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M. J. Lermontow
NA SMIERC PUSZKINA

Poeta p.:zdł! - niewolnik czci Oszr:urczq oczuniony mowq,
Z ołowiem w pie1 si legł we krwi,
Bez zemsty .<kłonił dumną głowę! ...
Nie mogt.i d!oza znieś c( w-ynio;ła
!)ramoty nędznyr:h, ni.<kicl~ zdrad,
' przeciw sądom świata powstał,
)owstał - jak zawsze sam - i pudli
Padli Pocóż teraz płacz i łka nia,
I pustych pochwał zbędny chór,
I bełkot u.1prawied!iwiania?
Wyroczny los roz strzygną/ spór!
Nie z dawn:dcie prześladowali
Jego swobodny. śmiały dar
I dla uciechy rozniecali
Tlejący się zaledwie żar?
I cóż? rcrdujcie się .' W' ten dzień ju;e
Ostatniej mrki nie mrlgł znieść
I zgasł, jak płomień, .fwictny geniusz,
Zu1ycięski laur zwarzyla śmierć.
On padł - darń skryła go mogiły.
Jak fpiewak ów, nieznany, ale miły,
Zazdrości zaślepionej li:p.
Z tak dzi·1c.:ną 071iewt111 )' przeuń silą,
Jak on, rażony u zabójcy stóp.
Czemu od miłych słów przyjaźni prostoduszne,, .
Niew inny wszedł w ten (wi at zawistny tak i duszny
Dla żądz plomiennyrli i dla z.c,ofnych dusz?
Dlac;:cgo porfp/ dlo11. n;f?c?:emnym swym oszczercom,
7.mcicrzył dżwięlrnm sł ów i u,ir.rolomnym sercom Aleksander Puszki11
Rt P1,b11 V ita li Gio v n ni

011, co tajnil;:i serc w

młodości przejrzał już?

I ufi11wszy dawny w ieniec, inn;:m go - cierniowym,
Przelk<'nym laurem, w roe:a tiwieńc zyla dłoń,
l.ecz ciernie, skryte w l i ść lmirowy,
Raniły sła wn ą iey,o skro11 ;
Tmcizn;:i go w ostatnie dni pojono,
Zdradzitcl?im szeptem gfopców drwił zeń świat
I z żądzą zemsty nie za.cpo(:·oion.01,
Z żalem nadziei oszukanych padł.

Um1i.leła JU Ż

cudowna pzem
I nit ro zcbrzmi J l!Ż zb11d:w;1.A,
Schro11ieni-: iego - vo!m cieHi,
Na 11stach pieurć położon a .

Sewe1yn Pollak

A <.Jy , o dumni z ojców s'Wyc.'; naz'Wiska,
Syn ow ie 1;1 ożnych, :zn,myc/J z podlo:ci i z ła,
\ll'y, co st opą shiżalczą depczecie zwalisk.i
Rodów , l~tóre s.klzyr.;dzila śle pa fo ;u gra ,
W'y, itojqcy przed tronem zg r.:.i J.1 ;ziew olniczq,
\vulnu;ć , Genius z i Słai;;a nie w strzym„ly -was,
Kccil Pod stopy prava .k>ryiecie się w czas,
PrLl'CI w 1ni sąd i prm.:.,da - niechaj milczą!
Lecz j st, jest /1o;i.y s,1d, g.-:c/:iy ro zpusty! Jest
'lędzia stras zli w y i on czeh 1,
V1cz ym d/,;ń złota brz ę.le i próżny gest,
~ góry z;ia każ dą my\/ i oyn c z łowieka.
; wad y wy /J.;dziccie już na d mno
Złorz eczyć nw po wszvstkic dni
I nie zmyjecie już ki''i.i)lą w.1.1zą wszystką czarną
Poety sprnwiedliw e1 kr'l.Vif

Rok puszkinowski, ktory ro z począl się 6 czen\ ca, w 150-tą rocz nicę urodzin
Aleksandra Puszkina, z az ębia ł się z rokiem mickiewiczowskim. W ramach wystaw y mickiewiczowskiej w warszawskim Muzeum Narodowym o lworto wystaw' pośw iq c.oną twór cz ości i życiu Puszkina, a także jego stosunkom z Mickiewiczem. Podobnie wysla\va po ś więcor:a Puszkinowi z cizia em mickiewiczow sk im
otwarta zost ała w Moskwie. Jednocześnie zarówno w Moskwie jak i -., Vvarszawie odbywają sit~ od wielu miesięcy uroczys te akademie ku czci wielk ich
poetów, polskiego i rosyjskiego . To polączenie obchodów poś w ięconych uczczEniu obu poetów nabiera zm1czenia symbolu. N ie na darmo, zaró wno Mickiewicz jak i Puszkin by li przoduj<icyrni lud ź mi s·w ojej epoki, wyrazicielami idei
wolr:cściowych. Nie na darmo obaj ci twórcy, sięgnąwsz y do źródeł samorodnej poezji ludowej, wzboyacili w ten sposób nie tylko swój jqzyk poetycki, ale
i tieść w ewnętrzną swoich dzieł, stając się poe tami narodowymi. Nie na darmo
wreszcie obu ich łączyła przyjaźń poetycka, przyjaźń, która również nabrała
znaczenia symbolu.

TEN, KT()RY S!VI IAŁ WYSŁAWIAĆ WOLN OŚĆ ...

M.j. Lermontow
(tłum. Wi esla'1iJ Karczewski)

ł

Puszkin

pisał

o Mickiewiczu:

„.Mówił

o przyszłych czasach, gdy narody zapomną waśni - i w rodzinę wielką połączą się. Słuchaliśmy poety z zapartym oddechem„.
Dziś, gcty spełniły się te słowa, z zapartym oddechem słuchamy obu wielkich poetów
Ale zanim zaczniemy czytać czy oglądać na scenie dzieła Puszkina, musimy pozr.ać ich twórcę, jego życie, środowisko, w którym wzras t ał i pracował.
Musimy także poznać zasadnicze cechy jego twórczości. Aby zdać sobie sprawę
z jej przełomowego znaczenia.
Jak już wspomniałem na wstępie, Aleksander Puszkin urodził się dnia
6 ~zerwca 1799 r. w Moskwie. Pochodził on ze zubożałej rodziny arystokratyczne]. Matka poety była wnuczką słynnego wychowanka Piotra I, księcia abisyi'lskiego Ibrahima Hannibala, generała artylerii. Puszkin opisał go w swej opowieści historycznej pt. „Murzyn Piotra vVielkiego".
Dzieciństwo Puszkina nie bylo radosne. Rodzice prowadzili życie światowe,
przyszły poEt.a zdany był na opiekę cudzoziemskich guwernerów i starej niańki,
która pierwsza zaznajomiła go z poezją i baśniami ludu. Jednocześnie ch1opiec,
mając dostęp do biblioteki ojca, bardzo wcz eśnie zapoznał się z dziełami klasyków literatury światowej. Te dwa mosty poezji ludowej i tradycji klasycznej
sprzęgły się w późniejszej twórczości poely.
W 1811 r. Puszkin zostaje oddany do liceum w Carskim Siole. vV czasie popisu w tej szkole talent młodego poety spotkał się z uznaniem Dzierżawina, najznakomitszego podówczas poety Rosji.
W 1818 r. Puszkin - po wyjściu z liceum - bierze żywy udział w życiu
towarzyskim stolicy. Puszkin, który już uprzednio dał się poznać jako znakonucie zapowiadający się poeta, w 1820 roku wydaje poemat romantyczny „Ruslim
i Ludmila". Poemat, w którym po raz pierwszy w sposób świadomy zostały
wprowadzone przez Puszkina wątki lnctowe, wywołuje glosy zachwytu, a jedno5

