdolniejszy dyrektor teatru temu nie zaradzi, jeżeli nie będzie miał za
sojusznika - prasę.

ROBOTNIKA
Foto

W jednej z fabryk pod Poznaniem, korzystając z zebrania partyjnego,
na którym zgromadzeni b~· !i wszyscy robotnicy, przeprowadziłem ankietę
na temat: „Kto był już kiedyś w teatrze?" Okazało się, że na 622 robotników obecnvch na sali, tylko siedmiu było w prawdziwym teatrze! Dla reszty - teatr - to terra incognita. Na moje zapytanie czemu to
przypisać, odpowiedziano mi, że robotnik ma swoj e kłopoty i dodatkowe
zajęcia w dornu, więc nie ma czasu na rozrywki. Nieprawda! To nie to!
Ludzi którzy teatru jeszcze nie znają, trzeba zachęcić i przekonać, że teatr
jest taką samą rozrywką , jaK kino, sporty, by wspomnieć o tych najgodziwszych, wymagających nie mniej czasu, co leatr, a pominąć milczeniem
te inne, mniej godziwe, co zabierają całe noce, wydzierając ciężko zapracowany grosz, nis,; cz ąc bezcenne dla każdego siły fizyczne i zdrowie, nie
mówiąc o spustoszeniach, dokonanych na najszlachetniejszych władzach
ducha. Należałoby pierwsze dwa razy dla tych pracowników urządzić przedstawienia bezpłatne, a o trzeci spektakl będzie się już sarn robotnik

.\ngeln

Dyt. ZBIGNIEW SZCZERBOWSKI

Qrganizowałem w ostatnic h dni ach s pecjalne przedstawienia dla
robotmkow w Teatrze Nowym. - · vV wędrów k ach po fabry kach miałem
sposobność naucznie przekonać si~ w jakim mozole wykuwają przyszłość
na~zei Ojczyzny nasi robotni<.y . To, co zobaczyłem w stalowni Cegielskiego p rzeszło moje ocze kiwania. Tam Hdzie tonami leje się stal
w formy poprzednio przygotowarie , uwijają si lvsiqcami cisi bohaterowie
pracy w zaduchu i oparach siarki .
Wówczas stali się mi bliżsi ci ludzie, o osmolonych od żaru twarzach
i poparzonych odpryskami stali - rękach. C ała praca odbywa się w milczeniu. Jest w tym wysiłku iudzkim tyle piękna, że obraz ten pozo~tawia
niezatarte wrażenie.
W rozmowach z robotnikami stwierdziłem ze zdziwieniem, że niezwykle
niski ich procent odwiedza prawdziwy teatr. Różne są tego przyczyny. Na
pierwszym .miejscu jednak, postawić należy brak odpow. propagandy. Wysta.r czy w zupełności porównać, ile miejsca prasa codzienna, a jej rola jest w tym
wypadku najważniejsza, poświęca miejsca sportom. a ile teatrom? Każdego
tygodnia nasze najpoczytniejsze dzienniki oddają sportowi osobny dodatek,
obejmujący tyle właśnie miejsca, ile go w tym samym dzienniku zajmują
wszystkie sprawy kulturalne: nauka, literatura, sztuka„. Owszem, jest i teatr,
ale jaką walkę musi się stoczyć o umieszczenie nieco dłuższego komunikatu,
przed ważną, literacką premierą. który zapewne nie zajmuje ani połowy
tyle miejsca, ile go poświęcono, na zareklamowanie jakiejś imprezy sportowej w Mosinie czy Czempiniu. O ważniejszym meczu dwóch drużyn,
zwłaszcza gdy jedna jest zagraniczna,'pisze się szpalty całe, jakkolwiek ten
mecz w os.tatecznym rezultacie zakoń cz ył się n ct szą sromotną porażką, ale
o . premierze obcego dzieła wielkiego pisarza, chociażby nim był Moliere,
Shakespeare czy inny geniu!z lud z k ości, pomimo tego, że był to wielki

dopominał.

Teatr stanowi potrzebę ducha i gdy człowiek się do niego przyzwyczai,
zmienia się w konieczność, bez której żyć nie można. Pierwszym jednak
warunkiem iest, że musi to być naprawdę dobry teatr, z dobrym reżyserem,
dobrym aktorem i dobrym scenografem. Mamy na to doświadczenia osią
gnięte na terenie Z. S. R. R.

-

W zrozumieniu ważności nie papierowego lecz realnego upowszechnienia teatru, przeznaczam na ten cel pięć tysięcy biletów w miesiącu listopadzie br. do Teatru Nowego i oddaję te bilety do dyspozycji Rad Zakła
dowych tutejszych fabryk z prośbą, aby z tych biletów skorzystali wyłącznie
robotnicy i robotnice mający najniższe uposażenia, i tylko ci którzy
naprawdę nigdy jeszcze w teatrze nie byli.
Komedia Gogola p. t. „Ożenek", na którą zapraszamy robotników jest
tak świetnie napisana i nieci tyle niefrasobliwej radości, że po ciężkiej
pracy dnia będą mieli nasi robotnicy naprawdę zasłużony odpoczy~ek.
Pod e jmuję tę pierwszą próbę w przeświadczeniu o jej celowości, w nadziei, że wyda plon oczekiwany.

Zbigniew Szczerbowski.
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