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Stani~ław Marczak-Ob<1nki 

93ohalerka tragedii oplgmislycuiej 
I 

„Lubow Jarowaja" Konstantego Treniewa - obraz walk proletal'iatu 
z niedobitkami białej armii w r. 1920 na Krymie, w czasie Wojny Domo
wej - należy obok „Pociągu Pancernego" Iwanowa i sztuk Wiszniew
skiego do najwybitniejszych pozycji radzieckiego dramatu rewolucyjnego. 

Przedstawienie „Jarowai" w moskiewskim Teatrze Małym w r. 192() 
stało się klasycznym osiągnięciem tej najstarszej sceny rosyjskiej, ponie
waż w nim właśnie znalazła ona prostą i słuszną drogę do stylu'. realizmu 
,;ocjalistycznego. Znakomita kreacja W. I\. Paszennej w roli głównej od
znaczała się - jak stwierdza krytyk - „taką prawdą realistyczną, takim 
wniknięciem w świat duchowy współczesnych, jakiego żąda od sztuki 
widz epoki radzieckiej". W Teatrze Małym „Jarowaja" grana była około 
500 razy. W dziesięć lat po pra-premierze wystawił ją w nieco zmienio
nej we1·sji autorskiej słynny Moskiewski Teatr Artystyczny ( Mchat) 
z K. Jcłańską w l'oli Lubow i Moskwinem w roli Gronostajewa. 

Sztuka Treniewa jest z wielu względów utworem interesującym i bo
g-atym w problematykę. Autor rozbudował ją na paru planach. Idąc za 
sugestią tytułu, wysuniemy najpierw sprawę bohaterki, nauczycielki 
i rewolucjonistki Lubow, przeżywającej ciężki konflikt oRobisty: zdradę 

g-łęboko kochanego męża. 

Awangardowość utworu uderza już tutaj. Konflikt tego rzędu obywa 
>i i<,; bez banalnego, a tak niezbędnego w sztukach burżuazyjnych trójkątu 
małżeńskiego . Wiedziony intuicją pisarską Treniew nie ułatwia sobie za
dania przez podsunięcie Jarowemu jakiejś miłostki, co narzucało by sil;' 
dramaturgowi ulegającemu dawnym konwencjom literackim i co wzmac
niałoby „atrakcyjność" sztuki w myśl gustów mieszczańskich. Autor 
wprowadza konflikt między dwoje ludzi kochających s.ię, ale reprezentu
jących prlleciwne postawy światopoglądowe. Pokazuje przy tym wnikli
wie, jak sprawy polityczne splatają się z najbardziej osobistymi, jak 
determinują oblicze etyczno bohaterów. 

Jarowoj był w przeszłości pełnowartościowym człowiekiem, w trakcie 
~ztuki poznajemy go jeszcze jako dzielnego, sprężystego i ofiarnego ofi
C'ern. Równocześnie jednak , widzimy, jak i·eakcyjna ideologia, którą 

obecnie wyznaje, spycha go na pozycje prowokatora, mordercy i zdrajcy 
ufających mu przyjaciół. I to powoduje załamanie się jego szczęścia pry
watnego, jak sam mówi „spycha go do ślepego zaułku", skąd nie ma już 
wyjścia. Miarą ostatecznego upadku Jarowego jest tchórzliwa ucieczku 
w ubraniu człowieka, którego swoim czynem skazuje na niezawinion:~ 

śmierć. 

Lubo"" z „ciemneJ, tchórzliwej mie~zczki" "taje :.;ię bezkompromi!:low:.t 
bojowniczkę rewolucji. Droga jej nie była łatwa. Wiodła przez tragiczną 
katastrofę rodzinną, poprzez błędy i załamania. A jednak sztukę kończą 
.it-j optymistyczne słowa: „od dzisiaj jestem prawdziwą towarzyszką" . 