cześnie ostre sprzeciwy reakcyjnego odłamu krytyki; zachowawczo nastawieni
krytycy nie mogą wybac z yć poecie gwałtownego przełamania arystokratycz·
nych tradycyj w lileraturze.
Jeszcze w czasie pobytu w liceum, po przez przyjaciół, którzy w przyszłości
mieli odegrać wybitną rolę w spisku dekabrystów, Puszkin przejmuje się wpły
wem idei wolnościowych. Za liczne epigramaty, skierowane przeciw carowi
Aleksandrowi I i przeciw jego najbardziej reakcyjnym ministrom, jak Azakerejew i Golicyn, a także za odę „vVolność", o malo nie dostaje się na Sybir. Ze·
słany na południe Ros ji, gdzie spędza 4 lata, zostaje otoczony „opieką" władz,
które w końcu wyznaczają mu jako miejsce za1nieszkania Michajlowskoje rodzinny majątek Puszkinów. \V Michajlowskoje pracuje Puszkin nad tragedią
„Borys Godunow" i dalej pis:,e „Eugeniusza Oniegina", poemat, nad którym
pracował jnż od dawna, a który miał się stać największym jego dziełem.
Krwawe stłumienie spisku dekabrystów, którzy 14 grudnia 1825 r. podnieśli
rzbrojne powstanie przeciw carowi, wstrząsnęło poetą . Dekabryści nie mieli opar·
cia w masach ludowych i to było przyczyną ich klęski. Puszkin współczuł ich
ruchowi, ale klęskę tę przewidywał -- w zrozumieniu sytuacji politycznej
i w szerokim pojmowaniu zagadnieó. społecznych poszedł dalej od dekabrystów. Przykładem tego jest chociażby napisana jeszcze przed rozgromieniem
dekabrystów tragediii historyczna „Borys Godunow", gdzie poeta po raz pierw·
szy w literaturze rosyjskiej wpro-wadza lud jako czynnik decydujący w życiu
narodu.
Swoje wspMczucie dla ruchów wyzwoleńczych wyraża poeta w !icznych
utworach. Takie wiersze, jak „Pismo na Sybir", czy „Arion", świadczą o tym
niezbicie.
Idee postępu, reprezentowane przez przyjaciół-dekabrystów, Puszkin pragnął un.er:zywistnić poprzez podniesienie poziomu ogólnego, poprzez kontynu·
ację w Rosji reform cywilizacyjnych Piotra I. Stąd w twórczości jego ustawicz·
nie powraca postać pi erwszego reformatora Rosji. Piotrowi poświęcony jest ·
r oemat „Poltawa", n ap isany w 1828 r. i „Jeździec miedziany", pisany w roku
1835. W tym świetle znpelnie jednmnacznie br z mią liczne wiersze, dotyczące
powołania poety i roli poezji, pisane w najbliższych latach po stłumieniu pow·
stania dekabrystów. W idz ąc w wolnym g tosie poety odbicie myśli i uczuć całego narodu, Puszkin ylosit swobodę poetyckiego słowa, którego nie może za·
g~uszyć ucisk i tyrania. Wład z e carskie stale nieufnie patrzące na poetę po powstaniu grudniowvm, roztocz yły jeszcze ściślejszy nadzór nad jego życiem i dzia·
łalnością t\'1Órcz<1 Doszło do tego, że car Mikolaj, sprowadziwszy Puszkina pod
konwojem do Petersburga , pozwolił mu wprawctzie mieszkać w stolicy, lecz za·
ofiarował mt1 się na doradcę, co oznacza o w praktyce cenzurę ostrzejszą od
stosowanej wobec innych . Vl lalach następnych , w Moskwie i Petersburgu, Pus~l
kin pracuje dalej nad „Onieginem", pisze poemat „Połtawa" o M3.zepie i walce
Piotra I z najnzdem 5zwed1.kim. \i\Tplątany w krąg intryg dworskich, w pustce
salonów, wśród blichtru życ i a arystokracji urzędniczej i równocześnie gardzący·
nim, poeta nie zdo:a nigdy zrzucie z siebie więzów, które pętały jego twórczość.
W tyn. wł aśnie świecie pozna ;e Puszkin piękną Natalię Gonczarow, swą przy·
szlą żonę, oświadcza się, lecz gdy nie od razu zostaje przyjęty, wyjeżdża na
Kaukaz. Jesienią 1830 r. znalazł s i ę Pus?.kin dla uregulowania spraw rodzinnych
w posiadi ości ojca, wiosce J3o ldino. W ciągu 3 miesięcy tego zdumiewająco

twórczego okresu, Puszkin pisze 2 ostatnie rozdziały „Oniegina". Powstają
wtedy 4 tzw. „male tragedie" : „Skąpy rycerz", „Mozart i Salieri", „Gość kamienny" i „Ur:zta podczas dżumy", 30 blisko utworów lirycznych oraz krótkie
opowiadania pt. „Opowieści Bie.kina", którym sądzone bylo stać się punktem
wyjścia nowoczesnej prozy rosyjskiej .
Po powrocie z Bo'dina, Puszkin żeni się z Natalią Gonczarow. Piękna, lecz
samolubna i żądna blasku światowego żona poety, sta1a się pośrednio przyczyną jego tragicznej śmierci. W wyniku intrygi dworskiej, którą niechybnie spro·
wokował car Miko '. aj, Puszkin w obronie dobrego im ienia żony ginie w pojedynku z ręki gwardzisty carskiego, arystokratycznego emigranta francuskiego
D'Anthesa (10. II. 1837 r.).
W rozprawie o „Dubrowskim" pewic:~ krytyk (A. Jacimirski). wyraził się,
Puszkin jako artysta i obywatel atakuje w ulworze tym nie pos z c~ególne osoby, lecz cały ustrój ówczesnego państwa rosyjskiego. Ze prawda spoleczna
„DubrowskiP-go" polega właśnie na ukazaniu ca;ej okropności systemu, który
niszczy byt najszerszych mas ludowych i deprawuje tych, którzy nad masami
tymi panu j ą. Te s :owa mogą stanowić punkt wyjścia dla sformowania realizmu
puszkinowskiego, realizmu krytycznego w stosunku do otaczającej go rzeczywistości spo:ecznej. Puszkin był wyrazicielem idei najbardziej postępowych ludzi swoje.j epoki.
że

Z dekabrystami łączyły go więzy przyjaźni i wspólnej ideologii. I Puszkin i dekabryści odnosili się w sposób jednakowo krytyczny do systemu carskiego samowładztw a, rozumiejąc konieczność przeprowadzenia zasadniczych
zmian w ustroju państwa rosyjskiego w myśl hasel wolnościowo-rewolucyj
nych. Klęskę dekabrystów Puszkin odczul jak s•woją własną. Nie na próżno
w okropnych dniach stycznia 1826 r. Puszkin, pisząc w Michajiowskim piąty
rozdział „Oniegina", rysuje na marginesie rękopisu swój autoportret w otoczeniu profilów Mirabeiln, ·w oltem i przyjaciót dekabrystów: Pestela i Rylejewa.
Motyw ten powtarza się często pod rysunkiem szubienicy z ciałami pięciu powieszonych. Puszkin dopisuje znamienne s.owa: „i ja mog'.em być pomiędzy
nimi« . Że się pomiędzy nimi nie znalazł, by.o dzie :em przypadku, ale zawsze
uważał się za ich spadkobiercę, za tego, który następnym pokoleniom ma przenieść ich idee.
W „Arionie" mówi Puszkin o sobie:
„A ja, tajemny pieśniarz sprawy
Na brzeg rzucony burz nawa.ą
Ja lutnię po dawnemu stroję„."
Ale, jak już wyżej wspomnia'.em, Puszkin wyprzedził dekabrystów w rozumieniu rewolucyjnej roli mas ludowych w procesilch historyczn ych. Prawda
spo1eczna w dzie,ach Puszkina wiąże siG nierozdzielnie z prawdą artystyczną.
Jasne widzenie rzeczywistości spo,ecznej prowadzi do prostoty i jasności prawdziwego realizmu.
·
Głęboka

i szczera poezja Puszkina zav•sze by:a realna w sensie wierności
stanowi.a żywy i ostry protest przeciw wszel:..iej akapr1.eciw senlymenlalt•emu fa.s zowaniu życia. Pu:>zkin
przez ca1e ży ie. uczy t siq u swoich poprzedników i u wspólczesnych,

