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POLSKA EW A KAMJ~SKA 

J '"'an Turgieniew urndził się w r. 1818 w Orle. Rodzina 
jego matki należała do środowiska bogatego i konserwatyw
nego zien1iaństwa, natomias t Turgieniewowie reprezentowali 
odłam szlachty postępowej. Bliski krewny ojca małego Iwana. 
szlachetny i rozumny Mikołaj Turgieniew był współuczestni
kiem spisku dekabrystów i w roku l824: wyrokiem carskim 
został zaocznie skazau y na wieczys(e wygnanie z kraju. 

\\~ychowauiem chłopca. którego ojciec wcześnie odumarł, 
zajęła sit{ matka. despotyczna i samowładna pani dużego ma
jątku, twarda i niewyrozumiała dla swoich poddanych, pań
szczyźnianych chłopów. W późniejszych latach Turgieniew 
często powracać będzie do wspomnień swojego dzieciństwa 
w opisach niedoli rosyjskiego ludu. 

W latach studiów na uniwersytetach Moskwy, Petersburga 
i modnego wówczas Berlina, a po r. 1841, po powrocie do 
kraju, w moskiewskich i petersburskich salonac11 szlacheckich, 
w których skupiało się całe życie umysłowe ówczesnej Rosji, 
przyszły autor „Miesiąca na wsi'· zetknął się z postępową 
młodzieżą rosyjską i obcą oraz zapoznał się z różnorodnymi 
poglądami politycznymi i społecznymi. Były to lata najbar
dziej intensywnego sporu, jaki wiodły między sobą dwa od
łamy młodzieży szlacheckiej, tzw. „słowianofilów" i „zapad
ników". „Słowianofile" uważah, że Rosja, ze względu na spe
cyficzny, patriarchalny ustrój, religię pl'awosławną oraz odrębne 
cechy rosyjskiego ludu, jest predystynowana do spełnienia 
szczególnej misji historycznej, tzn. do zespolenia innych lu
dów słowiańskich i do przewodniczenia im w duc:liu sprawie
dliwości: natomiast .,zapadnicy" postulowali przeszczepienie 
na grunt rnsyjski systemu konstytucyjnych monarchii zachodu 
Europy. Z obiema tymi grupami żywo; dyskutowali Bieliński 
i Hercen, którzy przewidywali konieczność przeobrażeń ustro
jowych Rosji na drodze rewolucji. Okres ten wywarł niewąt
pliwie duży wpływ na ukształtowanie światopoglądu Turgie
niewa. Pisarz pogłębił w sobie skłonność do obserwacji i analizy 



życia rosyjskiego, umiejętność wyciągania dalekich wniosków 
i zdolność widzenia spraw, wydawałoby się czasem, błahych 
lub nieważnych, w szerszym, ogólnonarodowym aspekcie. Za
wdzięczamy temu wiele wspaniałych kart w · jego dziełach, 

Równocześnie jednak Turgieniew zdaje sobie sprawę z tego, 
że długie i zaciekłe dyskusje w szlacheckich salonach są 
w rzeczywistości jałowe i bezpłodne. Jakież rozwiązanie dla 
palącego i narastającego coraz większymi konfliktami problemu 
pańszczyzny mogą znaleźć najbardziej nawet postępowi sy
nowie szlacheccy, skoro ich własna egzystencja zależy od ilości 
posiadanych w swoim majątku pańszczyźnianych '.chłopów? 
Także Turgieniew, przyszły spadkobierca dość dużego ma
jątku ziemskiego nie umiał na to pytanie odpowiedzieć. St.ąd 
w późniejszych jego ut.worach spotykamy często typ szla
c:hetnego, rozumnego młodzieńca. bezradnego wobec narasta
jących wokół niego konfliktów społecznych. 

Pierwsze utwory Turgieniewa powstały . pod wpływami 
poetów z okresu romantyzmu. Pełno w nich melancholii, pozy 
romantycznej i skłócenia ze światem. Właściwym więc de
biut.em literackim wielkiego pisarza-realisty są ,.Zapiski my
śliwego". drukowane na łamach słynnego postępowego cza
sopisma literackiego „Sowriemiennik". 

\\' „Zapiskach myśliwego" wprowadza Turgieniew do li
teratury nowego bohatera-pail.szczyźnianego chłopa, malując 
jego los i warunki byt.u przy pomocy prostych i wstrząsa
_jących dla czytelnika środków artystycznych. W pływ tej książ
ki na umysły był ogromny. Stała się ona orężem w walec 
o uświadomienie społeczeństwu rosyjskiemu, iż chłop -pod.
dany musi uzyskać prawa ludzkie. 