~owatorskim osiąg-ni~ciem Treniewa jest rozwiązanie ,;prawy Lubo\'" 
Klęska, jakiej doznała, nie jest ostateczną, gdyż bohaterka nowej ti-agedii 
nie pozostaje samotna, wyobcowana nieszczęściem ze świata. To co było 
w niej najbardziej cenne i twó1·cze - związek z walką ludu - zostało 

ocalone. 
Następnym planem ;;ztuki jest szeroko zakrojony obraz społeczeństwa 

rosyjskiego doby Rewolucji. I znowu na dobro autora trzeba zapisać, ż t: 

nie ograniczył się do tak zwanej „galerii interesujących postaci" przy
padkowo dobranych. 

Realistycznie skomponowane figury są wykładnikami: starego, prze
grywającego świata, dalej mętów wojennych różnego autoramentu, wa
hających się przedstawicieli inteligencji, wreszcie pełnych dynamizmu 
reprezentantów Rewolucji. Od specjalisty pogromów płk . Malinina, zu
trntej nienawiścią Panowej, kapitalnego protojereja Zakatowa, poprzez 
aferzystę J elisatowa i „ex·-pokojówkę" Duńkę, poprzez hamletycznego 
Kołosowa i chłopkę Marię - do zdecydowanego komisarza Koszkina, 
który „nigdy nie zazna spokoju" i soczystej postaci rewolucyjnego mary
narza Szwandii. Komediowym wariantem dramatycznej Lubow jest na
kreślony z subtelnym dowcipem wieczysty aresztant - profesor Gorno
,;tajew, przechodzący z nieokreślonych pozycji liberalnych na rzetelnie 
postępowe. 

Metoda ' tawio.niu postaci Treniewa duleku jest od ;;ehematu: „biuk 
- czarne". Pisarz nie odmawia Panowej godności kobiecej, Jelisatowi 
rlowcipu, Kołosowowi żarliwości moralnej. Dostrzega pewne błędy Kosz
kina i prostactwo Szwandii. Nie chodzi mu jednak przy tym wyłącznit 
o literacki obiektywizm. Pokazuje po prostu, jak sprawy polityczne wy
rastają ponad przypadkowe cechy tych czy innych ludzi, jak zakreślaj <) 

linię słuszności działania, niezależnie od drugorzędnych przywar czy 
zalet. 

Planem sztuki mniej może cennym i nowym są perypetie akC'ji zwi<,t
zane z intrygą szpiegowską Jarowaja. Autor wplótł jednak w fabułę in
teresujący i pełen walorów teatralnych pomysł ~cenerii - jodneg-o miaRta. 
które w ogniu walk przechodzi z rąk do rak, przeżywając kolejne ofen
zywy i ewakuacje. 

Dramat Treniewa odznacza się doskonale> srrnicznym dialogiem peł

nym autentyzniu, dowcipu i prawdy. Bogactwo języka obejmuje> odcienil' 
różnych grup inteligencji, proletariatu, gwary chłopskiej, dialektów ma
rynarskich i lumpen-pro!etariackich. Różnorodność dialogu wi»ula si~ 

z licznymi trudnościami w pracy tłumaczów. Wysiłki nie poszły jednak 
na marne, jeśli „Lubow Jarowaja", czołowe dzieło teatru rewolucyjnego, 
tTafi do publiczności polskiej i znajdzie stałe miejsce na naszych scenach 
- jak na to w pełni zasługuje. 

Stanisław Marczak-Oborski 
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KONSTANTY TRENIEW 

LUBOW JAROWAJA 
SZTUK A W 5 AKT ACH (8 OBR A Z ACH) 
PRZEKŁAD: STANISŁAW MAR CZA~ - OBORSKI 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA: TADEUSZ MUSKAT DEK ORACJE: TA D E U S Z K A N T O R 

OSOBY: 

Lubow Jarowaja - nauczycielka . Janina Jabłonowska 
Michał Jarowoj - jej mąż, oficer Jan Rudnicki 
Pawła Pietrowna Panowa Manuela Kiernikówna 
Roman Koszkin - Komisarz . . Antoni żukowski 
Szwandia - marynarz . . . . Kazimierz Wichniarz 
Chruszcz - pomocnik komisarza Kazimierz Talarczyk 
Groznoj - Olech Moliński 
Mazuchin - „ „ . * ,, ". 