życia i zawsze
demickości i umowności,

prawdzie

uczył się

6
7

hołdował

kolejno wszystkim ówcz e śnie panującym kierunkom literackim, biorąc
z nich wszy!'tko co najlepsze, prawdziwe, a odrzucając to, co było jedynie
przejściową manierą. Nie zatrzymuje się jednak przy osiągnięciach nabytych,
idzie dalej drogą pewną, którą poznaje nieomylnym poetyckim instynktem. Słu
sznie też mówi o sobie: „w literaturze jestem sceptykiem, żeby nie wyrazić się
gorzej i wszystkie jej sekty traktuję jednakowo".
Pseudoklasycyzmowi zawdzięcza Puszkin dążenie do zachowania umiaru,
do ścisłości kompozycji i jasności wyrażania, do starannego opracowywania
dzieła, a przede wszystkim dążenie do pogłębiania języka ojczystego. W tym
względzie posunął się on jednak znacznie dalej, niż wszyscy podówczas razem
wzięci badacze w lic:mych akademiach Europy. Zwrócił się do dziejów języka
i do języka ludowego. Zdohyczą Puszkina jest zastosowanie w szerokim zakresie mowy potocznej w poezji. „Nie należy stać na przeszkodzie swobodnemu
rozwojowi naszego boqRtego i pięknego języka" - pisze. Oto hasło, pod którym wszczyna walkę ze sztucznym szablonem językowym klasyków. Pod tym
hasłem walczy dalej z wymyślnym językiem sentymentalistów i romantyków.
Sentymentalizm Bernardin de Saint Pierre'a, Richardsona i Karamzina
z jego umownością i sztucznością stał się dla Puszkina jedynie odskocznią, która
posłużyła mu ula odtworzenia. kilkn pięknych, lecz żywych w przeciwień
stwie do dziel sentymentalistów - postaci „dzieci natury".
Miarą oryginnlności lwórcżej Puszkina-romantyka jest fakt, że zaciekła niechęć do renlizmu na rzecz apoteozy poetyczności w teorii braci Schleglów przekształca się u poety rosyjskiego w głębokie przekonanie o humanistycznym od.działywaniu poezji, o jej niezależności od wpływów zewnętrznych. Przekonanie
to w ówczesnych warunkach politycznych było zjawiskiem bezwzględnie postę
powym. Romantyczny zwrot ku średniowieczu, ku czasom rycerskim staje się
u Puszkina jedynie podstawą do głębokiej analizy psychologicznej w „Skąpym
rycerzu", Byron, który był przez pewien czas ,;władcą jego myśli", wpłynął na
Puszkina jedynie pod względem formalnym. Klarownej poezji Puszkina obcy
jest mroczny ton ba,j ronizmu. Jnż we wczesnych poematach o charakterze bajronicznym, jak „Cyganie", „Jeniec kaukaski" i „Fontanna Bachczyseraju", pojawiają się elementy realizmu, aby w pełni dojść do głosu w poemacie narodowym „Eugeniuszu Onieginie". W „Onieginie" Puszkin, opisując Leńskiego,
w sposób wyraźnie ironiczny odnosi się do smutku i rozczarowania romantyków.
Studiując Szekspira i dramat romantyczny, Puszkin nie ogranicza się do śle
pego naśladowania strony formalnej, lecz tworzy dzieło o tak wybitnie narodowym charakterze, jak „Borys Godunow". Puszkin posiadał silne poczucie narodowe, które wzmożone zostało przez rodzące się w Europie podówczas prądy
odrodzenia narodowego h1cló w. Prądy, które niosła ze sobą młoda burżuazja
europejska, były postępowe i rewulucyjne w przeciwieństwie do zachowaw•
czego kosmopolityzmu sfer dworskich i panującej klasy szlacheckich feudałów.
Puszkin nie był ciasnym, .wściankowym nacjonalistą, a właśnie studia nad
historią Rosji i badanie języka ludu wpłynęły na to, że jako rosyjski poeta narodowy stal się on w pelni poelą europejskim, wnosząc y m nowe wartośr:i do dorobku kultury światowej.
W dzielnch Puszkina ż yje przeszłość; i teraźniejszość narodu. Przejście od
romantyzmu do realizm11 tlało ·w rezultacie lak wspaniałe dzieło, jakim jest
8

„Oniegin'', „Encyklopedia życia rosyjskiego~, jak wyraził się Bieliński; owocem
realizmu byla proza Puszkina, w której siqgnąt on w przeszłość narodu, prawdziwie ukazał rozmnile klasy spo:eczr.e i pierwszy spośród pisarzy
rosyjskich powiedział prawdę o wsi pańszczyźnianej. Proza puszkinowska stała
się źródłem, z którego czerpali niemal wszyscy powieściopisarze rosyjscy. Z postaci opowieści , nowel i poematów puszkinowskich wywodzą się bohaterowie
wielkich powieści XIX wieku. Ludowość i narodowość wnoszą w powieści Puszkina wartości ogólno-ludzkie. Słowa Puszkina-demokraty, Puszkina-rewolucjonisty są slowami humanisty, którego oddzialywanie sięga daleko w przyszłość.
Jego szlachetny gniew, jego bezkompromisowość, jego miłość dla ludzi,
jego optymizm i wiara w życie przełamują się w pryzmacie wspaniałej poezji
i są tak samo dla nas pobudrnjąco twórcze, posiadają tę samą silę natchnienia
w walce o sprawiedliwy porządek świata, jaką miały dla współczesnych poety.
Ten, który „w swój nielitościwy wiek wysławiać wolność śmiał i wzyw?t
miłosierdzia i szlachetno~ci uczuć strzegł'', jest dla nas dlatego może tak żywy,
że nie pomijał problemów swojego czasu, nie lękał się ich trudności, nie zawsze
umiał wyłamywać się z więzów, jakie narzucała mu jego klasa. Zbyt silnie
wpływało na niego wychowanie i tradycja kultury szlacheckiej. Zbyt nikły był
wpływ klasy, która się dopiero w Rosji rodziło. Umiał jednak trafnie ocenić
swoje środowisko, zająć wobec niego stanowisko krytyczne, tworząc podstawy
nowej i nowoczesnej literntury, żywej pod względem społecznym i poetyckim
po dzień dzisiejszy i w sposóh żywy oddzialywającej na naszych współczesnych
poetów i pisnrzy. Fakt, że dla pisarzy państwa socj alistycznego Puszkin nie
przestaje być źródłem natchnienia, jest najlepszą rękojmią twórczej postępo
wości jego poezji, jej głębokiego humanistycznego sensu.
Seweryn Pollak
pogłębienia

Marian Jakóhiec
PUSZKIN I POLSCY ARTYSCI
Ilekroć

wspominamy

o

polskich

kontaktach

kulturalnych

Puszkina,

uświadamiamy sobie, najzupełniej słusznie, jeyo serdeczną i dozgonną przyjaźń

z Mickiewiczem. Nic dziwnego. Tradycja tej przyjaźni urosła dziś do granic
symbolu. Widzimy w njm przykład solidarności i pojednania tego wszystkiego,
co w narodzie ros y jskim i pol.;;kim było najlepsze i najwartościowsze.
Korzystając z olbrzymiego dorobku radzieckiej nauki o życiu i pracy twórczej Puszkina, z ogłoszonej dopiero niedawno pełnej jego korespondencji,
matcrictłów autobiograficznych , z pamiętników i listów osób, z jakimi łączyły
wielkiego poetę bliższe stosunki, z dziesiąt.ek i setek fachowych prac historyczno-literackich, nrnmy m ożność nie tylko odt\vorzyć losy MickiewiczowskoPuszkinowskiej przyjaźni , ale też przekonać się, że jego stosunki z reprezentantami polskiej kultury bynajmniej nie ograniczały się do Mickiewicza. Już od
najwcześniejszej młodości, prze:d znajomością z polskim wieszczem narodowym,
miał on możność pewnego wqlądu w nasze sprawy kulturalne, spotykał polskich poetów, malarzy. muzyków.
W mlodzieóczym poemacie Puszkina „Rusłan i Ludmiła" (1820) spotykamy
nazwisko jedneno z najzdolniejszych polskich artystów-malarzy pierwszej

połowy XIX w, Aleksandra Orłowskiego (1777-1832). „Bieri swoj bystryj
karandasz" - pisze Puszkin. „Risuj, Orlowskij, noez i sieczu". Bezpośredniość
i pcufalość tych słów świadczy, że poeta znał doskonale tę ze wszechmiar
niezwykłą postać: i pod względem spo lecznego pocho:.lzenia, i
głośnych
w swoim czasie perypetii życiowych, i talentu, i niezwykłej pasji twórczej.
Pochodził Orłowski z Nieborowa. Ojciec, szaraczkowy szlachcic, trzymał

