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„LUBOW JAROWAJA" 
I RADZIECKI DRAMAT 
REWOLUCYJNY 

Któż z nas nie pochyłał się ze wzruszeniem nad wspania
łymi, nabrzmiałymi entuzjazmem rewolucyjnym i nienawiścią 
do wroga klasowego, wierszami Majakowskiego? Któż nie pa
mięta palących żarem kart powieści Gorkiego, Aleksego Toł
stoja, Szołochowa, Serafimowicza i Ostrowskiego? 

Wielka Rewolucja Październikowa przeorała oblicze świata, 
przywróciła mu młodość. Uszlachetniła wszelką twórczość ludz
ką, przyniosła też renesans pięknej sztuki pisania. Lenin pra
gnął literatury, która by „najgłębszymi swymi korzeniami 
tkwiła we wnętrzu szerokich mas pracujących." Pisarze ra
dzieccy odpowiedzieli na wezwanie dziełami bliskimi i zrozu
miałymi dla milionów czytelników na całym świecie. 

Obok wielu cennych książek 1prozą i wierszem, . poematów 
i powieści, literatura w Kraju Rad stworzyła również odrębny 
styl pisarstwa teatralnego - cykl wielkich, heroicznych drama-
1ów z okresu Rewolucji Październikowej. W roku 1925 odbyła 
się •premiera sztuki Billa-Biełocerkowskiego Sztorm, rok na
stępny przyniósł Lubow Jarowaję Treniewa, w 1927 pojawiły 

' :Się:Pociąg pancerny Iwanowa i Przełom Ławreniewa. W latach 
trzydziestych dołączyły się do tej serii utwory Wiszniewskiego 
Optymistyczna tragedia, Sławina Interwencja, Korniejczuka 
Zagł(lda eskadry, Pogodina Człowiek -z karabinem. Tematyka 
rewolucyjna nie przestała być natchnieniem pisarzy również 
w latach po drugiej wojnie światowej. W roku 1949 ukazała się 
sztuk:i Wiszniewskiego Niezapomniany rok 1919. 

Cykl heroiczny jest najpotężniejszym, najbardziej ważkim 
ideowo i artystycznie zjawiskiem w dramaturgii radzieckiej . 
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Obejmuje on kilkadziesiąt utworów, w tym wiele wybitnych, 
żeby wymienić jeszcze tylko Kremlowskie kuranty Pogodina, 
Nad brzegiem Newy Treniewa, Czapajewa i Bunt Furmanowa, 

. Pierwszą konną Wiszniewskiego, Pociąg pancerny „Mścisław 
Udały" Pruta, Młodość ojców Gorbatowa. 

Pierwsze dzieła z tej serii przyniosły odrodzenie dramaturgii 
rosyjskiej, która przed rewolucją grzęzła długie lata w błędnym 
kole teatru burżuazyjnego, pod dusznymi sufitami salonów · 
mieszczańskich, gdzie rnzgrywały się beznadziejnie psycholo
gizujące konflikty ludzi odchodzących. Dramaty heroiczne dały 
literaturze radzieckiej l;:reacje bohatera pozytywnego, twórcy 
nowego życia: przewodniczącego Partii ze Sztormu, komisarza 
Koszkina z Jarowaji, Wierszynina z Pancerki. Wkroczyło z nimi 
na scenę - jak trafnie zauważa krytyk B. W. Ałpers - „życie 
rewolucji, takie jakie było ono w rzeczywistości: burzliwe, 
gwałtowne życie, które wyrwało się z ciasnych ścian mieszkań 
i domów prywatnych, zalewając fabryki, ulice i place miast. 
Zycie rewolucji, które toczyło się jak rzeka występująca z brze
gu, wciągająca w swój wir ogromne masy ludzkie, demaskująca 
ukryte sprężyny ich działania, odkrywająca więzi łączące ze 
sobą losy poszczególnych ludzi. Zycie rewolucji - pozornie 
chaotyczne, a w ist!Jcie pełne napięcia w wytrwałym dążeniu do 
konkretnego i wzniosłego celu." 

Niosąc współczesne, głębokie treści ideowe radziecki dramat 
rewolucyjny nawiązywał do najcenniejszych tradycji literatu
ry. Przełamując konwencje teatru mieszczańskiego, wprowa
dzając wiele scen, miejsc akcji i postaci - z.bliżał się w swej 
fakturze formalnej do typu . dramatu szekspirowskiego z jego 
bogactwem i dynamizmem, wszechstronnym zainteresowaniem 
dla sp!'aw ludzkich. · 

Wyraźne są związki dramatu heroicznego z wielką literaturą 
rosyjską. Jest on kontynuatorem linii teatru narodowego: poe
tyckiego rozmachu Puszkina z Borysa Godunowa, charaktery
styczności i soczystości postaci sztuk Ostrowskiego, dociekli
wości społecznej dzieł Gorkiego. 
Wpływ cyklu rewolucyjnego na całą dramaturgię radziecką 

jest olbrzymi. Jego pasja ideologiczna i metoda formalna odzy
wa się w sztukach Pogodina z okresu budownictwa socjalistycz
nego, takich jak Tempo, Poemat o toporze i Mój przyjaciel. 
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Dramaturgia okresu wojny ojczyźnianej korzystała również 

z tych wzorów, wystarczy przypomnieć znane u nas z gościny 
teatru Ochłopkowa widowisko Młodej gwardii Fadiejewa . 
Wpływy te dają się zaobserwować również w postępowej twór
czości scenicznej innych krajów np. w Opowieści o Turcji Nazi
ma Hikmeta. 