, Maksym Gronostaj ew - profesor .f J erzJ'. Kordowski -
\Apolmary Possart 

Helena Gronostajewa - jego żona Irena Detkowska 
Malinin - · pułkownik . . . . . Zdzisław Relski 
Kutow - pułkownik . . . . . . Kazimierz Przystański 
Arkadiusz Jelisatow - dziennikarz Zdzisław Salaburski 
Jan Kołosow . . . . . . . . . Jerzy Pietraszkiewicz 
Dunia - pokojówka i spekulantka Antonina Barczewska 
Machora . . . . . . . . . . Sabina Grochowska 
Maria - wieśniaczka . . . . . Jadwiga Sachnowska 
Siemion - wachmistrz, syn Marii Józef Skwierczyński 
Grzegorz - partyzant, syn Marii Józef Strumiński 
Pikałow - żołnierz Eugeniusz Kotarski 
Folgin - liberał Władysław Kozłowski 
Baron Andrzej Wierusz 
Baronowa Julia Kossowska 

Czyr stróż 
Wodzi:rej , . 
Zakatow - protojerej 
Kostiumow .... 
Komsomołka - kwieciarka 
Telefonistka . . . 
Generał . . . . . 
Pierwszy Konwojent 
Drugi Konwojent . 
Oficer I. . . . . 
Oficer II. . . . . 
Delegat Przemysłowców 
Gazeciarz . . . . . . 
Sprzedawczyni papierosów 
Paniusia 
Czyściciel butów 
Pierwszy Pan . 
Drugi Pan ... 
Trzeci Pan . . . 
Matuszka ..... 
Tatiana - Komsomołka 
Gimnazjalistka 
Wartownik ..... 

Stanisław Płonka-Fiszer 
Karol Obidniak 
Zygmunt Noskowski 
Andrzej Witkowski 
Alina Pewnicka 
Janina Ratajska 
Bolesław Rosiński 
Sławomir Misiurewicz 
Bogumił Zatoński 
Stefan Posselt 
Ignacy Łuczak 

* 
Józef żywie~ 
Stanisława Siedlecka 
Aleksandra Królikowska 

~- ::-

Zbigniew G~·aczyk 
Zygmunt Majewski 
Adam Bilski 
Antonina Podgórska 
Wanda Bykowska 
Anna Sobolewska 
Lucjan Rabski 

I 
Mieszczanie, żołnierze Armii Czerwonej, :robotnicy, białogwardziści, oficerowie carscy, oficerowie ententy. 
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L. E. Szapowałow 

„Ywńrcza droga Yealru f/lałego „ 
(fragment) 

Wystawienie „Lubow Jarowai" było egzaminem dojrzałości ideowo
politycznej i artystycznej kolektywu Teatru Małego. Teatr zdał ten egza
min znakomicie. 

Już pierwsze przedstawienia świadczyły o trwałości powodzenia sztuki. 
Wystawiono ją cztery razy w tygodniu, lecz widz moskiewski domagał 
się częstszych przedstawień. Był to niebywały sukces. Moskiewska kon
ferencja partyjna wydała o przedstawieniu bardzo dob1·ą opinię. Spektakl 
zyskał uznanie narodu, miał wielkie znaczenie, jako prawdziwe i nowe 
słowo w radzieckiej sztuce teatralnej. To był triumf starego, rosyjskiego 
teatru, który stał się teraz autentycznym teatrem na!·odowym, odkrywa
jącym rewolucyjną treść swojej sztuki. 