robionymi na pn:;dce karykaturctmi. Po powstaniu Kościuszkowskim, w którym
Orłow:>ki wziął ud z ia ł , ranny i zł :i many udał się do Petersburga, słynącego już
Akaden•ią Sztuk Pięknych i „doborem artystów
i profesorów", jak pisze
przyjaciel Or ~ ow5kiego . również malarz, Wincenty Srnokowski. Tu przyjęto go
z otwartymi ramionami, dano możność pracy, tu też ro z winą[ on wspaniale swój
tale n l. Spe cj al n ością cn tyst ycznq Orło,vo;kiego były sceny batalistyczne, typy
wo jskowe i ko·ln ck ie, sc n y m y śli w sk i e , typ y szlachty, a nade wszystk o dora ź na
karyk atura, odpowiadające sma ·owi szlr.chty na pocz. XI.-' w.
Ale ni(' tyl k o s w oją v .t ką zarowal Aleksa nder Orlowski otoczenie.
Uroczym był również lo'.var l ysn~n1 i kompanem. Gromad1.ila się u niego cała
cygane1ia literacka i c•rt vst yc znd Petersburga . „Sam, przedziwnym b ęrląc amfitrionem, wszędzie ta k żP po ż ą danym był biesiadnikiem dla wielce mił ego,
zaslolnego, że tak powiem, dowcipu'" . -- pisze pamiętnik ar z tych czasów, dr
Stanislaw Morawski. - „\Vszyscy byli u niego na slopie równości i n ikt u niego
gło w y nie zad z ierał, jak te ż również tam stanu swojego się nie wstyd z ił..."
Stałym byw alcem Orlo wsk icuo. jak sic; zeluje , był także Puszki n . Pamiętał o nim
nawet \ ; czasie, gdy o d by \ al podró ż o Arzerum (1829) . Opis u j ąc j ą , wspomni
również „o kosmatych k o niac h , znanych nam z wiernego oló wkc1 Orlo wskiego".

A. Puszkin i A. Mickiewicz
Plaskorzc<ba M!lbcrger•

austerię w Siecllcach. Kiedyś przez miasteczko to przejeżdżała księżna Czartory5kc i zatrzymawszy się w za jezdnym domu, zwróciła uwagę na uzdolnionego
chiopc-c.-rysow11ika. Zabrała go ze sobą i oddala na naukę do s:ynnego wówczas
w Wars7.awie Norblina, ydzie z kolei zaopiekował się nim ks. Józef Poniatowski. Dawał mu podobno codziennie dukata zlotem i konia wierzchowego do
użytku, za co wieczorami w pałacu „Pod blachą" bawi! zebrane towarzystw<>

M alarstwo polskie w kręgu Pus7kina reprelentowcll i ta - że in ni a rtyści. Żył
za jl go cza sów w PelershLtrf!ll wsponmian. już W ince nty Smokow s k i, Józef
Oleszkiewicz i \'\Talent y V\' <1i1k.o w icz - - zncrni n a m z biografii Mick iewicza.
O Walentym VV" ańko w i rzu pisze w swoim pam i ę tni ku Stanisław Moraws ki, jak to odwied z aj ą c go po 1c1z pi Pl wszy, „nie lic.ląc ro z ~· ies z ony ch na ś cia nach
robót, dwa wi e i -je u d ~rza jąc f ol o portrety n a dwóch w arszta tach obok siebie
stały ... Jednym z nich Lyl to ,, la ś nie ów s z czP,śliwie zrodzm y portret Mickiewicza, opartego o skał " w 1>urce. Po rtret, który stal pote m pop ularny nieledwie Lak, jak i s a m Mick iew ic? W tym portrecie udało si ę a r t yś cie upoetyzować, uidealizować, up iększ yć'. L Wcł f7 n as?eg o wiesz cza, a jednak u obić go najzupełniej podohn , m„. Ty ch że s ćlrn'tcl1 z u p e ł n i e rozm ia rów stał
ob ok drugi
portret. Wyohrażał 011 mężc .i:yznę , udrapo wa nego w szerok i l k r atko w a n ą podszewką płaszc z-alm a viva, stojącego w kontemplacj i i ro z myślaniu pod cienistym dr ze w em„.". A. rt s ta wy j aśnił mu, ż e był to por t ret Pus.<:k ina. Niestety,
nie zachował się o n do na sz y ch czasów. Jedynie w r. 1929 puszkinista i radziecki historyk sztuki, M. Bielajew, odnalazł szkic ołówkow y do tego portretu,
sporządzony przez \V a ń.k owicza.
\\T najbliż sz v m otoczenin Mi ckiewicza i Puszkina ż y li takż e inni Polacy, którzy reprezt' l lo 'i.l li god n i< życie kulturalne narodu polskiego. N a l e ż c1ła do nich
w pie1w;,zy rn fl <;dzie wiel ka p ianistka tych cza sów, Maria Szymanowska. Jako
bywale je j k rmrcrtów, s]ys zci t Pus in zapewne coś niecoś o je j prz es z łości.
Wi <clom o rn u b·, ;o , jak wi e lk ą s ł awą cieszyła się w Europie. Może 1wiedział
o jej w~paniri :vm debiuciL~ w vl/arszawie w r 1818. W Moskwie z j aw i ła się po
raz pi e rws zy \'. r. 1822, już .i ako 1.awodowa artystka. Stąd przyjechał a do Petersburga i od razu zdohvla sh1 wę i popularność w artystycznych i literackich
kolach towarz rskich. \"lielkim jej entuzjastą był wspólny przyjaciel Puszkina
i Mick iewkza , Piotr Wiazie mski, który znał j<1 jeszcze ze swego pobytu w \"larszawic. Pociąw1ła zresztą towarzystwo zarówno talentem muzycznym, jak także
bystro ścią um vsłu i urodą. Wieść o niezwykłej polskiej artystce rozchodziła się
po calej Rosji. Z z<•rhwvtem piszą o niej ~vspółcześni pamiętnikarze. Po kon-
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certach w Moskwie i Petersburgu wyjechała Szymanowska za granicę. W ciągu
czterech lat :z.jeździła Niemcy, Francję, v\Tłochy, Anglię, i tam, wedle s ~ ów Wiaziemskiego, „nie tylko cieszyła się powodzeniem, lecz także starała się przez
ciągłą naukę i znajomość z najpierwszymi wspó;czesnymi artystami i kompozytorami zdobyć wiadomości, smak i wszelkie pomocnicze środki sztuki". Podróże te, wedle niego, dały jej slawę europejską, zadokumentowaną w sposób
pochlebny w licznych q:osach prasy niemieckiej, francuskiej i angielskiej".
Znaczącym epizodem jej pobytu za graniq byla znajomość z Goethem i triumfalne koncerty w Weimarze na początku 1823 r.

V..' marcu 182'.:l r. Szymanowskil znowu zjawiła się w Petersburgu. Witała
prasa sto ł eczna. Zacz ęt a znowu koncerty. Oto wyjątki z jednej ówc;.;esnej 1ecenzji. ,,Pani Szymanowska
zachwycała
wszystkich swoją
czarowną
grą,
w której zjednoczyiy się niezwykle umiejętnie uczucie
i życie i to wysokie pojęcie harmonii, które dolącza do muzyki siłę porusznjącą
serce Moźna to nazwać po ezj ą muzyki. Fortepian ożył dzięki muzyce te]
artys tki. Znawcy, w ogóle skąpi na pochwoly, mówią, że p. Szymanowska jest
niezrównana w legato i cantabile i że z niezwykłą wyrazistością odtwarza
olśniewające myśli kompozytora„. Mi~ośnicy muzyki są zachwyceni przyjemnym zlewaniem się tonów·, jakby śp i ewnością nut, umiejęlnyrn przejściem
z jednego tonu do drugiego".

u Szymanowskiej spo t ykilł się Puszkin z Mickiewiczem w otoczeniu najbardziej
~ulturalnego towarzystwa rosyjskich i polskich poetów aTtystów i muzyków ze salon pianistki był najmacrn iejsz ym ogniwem w łańcuchu polskich stosunków Puszkina, że niewątpli wit~. Szymanowska dzięki swojej muzyce nieraz
wprawiała w zachwyt zm ::;czonego petersburskim życiem poetę".
.
'.'-1.aria Szymanowska, inni polscy muzycy (jak Michał Wielhorski), polscy
artysc1, malarze, a wreszcie pomniejsi poeci (jak Gustaw Olizar) stanowili
wclziE:czną polską ramę, na tle której rysowała mu się w świadomości stale i dozgonnie sylwetka w ;a$ciwego i najwi ęks z ego reprezentanta naszych wartości
kulluralnych, bliska mu ideowo i poety cko postać Adama Mickiewicza.