O<l chwili, gdy Turgieniew zdał sobie spraw'!; z lego, 
że najważniejszym powołaniem pisarza jest ukazanie zacho
dzących w jego czasach procesów historycznych, zaczyna 
sięgać do najbardziej palących zagadni~ń ówczesnych i od
powiadać na pytania, jakie stawiała sobie wówczas postępowa 
inteligencja szlachecka. Powstaje kolejno sześć jego powięści: 
„Rudin", „Ojcowie i dzieci", „Szlacheckie gniazdo", „W prze
dedniu", „Dym··, „Nowizna", w międzyczasie kilkadziesiął 

opowiadań oraz cztery dramaty: „Gdzie cienko tam się rwie", 
„Dama z prowincji", „Łaskawy chleb" i „Miesiąc na wsi". 

W ciągu lat, w których powstają te utwory, narastają 
w Rosji sprzeczności i konflikty społeczne i polityczne. Rosja 
z kraju o ustroju feudalnym, patriarchalnym staje się pań
stwem kapitalistycznym, a walka klasowa przybiera na sile. 
Chłopi uwolnieni od pańszczyzny po reformie 1861 r. wędrują 
ze wsi do miast w poszukiwaniu zarobku, tworząc stopniowo 
masy proletariatu, na widowni historycznej pojawia się nowa 
inteligencja, wiodąca swój rodowód ze stanów niższych, z ludu 
i mieszczaństwa. Zaczyna się formować ideologia Narodnej 
Woli i do walki stają dwie potężne siły: rząd carski, popie
rany przez burżuazję i ziemiaństwo oraz rewolucyjna demo
kracja, przewodząca szerokim masom ludowym. 

Cały ten olbrzymi proces przeobrażeń znajduje swe od
bicie w utworach Turgieniewa, pomimo, że jego osobiste po
glądy polityczne nie zawsze były zgodne z ideologią ówcze
snego obozu postępu. 

Ale, jak to się często zdarza. pisarz-realista przeważni<' 
brał gór~ nad politykiem - liberałem . I tak np. Tul'gieniew 
jako człowiek wierzył i nigdy nie tracił złudze11. iż konflikty 
i sprzeczności społeczne uda się załatwić bez wstrząsów 
i rewolucji (jak lo głosi w tym samym czasie Hercen, Bi<'
lii'.i.ski. Czernyszewski i inni). że uda się je załagodzić nn 
drodze pokojowego ułożenia stosunków między carem a ua
rodem, a tymczasem Turgieniew jako pisarz-realista raz po 
i·nz rozwiewa w swycl1 utwo~·ach te złudzenia. 

„ W poezjijesl siła wyzwol<'ńcza-mówił Turgienicw-wi<>l
ka, wywyższająca. moralna siła". Kierując si~ niezawodnym 
instynklern adysty o gorącym sercu. przepełnionym uczuciem 
miłości dla własnego nal'odu, potral'il w swyeh dzieła<·h uka
zać- prawd({ życia rosyjskiego. rozumiejąc doskonale, iż sens 
pisarstwa polega 11a ·wychowywaniu człowieka, na budowaniu 
i rozwijaniu w nim poczucia wysokiej godności łudzki<'.f. To 
stanawi o wielkiej. trwałej i nieprzemijającej wartości jego dzieł. 

Komedia Iwana Turgieniewa .,Miesiąc na wsi'· została 

ogłoszona drnkiem po raz pierwszy w piGĆ lat po napisaniu. 



t. zn. w r. 1855, w sławnym postt;powym czasop1sn11e ,.Sow
riemiennik". Cenzura carska nieprzychylnie odniosła się do 
tego utworu. Dzieje kobiety obdarzonej przez los wszystkim. 
co ludzie z jej Środowiska uznali za najwyższy wymiar 
szczęścia i poszukującej przeżyć i wrażeń poza własnym 
środowiskiem, wydały się stróżom ówczesnej moralności i ów
czesnego porządku niebezpieczne do pokazania na scenie lub 
ogłoszenia drukiem. Zażądano od autora, by skreślił w utwo
rze postać męża i z bohaterki dramatu, Natalii Pietrowny. 
uczynił wdowę. 

Tekst utworu, który dziś znamy. jest właściwie redakcją 
drugą. Pierwsza, uprzednio napisana przez autora. miała nosić 
tytuł: .,Student"' albo też .,Dwie Kobietr. Cenzura zabro
niła jej wydrukowania. W dwadzieścia kilka lat pozmeJ. 
w r. 18?9 Turgieniew pisze. iż żądania i zakazy cenzury 
wykoślawiły całkowicie jego pierwotne zamiary. 