Nie sposób pominąć roli, jaką odegrał dramat rewolucyjny 
w rozwoju sztuki teatralnej Związku Radzieckiego. Był on 
materiałem na którym kształtował się styl realizmu socjalis
·tycznego. Dopomógł młodym, ideowym teatrom do znalezienia 
swojego oblicza: zdzierał tradycjonalizm i passeizm ze starych 
zasłużonych scen; walczył z dekadenckimi praktykami reżyse
rów obciążonych formalizmem i kosmopolityzmem. Premiera 
Sztormu zapoczątkowała sławę teatru M.G.S.P.S. (obecnie im. 
Mossowieta); inscenizacja Pociągu pancernego rozpoczęła nowy 
wspaniały rozkwit MCHAT-u; w Optymistycznej tragedii zna
lazł swoją drogę Teatr Kameralny Tairowa; na scenie im. 
Wachtangowa święciły triumfy: Wireneja Sejfuliny, Przełom, 
Interwencja, Człowiek z karabinem. 

Jednym z najważniejszych i najpamiętniejszych wydarze? 
w historii teatru radzieckiego była premiera Lubaw Jarowa1i 
Konstantego Treniewa w moskiewskim Teatrze ·Małym w 1926 
roku. 

Inscenizacja ta uważana jest dziś już za klasyczne osiągnię
cie znakomitej sceny, która dzięki niej utorowała sobie drogę 
do nowych treści ideowych i artystycznych. Kreacja W.N. Pa
szennej w roli głównej odznaczała się - jak stwierdza krytyk -
taką prawdą realistyczną, takim wniknięciem w świat ducho
~y współczesnych, jakiego żąda od sztuki widz epoki radziec_
ldej." W roli Koszkina odniósł wielki sukces Prow Sadowski, 
w roli Szwandii - Stepan Kuźniecow. W Teatrze Małym 
Jarowaja grana była około 500 razy. W 10 lat po prapremierz~ 
wystawił ją w nieco zmienionej wersji autorskiej Moskiewski 
Teatr Artystyczny (MCHAT) z Jełańską (Lubow) i Moskwinem 
(Oornostaj ew). 

Lubow Jarowaja jest najwybitniejszym utworem .pierwszego 
okresu, a obok Optymistycznej tragedii, Człowieka z karabi
nem i Zagłady eskadry - należy do najdojrzalszych literacika 
dzieł całego cyklu rewolucyjnego. Jest to sztuka typowa dla 
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tego gatunku, skupiają się w niej jego najważniejsze cechy 
i walory. 

Akcja rozgrywa się w jednym z miast portowych na Krymie, 
w roku 1920, kiedy to młode państwo radzieckie stoi jeszcze . 
w płomieniach bitew z wojskami białogwardyjskimi i interwen
cyjnymi. Bardzo interesujący i pełen ekspresji teatralnej jest 
już sam pomysł scenerii - jednego miasta, które w ogniu walk 
przechodzi z rąk do rąk, przeżywając kolejno ofensywy i ewa
kuacje. Na tym tle autor rozgrywa monumentalną sprawę zwy
cięstwa rewolucji. Ale sztuka nie jest jedynie malowidłem hi
storycznym; pokazuje ona jak mechanizm wielkiego przewrotu 
wpływa na skomplikowane sprawy ludzkie, jak wydaje na 
os ~ateczną próbę charaktery. Mężni i prawi znajdą swoje miej
sce w rewolucji i nowym życiu. Kto związany ze starym świa
tem - ponieść musi wraz z nim własną, indywidualną klęskę. 

Szeroko zakrojony obraz społeczeństwa rosyjskiego doby re
wolucji nie jest tutaj „galerią interesujących postaci" przypad
kowo dobranych. 

Realistycznie skomponowane figury są wykładnikami stare
go, przegrywającego świata , dalej mętów wojennych różnego 
autoramentu, wahających się przedstawicieli inteligencji, 
wreszcie pełny.eh dynamizmu reprezentantów rewolucji. Od 
specjalisty pogromów pułk. Malinina, zatrutej nienawiścią Pa
nowej, kapitalnego protojereja Zakatowa, poprzez aferzystę 
Jelisatowa i „ex-pokojówkę" Duńkę, poprzez „poszukiwacza 
prawdy" Kołosowa i chłopkę Marię - do zdecydowanego komi
sarza Koszkina, który „zawsze jest spokojny" i soczystej posta
ci rewolucyjnego marynarza Szwandii. Komediowym warian
tem dramatycznej Lubow jest nakreślony z subtelnym dowci
pem wieczny aresztant - profesor Gornostajew, przechodzący 
z nieokreślonych pozycji liberalnych na rzetelnie postępowe. 