ją już cała

Trudno ustalić datę nawiąz ania osobistej znajomości Puszkina i Szymanowskiej. Siostra poety, Olga Pawliszczewa, wspominała, że znal ją dobrze
ojciec ich, Siergiej Lwowicz Puszkin i że uczestniczył w jej koncertach w Warszawie, gdzie po kongresie wiede1'1skim by l przez jakiś czas urz ędnikiem. Tak
więc znajomość ta była, rzec by można, rodzinna.
Wczesną
wiosną
1827 r.
os i ad ł a Szyrnu.now5ka w Pctersbmgu na dluższy czas. Weszła ponownie do
kół literacko - artystycznych „loliry, prowadzi ł a svvó j salon literacki, w któr ym
zbierali się pisarze i etrtyści, a tahe, jak pisze jeden z pamiQtnikarzy, „liternc:ko-artystyc:zna czc;ść polsl<iej kolonii z pierwszym wśród nich-Adamem
Mickiewiczem". „Dom Szymanowskiej i w Petersburgu i w Moskwie, gdzie
bywała przejazdem podczas swoich artystycznych podróży po Rosji, był swego
rodzaju centrum zbli5:enia inteligcnc~i polskiej i rosyjskiej, przy czym imię jeJ
stale> splatało się z imieniem Mickie"wicza". v\T domu tym bywał Puszkin. O jego
przyjażrii dla polskiej artystki i o podziwie dla jej talentu świadczy fakt, że
wpisał się do .jej albumu. „Iz naslażdienij żizni" pisał „Odnoj lubwi muzyka ustupajet. No i lubow mielodija". Pod s; owami tymi widnieje data 1-go
marca 1823 r. Wiersze te wyją ł Puszkin z drugiej sceny swego „Kamiennego
gościa", którego właśnie w tym czasie pisał.
Nazwisko Puszkir1a w pamiętniku Szymanowskiej znalazło się obok najsławniejszych nazwisk ówczesnej Europy, obok Goethego,
A. Humboldta,
Chateaubrianda, Delavigne'a, B. Conslanta, T. Moora, Beethovena, Webera itd.
Z Rosjan widnieją tam nazwiska Karamzina, Żukowskiego, Kry lowa, Denisa
Dawydowa, Gniedicza, Wojejkowa, Fiodora Glinki, \i\Tiaziemskicgo.
Wśród papierów po Szymanowskiej znalazł się jeszcze jeden ślad jej bliskiej znajomości i przyjaźni z Puszkinem: liścik poety z podziękowaniem za
zaproszenie na przyjc;cie, pochod z ący, jak prz ypuszc z ają puszkiniści radzieccy,
z lipca lub sierpnia 1828 r. List ten, pisze Jeden z tych uczonych, jest niczym
innym, jak zwyczajną towar1.yską notatką. „Należy wszakże pamiętać, że
12

Marian Jak6biec.
S. Durylin
PUSZION I SZCZEPKIN
Puszkin i Szczepkin tworzyli w jednym czasie. W latach tych, (1820-1837)
Pt: szkin osiągnął szczyty swo ; i: j tw6rc;( OŚci w dziełach takich, jak „Eugeniusz
Oniegin", „Borys Godunow·, „Poitawa", „Córka kapitana" oraz droonych tragediach - a Szczepkin tworzył na scenie najlepsze swoje postacie -- Famusowa, HorodniczEgo, Skąpca .
, Rosyjscy tem„etycy szl uki XIX wicku, zgodnie uznają obu wielkich artystow za nowatorow w sztuce swojego '.V"ieku. Nowatorstwo to u obu szlo
w jednym wspóhiym kiernnku . Obaj, j ak o cel swo~ej sztuki, przyjęli prawdę.
Prawda w literackich u tworach Puszk ina, to odrzucenie dotychczasowych konv~encji pisarskicl1, zmiana stosun! u autom do bohaterów, sięgnięcie do tematow hislorycznych, to wres1.cie oparcie utworów o realne życie, realne
poslacie i sytuucje. Ta sama prawdfl w sceniczn e j twórc z ości Szczepkina·, to
„odlea lra lizowm1ie" 9r y cenir:,. nej, odrzucenie afektacji, sz arży, to pierwszy
krok w teatrze do pófo i jszeg o ob ja wienia metody Stanisł awskiego, to wreszcie porzucenie improwizacji aktorskiej na rzecz solidnej, rzetelnej pracy nad
rolą i studiów nad poslacią.
Pierwsze zetknic;cie się Puszkina ze Szczepkinem, to data 12 września 1826
roku,, gdy poeta prz)·był z poltawskiej gluszy do Moskwy i oglądał spektakle,
w ktorych grał Szczepkin. A mało llylo wtedy przedstawień bez Szczepkina.
W tym okresie Szczepkin według slów Aksakowa „w pełni dojrzałości swego
talentu, pracując nad sobą, z każdym dniem szedł dalej i wprowadzał nas
•v.szy~tki.ch w zachwyt i podziwieuie". A. Pogodin, mówiąc o kulturalnym
ozyw1enw. ~oskwy, w czasie, gdy Puszkin powrócił z zesłania, wspomina
m. in. o pracy Szczepkina nad Molierem. Szczepkin żył w przyjaźni z kręgiem
ludzi, z którymi przyjaźnił się i Puszkin. W literacko-ai tys tycznym salonie
Wo l końskiej, Puszkin i Szczepkin spotykali się z Pogodinem, Sobolewskim,
Życharewem, SzachO'Nskim, i innymi czolowymi luminarzami ówczesnego życia
kulturnlnego w Moskwie.
W dzienniku Pogodina znajduje się taka notatka:
„27 marca 1829 r. Śniadanie u mnie. Przedstawiciele rosyjskiego towarzystwa i kultury: Pus1kin, Mickiewicz, Chomiakow, Szczepkin, Wenelin, Aksakow, Wierstowski, \Venewitinow."
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Sniadanie byio wydane na cześć wyjeżdżającego z Rosji Mickiewicza.
W notatce powyższej jest uderzające, że a k lor został zaliczony do przedstawicieli „towarzystwa i kultury".
Puszkin i Szczepkin wzajemnie uznawali swoją wielkość w dwu różnych
dziedzinach szluki. Doworlern tego jest fakt, że gdy Pogodin szukał pomocy
finansowej cila Puszkina w początku 1830 roku, zwrócił się między i.nnymi
do Szczepkina, któr y wydatnie pomógł w akcji Pogodina.
Szczepkjn sum opowjaclal, że gdy Puszkin przyjeżdżał do Moskwy, obydwaj urlyści spolykali s it~ u N a szczoki n a, przyjaciela Puszkina w jego ostatnicl1 lat ach ży ci d.
' 1832 ro k u Szc1.. epkin w ystawił w Petersburgu na swój benefis poemat
Puszkina „Cyq<1 nic", w któr y m ural rolę starego cygana.
W 1836 raku nastap ił o kilka wypad' ów, które świadczą o zacieśnieniu
się przy ja cielsl< ich więz óv
między ob y d woma artystami. Szczepkin szykował
się do wystawienia „Rcwizorn'· Gogola i u w ażał le n wypadek za n<lj w ażniej
sze wydarzenie swojego ży ci u . Jednakże pragnął, aby przy wystawieniu był
obecny sam autor , prz hyw il j ący wtedy w Petersburgu. Gdy wszelkie pisma
Szczepkina do Gogola nie odnosiły skutku, Szczepkin zwrócił się do Puszkina
z prośbą o na p isanie listu do Gogola, do Pelersburua. Nieste ty, cho~ Puszkin
spelni. ł prośbę Szczepkina - - Gogol nie przyjechał.
„Rewizora" wystawił
Szc1epkin sam.
J e sienią teaoż 183F rnku St.czepk in znowu zwrócił się do Puszkina w spra•
wie B ielińs k iego. Bielińs k i liyl wspólpracownikiem pisma „Telegraf", które
w tym czasie zostało ?a mkni ęle za wyd rukowanie filozoficznych pism Czaadajewa. Szczepkin, za p o śr d nic twem Naszczokina, wraz z gronem przyjaciół
prosił Puszkina o w ląc z erlie H i elińskiego w zespół redakcyjny pnszkinowskiego pisma „Sowremiennik".