W ówczesnej literaturze rosyjskiej, w powieściach Tm
gieniewa, Gonczarowa i in. dość często spotykamy motyw 
kobiety, która należąc do t. zw. sfer wyższych zdaje sobie 
sprawę z bezwartościowości otaczających ją łudzi. gdy jed
nak spotyka miłość człowieka z innego środowiska. nie ma 
dość sił, aby się wyrwać ze swojego świata. 

Losy Natalii Pietrowny w dramacie Turgieniewa są po
dobne. Ona również nie czuje się szczęśliwa w cieplarnianej 
atmosferze swojego domu. gdzie życie płynie spokojnym. 
uregulowanym trybem, gdzie prowadzi się subtelne. wyrafi
nowane rozmowy i głęboko analizuje się własn(' stany uczu
ciowe. 

Obecność studenta Hielajewa, nauczyciela jej syna, jego 
bezpośredniość i prostota obejścia sprawia, że Natalia Pie
trowna zdaje sobie sprawę z tego, iż żyje w świecie, którego 
system myślenia, zwyczaje j konwenanse towarzyskie skrę
powały ją jak gorset, utrudniający swobod<;- ruchów. Piękna, 
wytworna pani kontempluje przyrodę i zaczyna zadrościl
służącej Katii jej losu, jej prostoty i swobody ... Cieplarniana 
róża", jak okr('ślił K. Stanisławski Natalię Pietrowną, rn.arzy 
o tym. by stać się polnym kwiaikiem, oddychać świeżym 
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powiewem wiatru i cieszy{- się słoiicem i rosą. Ale te jej 
porywy nie mają szans realizacji. Mogą tylko sprowadzić 
szereg katastrof. _ 

W moim świecie - zdawałoby się, mó,vi do nas Turgie
niew, kreśląc losy hohakrów sztuki - w moim środowisku . 
nikt nie ma prawa do marzeń. do p~rywu uczuć. do miłości 
i szczęścia . Z pośród cżterech kobiet, z których każda żyje 
jakimś marzeniem. tylko Katii, prnstej wiejskiej dziewczynie, 
przypadł właściwie najlepszy los. Isłajew, mąż Natalii Pie
trowny. ki.edyś w młodości . jak sam się z tym zdradza. za 
słaby na to, aby zrcalizowal- jakie.4 swoje pragnienia, dziś. 
z połamanymi skrzydłami, wymyśla dla siebie samego coraz 
to nowe zaj({cia. aby jakoś wypełnić pusLk<;- i bezcelowość 
własnego życia. A Rakitinowi, który już nawet takiego celu 
w życiu nie szuka. wystarcza rola trubadurn pięknej pani 
i k armienie sic; uadziejami. o których z ('ałą przewrotną. 
wyrafinowaną świadomością mówi, że S<l - niedorzeczne. 

Akcja utworu jest nieskomplikowana, treść bardzo prosta . 
ale ukazując fragment osobistego życia bohaterów dramatu. 
otwiera szeroką perspektywę na sprawy ogólne. 
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komedia w 5 aktach 

Przekład: PAWEŁ HERTZ 

OSOBY: 

Arkadij Sergiejewicz lsłajew, bogaty ziemianin JANUSZ CHEŁMICKI 

{ 
ZOFIA SLASKA 

Natalia Pietrowna, jego żona . ELŻBIETA SWIĘCTCKA 

Kola, ich syn 

Wiera, ich wychowanica • • 

Anna Sjemionowa, matka lsłajewa 

Lizawieta Bogdanowna, guwernantka 

Schaaf, Niemiec, guwerner • • • . 

Aleksjej Nikołajewicz Bielajew, student, 

• TEOFILA W ASIJ\ISKA 

. WANDA JERZMANOWSKA 
IZABELA KOZŁOWSKA 

. MARIA MALINOWSKA 

. JAN MĄCZKA 

nauczyciel Koli . BOLESŁAW 1\0WAK 

Michał Aleksandrowicz Rakitio, bogaty zie-
mianin przyjaciel Isłajewa. . TADEUSZ KUŻMII\iSKf 

Afanasij Iwanow Bolszincow, sąsiad Isłajewa MIECZYSŁAW WALO 

Jgnatij Iljicz Szpigielski. doktor . . STANISŁAW JASZKOWSKI 

Katia, służąca . ZOFIA MELECHÓW;'-; .-\ 

Matwiej, lokaj . . HENRYK DŁUZYI\iSKI 

Reżyseria: Scenografia: 

IRMA GULSKA-EILE JERZY FELD:\L\X\ 

Asystent reżysera: Asystent scenografa: 

STANISŁAW JASZKOWSKI STANISŁAW RABASZOWSKI 

Inspicjent: BERNARD SIWCZAI\. 