Metoda stawiania postaci Treniewa daleka jest od schematu: 
„białe-czarne". Pisarz nie odmawia Panowej godności kobiecej, 
Jelisatowowi dowcipu, Kołosowowi żarliwości moralnej. Do
strzega pewne błędy Koszkina i prymitywizm Szwandii. Nie 
chodzi mu jednak przy tym wyłącznie o literacki obiektywizm. 
Pokazuje po prostu, jak sprawy polityczne wyrastają ponad 
przypadkowe cechy tych czy innych ludzi, jak zakreślają linie 
słuszności działania, niezależnie od drugorzędnych przywar 
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czy zalet. Panowa przerasta inteligencją wszystkich nadskaku
jących jej oficerów białogwardyjskich„ zdaje sobie dobrze spra
wę z nicości moralnej tych „obrońców ojczyzny." A jednak kon
sekwentna postawa kontrrewolucyjna doprowadza ją do tego, 
że musi uciekać wraz z nimi i to w towarzystwie Jelisatowa. 

W centrum fabuły utworu znajduje się sprawa nauczycielki 
i rewolucjonistki Lubow, przeżywającej tragedię osobistą: zdra
dę głęboko kochanego męża. Konflikt tego rzędu obywa się tu
taj bez banalnego, a tak niezbędnego w sztukach burżuazyjnych 
trójkąta małżeńskiego. Treniew nie ułatwia sobie zadania przez 
podsunięcie oficerowi Jarowoj jakiejś miłostki, co narzucałoby 
się dramaturgowi ulegającemu dawnym konwencjom literac
kim i co wzmacniałoby „atrakcyjność sztuki" w myśl gustów 
mieszczańskich. Autor wprowadza konflikt między dwoje ludzi 
kochających się, ale reprezentujących przeciwne postawy 
światopoglądowe. Pokazuje przy tym wnikliwie jak sprawy po
lityczne splatają się z najbardziej osobistymi, jak determinują 
oblicze etyczne bohaterów. 

J arowoj był w przeszłości pełnowartościowym człowiekiem, 
w trakcie sztuki poznajemy .go jeszcze jako dzielnego, spręży
stego i ofiarnego oficera. Równocześnie jednak widzimy, jak 
reakcyjna ideologia, którą obecnie wyznaje, spycha go na po
zycję prowokatora, mordercy i zdrajcy ufających mu przyjaciół. 
I to powoduje załamanie się jego szczęścia prywatnego, jak 
sam mówi „spycha go do ślepego zaułka", skąd nie ma wyjścia. 

Lubow z „ciemnej, tchórzliwej mieszczki" staje się bezkom.
promisową bojowniczką rewolucji. Droga jej nie była łatwa . 
Wiodła przez tragiczną katastrofę rodzinną, poprzez błędy i za
łamania. A jednak sztukę kończą jej dumne słowa: „od dzisiaj 
jestem prawdziwym towarzyszem". Nowatorskim osiągnięciem 
Treniewa jest rozwiązanie sprawy Lubow. Klęska, jakiej do
znała, nie jest ostateczna, gdyż bohaterka nowej, optymistycz
nej tragedii nie pozostaje samotna, wyobcowana nieszczęściem 
ze świata. To co było w niej najbardziej cenne i twórcze -
związek ze sprawą ludu - zostało ocalone. 

Stanisław Marczak-Oborski 

„ 



. Szwandia - S. Kuźniecow 
· Te~tr Mały w Moskwie. K. Treniew: Lubow Jarowaja. Rok 1927-

KONSTANTY TRENIEW 

„L UB O W_ JAROWAJA'p 
Lubow Jarowaja jest moją drugą z rzędu sztuką wystawianą, 

na scenie. Została ona nap:isana przeze mnie w latach 1925-26, 
pod Symferopolem na Krymie, w warunkach niezwykle da-· 
lekich od teatru, - wiejska cisza, zewsząd step krymski tara
sami ciągnący się do podnóża Czatyr-Dachu. Wo.kół . świeże 
jeszcze ślady dopiero co w.ygasłej wojny domowej. 

Kiedy starałem się przedstawić w mojej sztuce to, co działo 
się na K,rymie i poza Krymem w roku 1920, zapominałem zu
pełnie o teatrze, a kiedy przypominałem sobie o nim, wpadałem 
w rozpacz - tak mało odpowiadało to, co zostało napisane, wa
runkom teatralnym i wymogom sceny . . 

I rzeczywiście, kiedy Lubow Jarowaja została oddana Teatro
wi Małemu, wywołała tam wielkie zamieszanie. Trudno było 
pcmieścić ją na scenie i podporządkować prawom teatru. Aż do 
tej chwili ja, beletrysta, mało wiedziałepi o tych prawach i pi- . 
salem podporządkowując się wyłącznie prawidłom beletrysty
ki, której ślady Lubow Jarowaja nosi, według mnie, w wielkim 
stopniu. 