I jeszcze raz w tym samym 1836 roku Szczepkin prosił Puszkina o pomoc.
Tym razem choclzilo o zezwolenie na wystawienie sztu ki Kwitka Osnowianienko: „SzlachGckie w y bory". Sztuka ta miała iść na benefis Szczepkina.
Autor i dego sz1uka były jednak na pół zabronione. To znaczy ~ cofnięto
pierwsze pozwolenie cenzury. Szczepkin zwrócił się wtedy do Puszkina. z prośbą o interiwrmoj ę u Benkendorfa, szefa żandarmerii. Oczywiście, dla Benkendorfa wystarczyla protekcj<t Puszkina, aby ostatecznie za bronił wyslaw1ania sztuki.
D z iesięcioletnia znajomość.: Puszkina ze Szczepkinem stała się szczególnie
przyj a cielską w ostatnim rc1ku życia poely. Puszkin cenił Szczepkina tak
wysok o, jak cenił go Go~1ol, Aksakow, Bielii'l.ski, Hercen czy Turgeniew.
Zrozu m iałe jest. że Puszkin mu.sia ł z nać sztukę Szczepkina. Istotnie, przyja-tdy
Puszkina do Moskwy zbiegały się z występami Szczepkina w jego najlepszych
rolach. Spotykając si~ dzień w d.liefl ze Szczepkinem u Nas?;czokina, Puszkin
z ciekawości-ą s ł uchał opowieści Szczepkina o jego przeszłości, o trudnościach
życia
prowincjonalncao, pańszczyźnianego aktora. Słuchali tych wspomnień
i Gogol i Bielillski i Hercen i inni pisarze, ale rnakcja Puszkina była odmienna od reakcji tamtych. Puszkin zawsze za do1vód kulturalnej dojrzałości uważał zdolność historycz nej pamięci, zdolność ujrzenia siebie nie tylko w chwili
obecnej, ale na tle ks z tałtującej się i mijającej hi<;torii. ·wid z iał ię zdolność
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-..r Szczepkinie. Tym była podyktowana rada Puszkina dla wielkiego aktora,
<•by utrwalił swoje wspomnienia ·w formie „Zapisek". Szczepkin był zdumiony
t<1kin· projektem i odmawiał spełnienia go. Przecież dotychczas takie pamięt
niki pisali mężowie stanu, dowódcy ·w ojsk , wielmoże, dyplomaci
gdzież
więc ·w tym towarzystwie miejsce dla aktora? Puszkin zdecydował się po pro·
si u przymusić Szczepki na do wzięcia za pióro i przed wyjazdem z Moskwy
w łasnoręcznie

rozpocz ął

pamiętnik:

17 lipca 1836 r. Moskwa.

„Zapiski 11ktora Szczepkma"
„Urodziłem się ~.:1 .~1!/Jerni

kurskiej, powiL'Cic obojańskim, we <:m Kr,1sne, nad

u eczkq Pier1kq ... "
przekazał

pióro Szczepkinowi.
Puszkin zdawał snbie sprawę z wa7ności tego pamiętnika, świadczy
nadany mu tytuł: „Zapiski aktor a Szczepkina". Puszkin rozumiał, że tu
chodzi o przyszłość całeDo teatru, jako sztuki, a nie tylko o życiorys czło
wieka nazwiskiem Szczepk in. Swiarlczy również o tym, jak wysoko cenił
poeta wybitnego aktom. „Zapiski" są pomnikiem wspólnej walki obu artystów
o nową sztukę; sztukę rectlistyczną.
Wieść o śmierci Puszkina wstrząsnęła Szczepkinem, który miał żal do pe[(·rsburskich przyjaciól, %e dopuścili do zgubnego pojedynku.
Puszkin w oczach Szczepkina był nie tylko wielk im poetą, ale i wielkim
dr<lmaturgiem. Szczep k ifl znał na parniGć „Skąpego rycerza" i wszystkie sceny
d r amatyczne Puszkina.
W dramatach puszkinowskich było wiele postaci, które mógłby grać
Sl'.<.zepkin. Niestety, cenzura nie pozwalało na wystawianie tych dramatów,
tak że w artystycznym dorohku Szczepkina jest tylko kilka pozycji z dzieł
Puszkina.
M a rzeniem Szczepkina by ł o grać „Skąpego rycerza". Marzenie to speł
niło się wreszcie 9. I. 1853 r. w Moskwie, na scenie Teatru Małego. Szczepkin
miał grać rolę barona, klóra w/ g ówczesnego podziału ról, powinna być zagrnna przez „tragikćl" . Szcwpkin na tomiast był aktorem charakterystycznym
i komicznym. Sprawa byla pod wój n ie ryz ykowna. Szczepkin - komik w roli
tragicznej - i dramat Pus·1.kina picrws.:1r raz wlaściwie wprowadzony na
scenę. Od Mikołaja I istnial<i opjniu u rz ędowa, że dramaty Puszkina są niesceniczne. Toież zap0wied!. p11.erlst<1wie nia ,,S!\.ąpego rycerza" ze Szczepkinern
w roli barona bud.ziła zro.luniic.dc :winterosowanie i poruszenie.
Szczepkin zwyci<:; żyl. l Puszkin zwyciężył. Szczepkin znakomitym wykonaniem rcli udowodnil, na dlurio p1 .led S t anis ł awskim, że zamykanie aktora
w jakimś „emploi"", jest bezpodstawne, że jedyne „emploi„ dla aktora, to
„.emploi" człowiek a, a nie -- .,tragika '· , „komika„, „amanta". I Szczepkin
zwyciężył za traaicznie z marlego pr;~ yja ciela. Vvystawienie „Sh.4pego rycerza"
po k azało, że dramal y Puszkina by ł y ni e słusznie uw a ż a ne za niesceniczne, i mylnym byl poulqd, że Puszkin nie lwo r:c ł dla sceny.
Wypowiedzi ówc1.esnej pras y były ent11zj<'st yczne, tak w ocenie gry Szczepkina, jak i talentu d ra malycz1, ego Puszki na . Naw et pelersbursklt:: \:Jaz.ety, skąpe
w pochwały dla lVlosl.. vvi G an, mu5 inly uzna ć wiPl k oś ć obu artystów.
„.i

Żr

Jak blisk ie h yly poglqd y Pu szki n a i Szcze pkina n a s z tuk ę , na koni e c z ność
rea.linnu w sztuce , o b r a zują dos kon ale dwa pon iżs ze wyjątki z „Zapisków"
Szczepk ina i z „Eugeniusza Onie gina". Puszkina. Szczepkin pisze o klasycznej
grze scen· czncj.
„N a czym p ole g a ł o, w e d ł uq ów czesnych poj ę ć, mis trzoslwo gry: na tym,
ż e nik t n ie mów il swoim y ł o se m. gra polegała na pretensjonalne j deklamacji,
słowa był y 1rypo w iadan e rno ż liw '<:> najg ł oś n i e j, a pravvi e k ażd e mu s łowu towar <.ys zy ł gest. Osobliw ie w rola ch kochankó w deklamowano
tak gorą c o, że
śm ie ch wspomnieć , s łowa: mił o ść , namiętno ść, zdrada wykrzykiwano tak
gł ośno, jak tylko to b yło mo żli w e ; ale fi zjognomia grze nie pomagała: twarz
za tr zy m y wała t('n sz. tuczn y, niena turalny wyraz, z ja k im z ja wi a ła się na scenie„
A kiedy np. aktor koiic zy ł jaki k ol wie k mocny monolog, po którym miał wychod zi ć, z reguły podno s ił w t rn momencie prawą rękę do góry i z ty m gestem
opuszczał scenę. Nie zdo ł am opowiedzieć wszystkich śmies z nos l ek, jakie wtedy
i. stniały na scenie. \i\T5zystkie one rniały •j eden cel: pokazać kunszt aktorski. Np.
aktor na scenie, czując że w dialogu ma wypowied z ieć błyskotliwe zdanie, pozosta.w ał na miejscu tego, z kim mówił, występował na przód sceny i zwracał
się nie do współg1 ającego, tylko zdaniem tym obdar z ał publiczność; a publiczność ze swej strony za taką pr zy jPmność gorąco biła brawo".
A Puszkin pisze na ten temat :
„.„Tam, gdzie hnrzliwej Melpomeny
rozlega wrzask,
Gdzie przed tłumami oziębłymi
Jej blichtrem szyty 1:5ni się płaszcz".
Przeciągły się