Sufler: HELENA JARSZEWSKA 

Rzecz dzieje się w posiadłości Isłajewa , w latach 1840 - 1850 

DYREKTOR i KIEROWNIK ARTYSTYCZNY A:\DRZEJ l:RA~IOWICZ 

.)<~·· .'··.' I . '' I ·, 
,; 

·.~~ 

r,,,Jil'łll/IV 
.'l}.,.„ł „ """"' Jlfs.,' 



PIO:HSO~EL TF:CJli\ICZ'.\Y: 

Kierownik trclmiczny 

Brygadier scrny 

Światło 

Rekwizytor 

P.racownia krawiecka męskn 

Pracownia krawiecka damska 

Pracownia fryzjersko-perukarska 

Pracownia stolarska . 

Pracownia malarska 

Prncownia "lusnrska 

TADEUSZ KOCllAŃSl\.T 

FRANCI. ZEK T0\1ALA 

.\LFO~S KWOK.\ 

CZEStA W FOLT.\ 

.JÓZEF Kł,00 . .\ 

ZOFL\ Z..\SADZK.\ 

RYSZARD P.\LlTll 

\1.\RL\:\ KOBIELSKI 

i"HA\CISZEI\. WASZEK 

LEOJ\ B.\RTOSZ 

„Sztuki Turgieniewa" grane przy pomocy 

zwykłych chwytów aktorskic-h robi<! wra

żeniP niesceniC'znych. Za takie· uchodziły 

w dawnym teatrze. 

... w „Miesiącu na wsi" napotykamy przede wszys!kim 

treść wewnętrzną, którą musi zrozumieć i aktor i widz. 

... W jaki i;posób obnażyć na :-;cenie duszę aktora tak. 

aby widz mógł widzieć i rozumieć wszystko. co Hit: w lej 

duszy dzieje? 

... Należało ... zupełnie usunąć wszelką inscenizację re

żyserską . Niech aktorzy nieruchomo siedzą. czują. przema

wiają i sugerują HW(' p1·zeżyeia iysiąeznemn tłumowi widzów. 

Nier-h na seenie stoi _jedna ogrodowa ławka lt1b kanapa. na 

której siadają wi;zys<·y bohaterowie sztuki i w subtelnych 

dialogach obnażają wobec widzów najskrytsze tajniki dusz 

i skomplikowany dei;eń psychologicznych koronek Turgie

niewa . 

. . . Aktor, pozostając:y przez długi czas 11iernchomo. w je

dnej sytuacji seenicznej, musi mieć do takiego bezruchu ja

kieś prawo, usprawiedliwiające go wobec tłumów, k!óre przy

szły do teatru po to, aby patrz r ć. Prawo laki(' może mu 

dać jedyuie wewn,ętrzna. duchowa aktywnoś' grane,j przez 
niego postaci.'· 

Fragmenty z rozdziału o .,Miesiącu na wsi" w książce pt. „Moje 
życie w sztuce'· K. Stanisł11wskiego, wielkiego artysty, reforma
tora i prawodawcy nowoczesnego teatru. założyciela MCHAT'u 
(\foskiewski Teatr Artystyczny). 



Wyjątek z listu Iwana Turgieniewa do 
Włodzimierza Spasowicza w związku 
z jubileuszem J. Ignacego Kraszewskiego 
w I'. 18?9: 

„Ku szczeremu żalowi mojemu nieprzewidziane okolicz
ności nie pozwalają mi wykonać zamiaru i przyjąć udziału 

osobistego w doniosłej uroczystości urządzanej w Krakowie 

na cześć sławnego weterana literatury polskiej. 
Pozostaje mi tylko prosić Pana o wyrażenie szanownemu 

jubilatowi moich gorących życzeń i powinszowań, z tym 

zapewnieniem, dodać mogę, że w osobie mojej znakomita 

większość inteligrncji Rosji pozdrawia Kraszewskiego i śl<' 

mu braterskie uściśnienie d !oni. 
Niechże on przyjmie to pozdrowienie jako zadatek zbli

żenia się dwuc:li plemion. tak długo waśnionych przez hislo

rię przeszłą ... 
Mając na widoku te błogie dary. jakie nam bliska przy

szłość gotuje. pisarz rosyjski, uczeń Puszkina. wznosi czar<; 
toastową na cześt- polskiego poety, towarzysza broni Mic

kiewi<'za . . ." 
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