Napisawszy jeszcze kilka sztuk dochodzę do wniosku, że w o
góle praca nad sztuką z dala od teatru nie jest bardzo wiel
kim grzechem. Jeżeli autor przedstawia w swojej sztuce sceny 
rmgrywające się na polu lub w lesie, na wsi lub w mieście, to 
koniecznym jest, żeby wyobrażał sobie właśnie miasto, las 
i wieś, a nie p~edstawiające je dekoracje. W większym jeszcze 
stopniu dotyczy to postaci sztuki. Pisanie roli przy wyobraża-
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niu sobie tego lub innego aktora, jak zalecają niektórzy nasi 
dramaturgowie, jest - według mnie - obsuwaniem się po fał
szywej drodze ubóstwa teatralnego. Autor oczywiście powinien 
jak najściślej współpracować z teatrem, lecz już w ipóźniejszym 
okresie - kiedy sztuka została przedstawiona teatrowi. Aż du 
tej chwili teatr nie powinien stać pomiędzy autorem a życiem, 
a aktor pomiędzy autorem a postaciami. 

Postaci w sztuce Lubow Jarowaja są oczywiście wzięte z życia, 
lecz nie są portretami. Tylko niektórym z nich służyli za prototyp 
żywi ludzie. Takimi są: Duńka, Jelisatow, w bardzo małym stop
niu - Czyr, Gornostajewy, Szwandia, Lubow Jarowaja. 
Głównym zadaniem sztu}d. było dać polityczne i socjalne tło, 

a dopiero na nim i w organicznej od niego zależności - historię 
i dramat bohatera i bohaterki. Dlatego też w pierwszych wa
riantach sztuki historia i dramat Lubow Jarowaji zajmowały 
skromniejsze miejsce niż później. Dla tej samej przyczyny wie
le miejsca poświęcono szeregowi postaci, które można usunąć 
bez szkody dla intrygi sztuki, lecz nie da się tego zrobić bez 
szkody dla jej idei. 

Dzieje sceniczne sztuki Lubow Jarowaja są znane. 
Pierwszy raz widziałem ją w miesiąc po premierze na scenie 

Małeao Teatru. Wrażenie było dwoiste: wszystko okazało się 
bard;o niepodobne do tego, co wyobrażałem sobie podczas pi
sania. Zamiast rozlewnego, na wpół belletrystycznego dzieła o 
nikłym przebiegu akcji, spektakl posuwał się naprzód w ogrom
nym, rewolucyjnym tempie. 

W czasie prób współpracowałem z szeregiem aktorów, grają
cych prowadzące role, a więc z Paszenną, Kuźniecowem, Sa
dowskim, Olchowskim, Gogolewą, Ryżewą, Dymową,. Kosto
mołockim, Skuratowem i innymi. Wszyscy oni wkładali w pra
cę ogromny zapał. Postaci, które stworzyli, uważam za wielkie 
osiągnięcie artystyczne, a przecież spektakl ten, to powszech
nie uznany etap w historii Małego Teatru. 

Bardzo udana była współpraca dwóch reżyserów: zmarłego 
niedawno I.S. Platona i Ł.M. Prozorowskiego. Platon wniósł do 
sztuki ogromną, wiekową kulturę Małego Teatru, Ł.M. Prozo~ 
rowski okazał się bojownikiem tego, co nowego dała teatrowi 
Rewolucja - rewolucyjnego zapału i ideologicznie prawidło
wych kompozycji. 
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Poza tym Ł.M. Prozorowski wiele napracował się nad orga
nizacją tekstowego materiału sztuki. 

Trudno mi wymienić teatr, który nie wystawił sztuki Lubow 
Jarowaja, i bardzo długi jest spis miast, w których powtarzała 
się ta sztuka w ciągu kilku sezonów. 

Zainteresowanie radrzieckiego teatru i widza dla sztuki wzra
stało w ciągu ostatnich pięciu, sześciu lat z każdym rokiem. 
Najbardziej zaś godnym uwagi momentem dla niej było wy
stawienie jej w girudniu 1936 roku przez odznaczony Orderem 
Lenina, Moskiewski Artystyczny Teatr im. Gorkiego. 

Chciałbym wiele i długo mówić o wiel1kiej radości, którą dała 
mi wspólna praca nad sztuką z takim mistrzem jak Wł. Iw. Nie
mirowicz-Danczenko. Ale to jest temat dla osobnego artykułu. 

W ciągu dziesięciu .lat niewiarygodnie dojrzał widz radziecki. 
Wzrosły jego wymagania w stosunku do teatru i kiedy Mo
skiewski Artystyczny Akademicki Teatr włączył sztukę Lubow 
Jarowaja do swego repertuaru, zdecydowałem się przejrzeć po
ważnie tekst sztuki. Ale przystępując do pracy przekonałem 
się, że po dziesięciu latach przeipracować sztuki radykaln~e nie 
można. Można napisać nową rzecz o walkach rewolucyJnych 
i powinna być ona nieporówn~n~e p~niejs:za'. n~ Lubo"? Jaro
waja, lecz nie mogłem szarpac. zyweJ t.ka.ink1 teJ sztuki.. Prze
pracowałem niektóre sceny, wmosłem kilka nowych, n~pisałem 
nowy obraz, ale w zasadniczej intrydze i w traktowamu boha
terów sztuka pozostała w tej samej postaci. 
Już nieraz spotykałem się z żądania~, aby1:1 ~bjaśnił p~zy

czyny żywotności sztuki Lubow Ja:owa~a. Jaki:z ~ogą byc te 
przyczyny? Ogromny, wieczny i ."'.1eczme poc:I_ni~aJący ten;at; 
jakim jest Rewolucja, dokładne JeJ przedstawieme wszystkimi 
artystycznymi środkami, jakimi rozporządza, au~or, ~ p~~~e 
wszystkim szczerość, której niczym sfałszowac am zamieruc me 
można. 