Przedstawienie „Lubow" zwalczyło opinię o apartyjności Teatrn Ma
łego, według której teatr był organizmem artystycznym, nie mogącym 
odpowiedzieć potrzebom nowej rewolucyjnej epoki. Teatr wykazał, Ż(' 

w atmosferze napięcia socjalistycznego budownictwa - socjalistyczm· 
realizm rosyjski nie tylko nie zamiera, lecz przeciwnie rozkwita jeszcze 
bardziej. 

Wielka sztuka realistyczna aktorów Teatru Małego ukształtowała ten 
spektakl. W głównej roli Lubow Jarowai wystąpiła W. N. Paszennaja, 
która po raz pierwszy w historii radzieckiego teatru odtworzyła postać
prostej rosyjskiej kobiety - nauczycielki ludowej, zwycięsko wychodz~)
cej z konfliktu między uczuciem miłości do bliskie)t"o człowieka a poczu
ciem długu wobec narodu. 

P. M. Sadowski w roli Koszkina dał bardzo przenikliwą postać Komi
sarza, łączącego w sobie szlachetnąść z poczuciem rewolucyjnej odpowie
dzialności, prostotę i skromność . 

. Marynarza Szwandię grał S. L. Kuźniecow, aktor, który wstąpił do 
trupy w r. 1925. Opracowana przez niego rola ujmowała swoim .jasnym 
optymizmem, humorem, przytomnością umysłu i charakterystycznym rn
syjskim sprytem. 

Znakomitą i prawdziwą kreację, która na zawsze zostanie w pamięci 

widzów, stworzyła W. M. Ryżowa w niedużej roli wieśniaczki Marii. 
Aktorzy Teatru Małego znaleźli nie tylko wielką różnorodność barw 

dla pokazania pozytywnych wartości, ale z dużą siłą przedstawili postacie 
białych „działaczy" - wrogów rewolucji. 

„Lubow Jarowaja" otworzyła nową kartę w historii Teatru Małego, 
wystawioną w decydującej chwili, kiedy naród radziecki utrwalał w swej 

go11pod1u·ce narodowej socjalistyczne uprzemysłowienie, ustalał socjalizm 
w ZSRR. 

Przedstawienie „Lubow Jarow'ai" dało odpowiedź na 'ważne pytanie, 
poruszające umysły klas pracujących całego świata. - Pytanie: jak i dla
czego radziecka ojczyzna zwyciężyła połączone siły obcej interwencji 
i białogwardyjskiej kontrrewolucji. Całym swym artystycznym wyrazem 
8pektakl potwierdzał zbieżność interesów narodu i polityki bolszewików, 
podkreślał przodującą rolę partii komunistycznej. 

„Lubow" zostanie w historii Teatru Małego jako spektakl, który za
początkował epokę nowego rozkwitu - który zasłużył na uznanie i mi
łość całego radzieckiego narodu. 

Fr . ..\. Anastazjow 

:Ełotg fundament radzieckiej dramaturgii 
(Teatr 4. 1950 - fragment) 

Sztorm, Lubow Jarowaja, Pociąg Pancerny i Przełom - sztuki banlzo 
różne, jeśli chodzi o ich wartości artystyczne, znaczenie i braki. Wszystkil:' 
przedstawiają prawdziwie dzieje rewolucyjnej epoki, pokazują licznL• 
strony walki klasy robotniczej i chłopstwa o zwycięstwo rewolucji. Dla-

. I ego też te $Ztuki są pierwsz ;-mi ważnymi ~ukcesami radzieckiego teatru 
na drodze do socjalistycznej sztuki. 

„Lubow Jarowaja" dla Teatru Małego, „Pociąg Pancerny" dla Mchat'u 
„Przełom" dla małego Teatru im. Wachtangowa - stały się spektaklami 
znaczącymi zbliżenie się tych teatrów do radzieckiej współczesności. 

Sztuki te weszły do skarbca naszej literatury dramatycznej, a naj
lepsza z nich sztuka Treniowa stała się klasyczną. pozycją dramaturgii 
radzieckiej. 
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