Zestawienie tych dwu urywków ukazuje wyraźnie, że stosunek obu artystów do sztuki był jednakowy.
Szczepkin do późnej starości był silnie uczuciowo związany z tiwórczością
poetycką Puszkina. Do późnej starości recytował w ścisłym kółku zakazane
utwory poety. W 1856 roku Szczepkin wygłosił „Posłanie" Puszkina przed kniaziem Wołkońskim, jednym z tych, którym utwór jest poświęcony. Wołkoński
był potem uczestnikiem zwolnienia z pańszczyzny Szczepkina, dotychczasowej
„świętej wła5ności" hrabiny Vv olkenstein.
Historia splotła wielkie imiona Puszkina i Szczepkina. Szc7.epkin pierwszy
ocenił wielkość realistycznej prawdy dramatów Puszkina. Puszkin zaś śmiało,
własną ręką wypisał imię Szczepkina na złotej stronicy historii rosyjskiego
teatru. Obydwaj zaś artyści stali się podwaliną prawdziwej, realistycznej sztuki
d7.isiejszego, "v ... ,-, q„ ,_„fowieka.
Na podstawie

artykułu

S. Durylina („Tieatr" Nr 5, 1949 r.)
opracował

Zbigniew

Skowroński

Jerzy Procner
PUSZKIN W MUZYCE ROSYJSKIEJ
Do pierwsz ych dz ir. si ątków wt dz i.ewiętn asleg o stulec ia rosyjska kultura
muzyczna znajdo wał a s ię pod silnymi obcymi wply wami. Na salach koncertowy ch, w operze sł yszalo siq prze wa żnie mu zykę w ł osk ą , ni e mieck ą i fran cuską ,
zaś nielicw e zre sz l.ą poz ;cje .-odz im c j twórczo ści nosiły w y ra źne p~ętno obcyc~
wpływów. Ni e należ y się te mu dz iwić: d w ór ca rski od czasow carowej
Elżbi e ty u rz ątlz al wy ł C\CZ ni e w ł osk i,, przedstawienia operowe, sprowadzając
śpi e w<1h.ów i kapel mi~ l zów z ?.<i gra.nicy (przew ażnie z Włoch). ~ie brakło
ró wnie.i: na d w orz e muzykó w poch o dzenia niemieckiego. Wszyscy c1 przybysze
prze;· tilugi cza s w •wiera.li d e c y dujący vvpływ pa styl. i chara~ter twórczości
kompczylorów ros y jskich żyjąc ych na prze lo mie XVIII 1 XIX wieku.
Twórczość Puszk ina ogniskuj ąca w sobie obok zdecydowanie narodowego
chfll ;1 k l.e:rn w sz ystk1c- pozytywne rerhy ówczesnej postępowej kultury r?syjskiej , promien i owała si.lnie na inne gałęzie sz tuki, stwarzając sp.ecy~1c7:ną
atm o sferę, w k.r ęqu które j powst ało wiele dziel muzycznych, malarskich I hlerackich.
Spe cjo.hiie wielkie zn aczenie ma poezja Puszkina dla powstania i rozwoju uurodowej mu zyki roo;y jskiej . Zarówno „muzyc;z~ość" jego dzi~ł, mi~trzost~o
ich formy, piękno jęz yka, jak bogactwo tematyki 1 zawarta w mch wielka siła
dynamiczna, przyciągaj ąca niezmiennie od stu pięćdziesięciu lat po dzień dzisiejszy kompozytorów rosy jskich i radzieckich.

Na szczególną uwagę z asługuje wpływ Puszkina na rosyjską twórczość
operową. Pierwszym, klóry w tej dziedzinie zaczął czerpać pomysły do swych
dziel z poezji puszkinowskiej był Michał Glinka - ojciec narodowej opery
rosyj&kiej. Tekst drugiej jego po „Iwanie Susaninie" wielkiej opery, zatytułowar1ej „Rnslan i Ludmiła" oparty jest na analogicznym poemacie Puszkina.
Następnie' Aleksander Dargomyżski sięga po teksty wielkiego poety pisząc
młodzieńczą kantatę „Święto Baccbusa" oraz dwie opery „Rusałka" i „Kamienny
Gość". Cesar Cui, podobnie jak dwaj wymienieni .poprzednio, pozostawia po
sobie trzy opery do tekstów Puszkina.
Bodaj, że najważniejszą pozycję w historii opery rosyjskiej stanowi
dramat muzyczny „Borys Godunow", będący jednym ze szczytowych osiągmęc
genialnego talentu kompozytorskiego Modesta Musorgskiego. W utworze tym
auto· skoncentrował akcję wokół głównej postaci dramatu, podkreślając tym
samym zasadniczy trzon konfliktu dramatycznego walkę między ludem,
a carem, odrzucając cilły szereg akcji pobocznych.
Zupełnie inne pierwiastki odnajduje w twórczości Puszkina Mikołaj Rimskij-Korsakow, pisząc opery „Złoty Kogucik" i „Bajka o carze Sałtanie". Autor
oparł je na fantastycznych baś niach o wybitnie ludowym charakterze. Warto
również wspomnieć o kameralnej operze tegoż autora „Mozart i Salieri", również skomponowanej według jerlnej z „małych tragedii"' .
Je~z cz c inne momenty zawarte w poezji puszkinowskiej przyciągają Piotra
Czajkowskiego. Jego ,,Eugeniusz Oniegin" i „Dama Pikowa" stanowią ciekawy
rod zaj dramillu psychologiczne go. w którym muzyka uwypukla ludzkie
cierpienia i namiętności .
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Również

i dwie krótkie opery Sergiusza Rachmaninowa „Aleko" i „Skąpy
rycerz" oparte są na kanwie tekstowej znanych tragedii Puszkina.
Zupełnie osobne, a nie mniej ważne zagadnienie stanowi wpl:yw Puszkina
na rozwój rosyjskiej liryki wokalnej. Jeszcze za jego życia Jakowlew,
Odojewskij, Wierstowskij i wielu innych czerpało natchnienie z jego poezji.
Aleksander Alabiew blisko jedną trz ecią ze swych stu pięćdziesięciu pieśni
oparł na wierszach Puc;zkina. Dargomyżski, Antoni Rubinstein, Cesar Cui i inni
większą część swych kompozycji wokalnych napisali biorąc jako tekst poezje
Puszkina. Inni kompozytorzy „po tężnej piątki" podobnie jak ich poprzednicy
znajdują w dziełach wielkiego poety źródło natchnienia, a czerpiąc z niego
tworzą prawdziwe perły światowej literatury wokalnej.
W okresie porewoluc jnym i później, przez trzydziestoletni blisko okres
wsi;anialego rozwojLl muzyki radzieckiej, kompozytorzy ZSRR niejednokrotnie
zwracają się do poezji Puszkina. Pieśni do jego tekstów piszą: Prokofiew,
Szostakowicz, Aleksandrow, Fei nherg, Szaporin, Lewin, Szebalin, Knipper,
Kosenko, Kowal i inni.
Puezj{: Puszkina spotykamy również w twórczości kompozytorów radzieckich. pochodzących z nies1owim1s. ·. ich republik. Warto tu wspomnieć o napisanym przez azerbejdżańskiego kompozytora Amirowa oratorium do tekstu
puszkinowskiego poematu oraz o pieśniach kompozytora łotewskiego Medynia
i Estończyków Kappa i Stepanowu.
\V ciągu ostatnich lal powstć1ło około trzydziestu baletów, opartych na
tematach zaczerpniętych z dzieł Puszkina (nie licząc tych, które napisano
w okresie przedrewolucyjnym) .
Jak widać z powyższ e go. pobieżnie zresztą sporządzonego zestawienia
żaden chyba naród nie mo~e poszczycić się wieszczem, który by wywarł równie
wielki wpływ ja.k Puszkin na muzykę swego kraju.
·Od pierwszych lat d ziewiętnastego stulecia, aż po dzień dzisiejszy stale,
nierr:;.er\ovanie wzrasta liczba kompozycji muzycznych, inspirowanych niejako
przez poezję puszkinowską. Szczególnie wiele, bo blisko 600 pieśni solowych
i chóralnych, 20 baletów, IO oper i cały szereg kompozycji symfonicznych na
lematy zac zerpnięte z poematów Puszkina powstało w Związku Radzieckim
w okresie roku puszkinowskiego.
Jerzy Procncr