To wyjątkowe zainteresowanie, któ::e o~~li szt;rce. Lu?ow 
Jarowaja Rząd i wielomilionowy radziecki widz, to na]wyzsza 
nagroda dla radzieckiego pisarza, najsilniejszy bodziec tw(lrczy. 

(Tłumaczyła L. Z.) 
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Lubow Jarowaja - S. Iszanturajewa. Uzbecki Państwowy Teatr 
Dramatyczny. K. Treniew: Lubow Jarowaja. Rok 1937. 
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LUBOW JAROW AJA 

SZTUKA W 7 OBRAZACH 

PRZEKŁAD: 

J. i S~ MARCZAK-OBORSCY 

Premiera 29. I 1954 roku 



LUBOW JAROWAJA, 
nauczycielka 

MICHAŁ JAROWOJ, JeJ 
PANOWA, maszynistka . 

mąż 

ROMAN KOSZKIN, komisarz 

SZW ANDIA, marynarz 
CHRUSZCZ } . 
MAZUCHIN' pomocnicy komi-
GROZNOJ sarza 
MAKSYM GORNOSTAJEW, 

profesor 
HELENA GORNOSTAJEWA, 

jego żona 
MALININ} 
KlTTOW pułkownicy 

ARKADIUSZ JELISATOW, 
dziennikarz 

KOŁOSOW, elektrotechnik 
DUŃKA, pokojówka 
MACHORA 
MARIA, wieśniaczka 

Zofia Małynict 

Mieczysław Milecki 
Maria Gorczyńska 

o 

{ 
Gustaw Buszyński 
M acie.j-Mtteitje'Wski 
Aleksander Dzwonkowski 
Tadeusz Cygler 
Stanisław Żeleński 
Władysław Hańcza 
Jan Ciecierski 

{ 
Maria Dulęba 
Stanistaura ostecka 
Franciszek Dominiak 
Leon Pietraszkiewicz 

Andrzej Bogucki 

S O B Y: 
KOSTIUMOW, intendent Zdzisła'lAJ Lubelski 
KOMSOMOŁKA I Krystyna Wydrzyńska 
KOMSOMOŁKA II Anna Łubieńska 
TATIANA, telefonistka Melania Chrzanowska 
ROBOTNICA I Eugenia Drabik-Witkowska 
ROBOTNICA II Irena Oberska 
ROBOTNICA III Maria Pawluśkiewicz 
GENERAŁ Roman Dereń 
OFICER I Adolf Nowosielski 

' 

OFICER II Władysław Sheybal 
OFICER III Kazimierz Janus 
OFICER IV Zbigniew Stok 
OFICER V Zbigniew Oksza 
KONWOJENT I Edward Szupelak~Gliński 
KONWOJENT II Jan Bratkowski 
GAZECIARZ .Robert Rogalski 
CZYŚCICIEL BUTÓW Ryszard Pikulski 
PANIUSIA Jadwiga Swirtun 
STARSZY PAN Tytus Dymek 
ŚPIEWACZKA ULICZNA Elwira Brodowicz-Turska 
MATUSZKA Janina Sokołowska 
GIMNAZISTKA Renata Kossobudzka 
SPRZEDAWCZYNI Tatiana Czechowska 

GRZEGORZ, konsp.irato1} synowie 
SIEMION, wachmistrz Marii 

Julian Składanek 
Maria Żabczyńska 
Halina Michalska 
Zdzisława Życzkowska 
Tadeusz Jastrzębowski 
Tadeusz Kosudarski 
Kazimierz Dejunowicz 
Józef Maliszewski 
Zbigniew Obuchowski 
Janina Macherska 
Tadeusz Surowa 
Zygmunt Chmielewski 

KWIACIARKA„ Ewa Karska 
DAMA I Aniela Rolandowa 
DAMA II Alina Bukowska 

PIKAŁOW, żołnierz 
FOLGIN, liberał 
BARON 
BARONOWA 

. CZYR, stróż 
ZAKATOW, ducho~ny 
wosławny 

pra-

DEKORACJE: Andrzej Stopka 

SPEKULANT I Michał Danecki 
SPEKULANT II Henryk Rzętkowski 
OBYWATEL I Ludosław Kozłowski 
OBYWATEL II Jan Bratkowski 
OBYWATEL III Kazimierz Koziołkiewicz 
WARTOWNIK Zygmunt Bończa-Tomaszewski 

INSCENIZACJA i. REŻYSE1Rił: Bronisław Dąbrowski 
WSlfóŁPRACA SCENOGRAFICZNA i KOSTIUMY: Jan Wiśniewski 

KIEROWNIK LITERACKI TEATRU: 
Leon Kruczkowski 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY TEATRU: 
Bronisław Dąbrowski 



Asystenci reżysera: 
KRYSTYNA WYDRZYŃSKA 
PRZEMYSŁA W ZIELIŃSKI 

ZBIGNIEW STOK 
(Wydział Reżyserski P.W.S.T.) 

i 
SYLWIA JANOWICZ 

Kierownik pracowni scenograficznej: 
JAN WIŚNIEWSKI 

Kierownik muzyczny: 
EDWARD WEJMAN 

Kierownik przedstawienia: 
HENRYK KUBALSKI 

Kostiumy wykonano pod kierunkiem: 
ZOFII WĘGIERKOWEJ 
JANA GRZEGOREGO 

Kierownik oświetlenia: 
KAROL BEKIER 

Kierownik pracowni: 

Elektrotechnicznej 
WIKTOR MATERKO 

Stolarskiej 
FELIKS ZIELIŃSKI 

Malarskiej 
KONSTANTY PĘKALSKI 

Modelatorskiej 
JÓZEF CIUNOWICZ 

Fryzjerskiej 
WŁADYSŁAW KOWALEWSKI 

W ANDA STRZELCZYK 

Tapicerskiej 

STANISŁAW WOJTANOWICZ 

Sufler: 
BRONISŁAW NIES.ZPOREK 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 

W OCZACH POLSKIEGO WIDZA 
Wprowadzając na deski sceny Teatru Polskiego sztukę 

K. Treniewa Lubow Jarowaja, trzeba zastanowić się nad przy
czyną olbrzymiego powodzenia i popularności tego interesują
cego utworu w teatrach Związku Radzieckiego. Lubow Jarowaja 
grana była we wszystkich prawie miastach, a nawet miastecz
kach Republik Radzieckich i wszędzie cieszyła się niebywałą 
frekwencją i niesłabnącym zainteresowaniem. W sztuce tej -
w której bohaterami są ludzie z okresu rewolucji, zwykli, prości 
bohaterowie czynu, który przemienił i nazwał wielkimi nazwis
kami Lenina i Stalina nową epokę dziejów ludzkości, - jest ja
kaś urzekająca prawda i wzniosłość, jak w wielkich płótnach 
historycznych Riepina lub Matejki. 

Skromna nauczycielka Lubow Jarowaja w czasie pierwszej 
wojny światowej utraciła kontakt z ukochanym mężem. Jest 
już przekonana, że zginął gdzieś na froncie. Tymczasem wybu
cha Rewolucja Październikowa. Lubow garnie się w jej szere
gi, choć bezpartyjna, ale fanatycznie oddana sprawie nowego 
jutra. Jest zupełnie pewna, że mąż, gdyby się odnalazł, stanąłby 
u jej boku, jako dawny konspirator rewolucyjny i człowiek, 
który sam nauczał ją marksizmu. Nie domyśla się, że mąż do
stał się do niewoli niemieckiej i przeszedł do obozu wroga. 

Z głębokim rozdarciem wewnętrznym w momencie spotka
nia z ukochanym przekonuje się, że dzieli ich już przepaść ideo
wa i że Jarowoj jest czynnym oficerem białogwardyjskim. Gdy 
towarzysze walki, żołnierze Czerwonej Armii, którzy mieli za 
zadanie wysadzić most żegłowski, dostają się w ręce okrutnego 
przeciwnika, Lubow z całą pasją i żarem Tewolucjonistki, pra-
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gnąc ~eh ocalić, prawuje się z mężem o życie towarzyszy żeg
łowski<:?· Ale Jarowot to już spaozony i zaprzeda.ny Białej 
Gwardu, fanatyk reakcJi. Odmawia wydania jeńców i odrzuca 
stanowczo błagalne prośby żony. Wtedy Lubow wailczy i wal
cząc przekreśla osobiste szczęście i miłość w imię miłości nad
rzędnej, w imię ludzkości. 

Treniew nie ogranicza się do ukazania heroicznej przemiany 
swojej bohaterki. Idzie dalej. JaTOwaja nie przeciwdziała aresz
towaniu białego oficera. Odwraca się od męża i po straszliwie 
bolesnym konflikcie wewnętrznym - czuje się znów silna i, 
jak to sama wypowiada, staje się dopiero teraz prawdziwym 
towarzyszem rewolucjonistów. 

Oto jest prawdziwy człowiek - człowiek walczący o szczę
ście istotne, ogólnoludzkie, a nie romantyczna samica, zapa
trzona w umiłowanego mężczyznę i kochanka. Przedziwna siła 
charakteru, szlachetność i wiara, cechuje postać tej nauczyciel
ki. Siła i przekona.nie, jakie może dać tylko prawdziwa, odżyw
cza idea. 
Może ta nieugięta postawa Jarowaji tak porywa w sztuce Tre

niewa. Radzieccy ludzie, ludzie zahartowani i niezłomni, któ
rzy stworzyli potęgę swego kraju, widzą w niej zwierciadło 
swojej siły. I może dlatego Lubow Jarowaja wypełniła tyle wie
czorów teatralnych w miastach i miasteczkach Związku Rad. 

Poza tym ob.razy sceniczne tej sztuki ukazują zbiorowość 
rosyjską w okresie kotłujących się i kipiących w ogniu rewolu
cji przemian społecznych. Ukazują rnbotnilków i żołnierzy, bo
haterów wojny domowej oraz ich przeciwników, zwolenników 
walącego się świata carskiej Rosji; są w niej sceny pełne ro
dzajowego humoru i szekspirowskiej obfi~ości wyd.arze~: ~a
równo postaci poważnych i wesołych żołmerzy rewoluc)l, Jak 
na przykład komisarz Koszkin, czy też pełny ludowej zadzierzy
stości marynarz Szwandia, czy też przedstawiciel .. -. nieco za
bawny - inteligencji, ktÓTa jednak do r.ewoluc)l się przył~
czy - profesor Gornostajew, - jak też z dosadną, lecz prawdzi
wą satyrą narysowane figury oficerów Białej Gwardii, lub typ.y 
mieszczan, burżuazji, spekulantów i różnego rodzaju indywi-
duów, uruchomione są żywo i prawdziwie. . 

Poza akcją zasadniczą w sztuce Treni~wa przep.lata się ze 
sobą mnóstwo wątków pobocznych, a głowny konflikt rozgry-
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wa si~ ?a tle w~e~u z~arzeń drugoplanowych i setek epizodów 
bardzie] lub ~eJ ""'.azn_ych .. Wszystko to jednak, wśród pozor
nego chao~u i ruchh:VeJ fali wypadków, zmierza do majesta
tyczneg_? fmalu, w_ k~or:>:'m tłum robotników i biedoty miejskiej, 
wyzwoliwszy z więz17n:a. ska~anyc~ już na śmierć żegłowców, 
wk.racza na_ scenę z J?iesmą tnumfuJącej rewolucji, a roześmia
ny Szwandia umacma sztandar czerwony, jaik to sam dobitnie 
ogłasza, „w światowej skaili". 

W oczach polskiego widza sztuka Lubow Jarowaja - to nie 
:yl~o barwne i emocjonujące widowisko historyczne, nie tylko 
~wietny monu~entalny dramat rewolucyjny. Wydaje mi się, 
ze w sztuce teJ nasza publiczność dojrzeć może coś więcej. Zo
baczy przede wszystkim jak wśród wojny domowej i ofiarnej 
walki wykuwała się siła prekursorów socjalistycznego ustroju, 
ujrzy jak stawało się i rodziło w krwawym znojtl to, co u nas 
powstaje, bez wojny domowej i bez licznych ofiar, jakie musi 
złożyć na ołtarzu lepszej przyszłości każda rewolucja. 

W inscenizacji swojej starałem się uchwycić ten klimat re
wolucyjnych przemian i ukazać na scenie zbiorowość rosyjską 
w momencie wielkiej iprzemiany - możliwie jaik najwyrazi
ściej. Dlatego też opierałem się bardzo dokładnie na wszyst
kich informacjach autora i wprowadziłem do aikcji duże ilości 
aktorów i 'liczny zespół komparsów. 

W sztuce Treniewa ogiromną rolę gra barwny i rozedrgany 
tłum. Na tle przewijających się ugrupowań żołnierzy, robotni
ków, biedoty miejskiej i wiejskiej, na tle mieszczan, burżuazji, 
oficerów, białogwardzistów, spekulantów, handlarzy najroz
maitszego autoramentu, typów i typków arystokratycznego 
świata i nawet damulek z półświatka, w miarę rozwoju akcji 
coraz wyraźniej zarysowuje się ~sadnicza Unia akcji i linia po
działu pomiędzy świtem nowego jutra i zmierzchem obumie
rającej przeszłości. 

Bohaterowie sztuki Treniewa nie działają w oderwaniu od 
tego tłumu, są z nim zrośnięci. Cierpią, walczą i śmieją się 
wspólnie ze zbiorowością, z ludem i ścierają się z liczną jeszcze 
wówczas klasą burżuazji i ziemiaństwa, która na próżno i roz
paczliwie broniła się przed nieubłaganym pochodem zwycięs
kiego proletariatu. 
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Państwowy Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego w Krakowie. Konstanty Treniew: Lubow 
Jarowaja. Inscenizacja i reżyseria - Bronisław Dąbrowski, dekoracje - Andrzej Stopka. 

Rok 1949. 

Obraz II. Scena zbiorowa. fot. F. Nowicki1 Kr<>ków. 

Obraz VI. Scena zbiorowa Fot. F. Nowicki, Kraków 
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Lubow Jarowaja - to sztuka na wskroś realistyczna. Tre
niew, jak .to opowiada w swoich wyznaniach, czerpał materia! 
do swego dzieła z wspomnień i osobistych przeżyć rewolucyj
nych i szereg postaci scenicznych wymodelował z natury. So
cjalistyczna ideologia utworu mocno tkwi w realizmie wyda
.rzeń. Wydaje się, że teatr współczesny nie może i nie powi
nien inaczej traktować inscenizacji tego utworu, jak tylko w myśl 
wskazań wyipływających ze struktury twórczej sztuki Trenie
wa, a więc realistycznie, w oparciu o materiał historyczny i oby
czajowy. Tak też starałem się wspólnie z zespołem Państwowe
go Teatru Polskiego opracowywać materiał sztuki Lubow Ja
rowaja. 

W tym również stylu inscenizowap.a ona była w Małym Tea
trze w Moskwie. Niezapomniane kreacje aktorskie stworzyli 
tam protagoniści tego świetnego teatru. W roli Jarowoj mocną, 
jakby z granitu wykutą, postać stworzyła doskonała aktorka 
·paszennaja. Szwandię kireował z humorem i 1prawdziwie rosyj
.skim temperamentem Kuźniecow. Sadowski grał komisarza 

• Kosz.kina, tego dzielnego i prostego w każdym calu żołnierza 
Rewolucji, a szereg ról i epizodów ucieleśniali z prawdziwą wir
tuozerią inni świetni aktorzy Małego Teatru. 

Moskiewski Teatr Artystyczny (MCHAT) wystawiał również 
.sztukę Treniewa, a Niemirowicz-Danczenko pisał o niej z wiel
:ką sympatią i uznaniem. 

Bronisław Dąbrowski 

I 

STEF ĄN STRAUS 

„LUBOW JAROWAJA" W POLSCE 
w dwadzieścia trzy lata po prapremierze w Teatrze Małym w Moskwie 

sztuka Konstantego Treniewa dotarła do widza polskiego. 3 listopada 
J 949 wystawił ją Państwowy Teatr Dolnośląski w Jeleniej Górze, w ~e
siąc później - 9 grudnia 1949 - Państwowy Teatr im. Słowack1e~o 

w Krakowie. t.rzecią premierę dał Państwowy Teatr Polski w Poznaniu 
~7 stycznia 1951 roku. Łącznie odbyło się spektakli 155 (23, 83, 27) dla 
106970 widzów (10345, 72248, 18377) . 

Niewielka, kameralna scena teatru Jeleniogórskiego nie sprzyjała sze
rokiej panoramie walk rewolucyjnych, nakreślonej przez Treniewa. Spek
takl (reżyseria - Paweł Bem, dekoracja - Stanisław Tenerowicz), zgło
szony na Festiwal Sztuk Radzieckich, jakkolwiek uzyskał pochlebną ocenę 
prasy i wysoką dla swego terenu ilość przedstawień, do finału Festiwalu 
nie dotarł. Jedynie Zuzannie Łozińskiej przyznano wyróżnienie za opra
cowanie roli Lubow, a zespół techniczny zdobył III nagrodę. 

Sukces odniosło natomiast widowisko zrealizowane w Krakowie przez 
Bronisława Dąbrowskiego, przy współpracy reżyserskiej Lidii Zamkow, 
w dekoracjach Andrzeja Stopki i kostiumach projektu Karola Gajewskie
go. Rolę Lubow kreowała w nim Zofia Jaroszewska, męża jej - Zdzisław 

Mrożewski, Panowej - Maria Bogurska, komisarza Koszkina - Alfred 
Szymański, marynarza Szwandii - Jan Kurnakowicz, profesora Gorno
stajewa - Kazimierz Opaliński, żony jego - Maria Gella, Malinina -
Eugeniusz Fulde, Kutowa - Roman Wójtowicz, dziennikarza J.e,Jisa
towa - Eugeniusz Solarski, Kołosowa - Kazimierz Meres, pokoJowkę 
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Duńkę - Jadwiga Chaniecka, zabawnego żołnierza Pikałowa - Marian 
Jastrzębski. W mniejszych rolach oraz w scenach zbiorowych występo
wali uczniowie P.W.S.A. w Krakowie. 

Spektakl uzyskał I nagrodę zespołową. I - "dla zespołu technicznego, 
I - za reżyserię (za pracę nad trzema sztukami zgłoszonymi do Festi
walu), III - za scenografię oraz nagrody aktorskie: I - Jan Kurnako
wicz i Kazimierz Opaliński, II - Helena Chaniecka i Zofia Jaroszewska. 

Ostatnią premierę wystawił teatr poznański, jako jedno z widowisk 
zrealizowanych na uroczystości 75-lecia swego istnienia. Reżyserował Ta
deusz Muskat, dekoracje zaprojektował Tadeusz Kantor, ważniejsze role 
obsadzili: Lubow - Janina Jabłonowska, Jarowoj - Jan Rudnicki, Pa
nowa - Manuela Kiernikówna, Koszkin - Aleksander Vogel i Antoni 
żukowski, Szwandia - Kazimierz Wichniarz, Gornostajew - Jerzy Kor
dowski, jego żona - Irena Jasińska-Detkowska, Jelisatow - Zdzisław 

Salaburski, Dunia - Antonina Barczewska. 
Stefan Straus 

Państwowy Teatr Dramatyczny im. J. Słowackiego 
w Krakowie. Konstanty Treniew: Lubow Jarowaja. Od 
góry: Szwandia - Jan Kurnakowicz, profesor Gorno
stajew - Kazimierz Opaliński, Pikałow - Marian 

Jastrzębski. 
Obraz VII. Fot. F. Nowicki, Kraków 
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