autor sztuki „Na dnie " i „Jegof Bułyczow " nie mógł przejść
obok drama tycznej twórc z ości wi e lkiego poety. I rzeczywiście, Gorki
w ciągu szeregu lat wypowiadał s i ę na temat puszkinowskiej dramaturgii
w swoich krytykach literackich, w listach i opracowaniach artystycznych. Badał
nie tylko podstawy teorii puszkinowskie go dramatu, ale nieledwie omawiał
każdL z dzieł lego rodzaju: od potę:'mego .. Borysa Godunowa " aż do drobnych
jego tragedii.
A

przecież

obojętnie

•

S. Breitburg
GORKI O PUSZKINIE-DRAMATURGU
1.
Aleksand er Puszk i n

Ogólnie wiadomo, jak wysoko cenił Gorki osobowość i dzi e a Puszki na.
„Giganl Puszkin, naj w iqksza nasza chluba i najpełniejszy wyraz duchowych slł
Rosji", „twórca podstaw naszej poezj i i nauczyciel n as wszys lk ich", „najwięk
szy w świecie artysta", „geniusz, nie mający równych sobie" - takie i tym
podobne zdania Gorkiego o Puszkinie, jako w odzu rosyjskiej literatury i znao:iym w caiym świecie pisarzu, powtarzały się niejednokrotnie.
Ale nikt wł a ści wie dotąd niE interesował się zdaniem Gork iego o Puszkinie,
jako dramaturgu.
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2.

W artykule „O utworach t.!ramatycznych" Gorki, przechod z ąc od poetyki
Puszkina, jako całości, wyprnwadza Zi:1sadnicze rysy jego dramaturgii: ludowość
i realizm.
Prawda, na pie1 \ S7. C wejrzenie może się zdawać, że w tej pracy Gorkiego,
Puszkin -- dramaturg, jak gdyby nie istnieje. Nie ma w niej ża dnej wzmianki

11>

o ~tórejkol.vriek z je<:Jo sztuk. !edyna wypowiedź o nim samym nie ma pozornie
z:-v1ąz~rn z Jego teatrem. Ale przy hli ższy m za glębieniu si ę w treść artykułu staje
się widoczne, że Gork i nie tylko miał na u wa dze pus z kinowską twórczość dramatyc zną , ale uważał j<1 za pr zewyższ ającą wszystkie utwory tego rodzaju.
Stawiając wiqks z ości drama topisarzy zarzut igno rowania ustnej twórczości
ludowej i pr z esz ł ości history cz1w j . j ak o niewy czerpa nych źródeł sztuk dramatycznych, scenicznych charakterów i teatralnych konflik tów, Gorki \.vył ącz a z tego
zarzutu j edyn ie Puszkina: „Ros y jscy literaci-szlachta, z wyjątkiem wszechwiedzącego .Aleksandra Puszl{ina, nie zwrócili uwagi na folklor, nadzw yczaj bogaty
w mat e riał drarnal.yt zn y , „. nie dotknęli również materiału historycznego".

Gorki miał na rnyśli na turnlnie w pierwszym rzęd zie „Borysa Godunowa",
w któr y m jest nie tylko rea listycznie pokazana jedne:. z najsmutniejszych epok
naszej p1 zesz lości, ale w której poeta w scenach z ludem wykorzystał folklor
rosyjski.
Ludowo-poetycką osnow ę c.iramatów Puszkiua Gorki u w ażał za ich nieodłą
cz.ny rxs, a w zmianki o je90 dziełach. wią z.al ściśle z w zmiankami o jego opowwdamach. I tak w davvnym s wym liście do pewnego młodego literata pisze
Gorki o Puszkinie : „.Temu jednakowo dosh;pne i rosyjska b11śń i „Skąpy rycerz",
„Borys Godunow" i „Robotnik Bełda".
Związany

z jego rectlistyrmą metodą historycyzm Puszkina żadną miarą
od wspótczesności; - odwrotnie: obserwacje nad procesem
r~zwoju narodu, rozmyślania nad jego przeszłością, były podyktowane pragnie-.
mem poety, aby głębiej poznać teraźniejszość i - więcej - przewidzieć drogi
tego, co nadchodzi. I właśnie w „Borysie Godunowie nie tylko dokonywa jednego z ważnych zadań rosyjskiej hisloriografii, ale porusza zagadnienia
aktualne•i dla swoich czasów.
nie

odr'ywał się

Organiczny z1wiązek historyczno - realistycznych obrazów z ludowopoetyckimi motywami dał Gorkiemu podstawę
do
uznania
„Borysa
Godunowa" za · koronę dramaturgii na skalę światową. Puszkin 1jest
„autorem najlepszego dm.matu historycznego „Borys Godunow", stwierdził
Gorki już w 1909 roku w swoich wykładach z historii literatury rosyjskiej
w party1nej szkole dla robotników na Capri. I z nowym, jeszcze głębszym przekonani e m potwierdził tę swoją opinię w czasach radzieckich, mówiąc: „Puszkin
stworzył najlepszy w literaturze rosyjskiej, po dziś dzień niedościgniony dramat
historyczny „Borys Godunow".
Na głębokie, kulturalno-wychovrnwcze znaczenie tego mistrzowskiego
d~i.el~ .puszkinowskiej twórczości dramatycznej :wskazał Gorki w następnym,
pozmeJszym arlykule: ,,Klasa robotnicza powinna wychować swoich mistrzów
kultury", w którym odzwierciadlił wskazania tow. Stalina o koniecznoki stworzenia robotniczo-chłopskiej inteligencji. W artykule tym Gorki, zwalczając
„szkodników" kultury, brużdżących w sprawie wydania dzieł pisarzy-klasyków,
zaleca znakorh.ite utwory rosyjskiej i obcej literatury, na pierwszym miejscu
stawiając i wymieniając historyczną trauedię Puszkina:
„Tylko niektóre
dzieła potrafią pokazać iobotnikowi zło, skierowane przeciw niemu, na przykład
„Borys Godunow " , „Martwe Dusze", „Chłopi" Balzaka, „Mużyki" Czechowa,
„Wioski" Bunina i jeszcze pól setki albo setka takich prawdziwych powieści
o niedawnej przeszłości - pisze Gorki.
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\o\/zmianki Gork iego o I ym rentralnym dziele dramatycznym Puszkina s posię jesL.cze nie jeclt-m rri z
3.

Z niemni e jszym zachw y te11 mówi Gorki o malei'l.kich Łragediach Puszkina
zna k omitycl1 „scen ach drnmatycznyc1' ". Uderza go w nich twórcza wielostror.ność autora w ierno~ć realizmo wi. prz y przedslawianiu
różnych
epok
i narodów. „Takie utwor y , jak „Skąp y rycerz", „Egipskie noce", „Ucz ta podczas
dżum y ", „Mo7i1rl i Salieri" odkrywają '
us1kinie rzadką, nawet u genialnych
arty stów słowa, z dolno ść: przen ikania do ducha i życia obcych krain, oddalonych
epok" - pisał Gorki w swoim szkicu. W jego pojęc iu te dramatyczne miniatury
są w sensie artystycznym naj lepszymi dowodami geniuszu Puszkina: „na tych
utworach Puszkina ncijjaśniej lśni pieczęć nieśmiertelności".
Obok tych sumarycznych i be z pośrednich ocen , Gorki przytacza często
obrazy oddzieln ych małych tragedii (najczęściej „Skąpego rycerza"), jako wyrazistych ilustracji d!a oświetlen itl ogólnych problemów - społecznych, filozoficznych, estetycznych.
W swoich na pól p am iętnikarskich, na pół krytycznych szkicach „Rozmowy
o rzemiośle" Corki wspomirn1, jak to we wczesnej młodości, pod wpływem
czytania ówczesnej lileratury zdecydował się pójść osobiście popatrzyć, jak
żyją „ludzie". Poszedł i ujrzał dziki chaos, bujne wrzenie niezliczonych naprawdę niewspółmiernych sprzeczności; w swojej masie przedstawiały one
specyficzną tragi-komediQ. -- rolę głównej bohaterki grała w niej żądza posiadania . „Tragikomedia'', to nie omyłka, tak właśnie należy czytać: tragikomedia.
„Tragedia" -- to zbyt wzniosłe określenie dla świata, gdzie prawie wszystkie
„cierpienia" wynikają z walki o prawo posiadania, czy to człowieka, czy też
rzeczy, gd2.i<! pod hasłem „walki o wolność" wre najczęściej walka o rozszerzenie „prawa" do eksploatacji cudzej pracy. „Mieszczuch, nawet wtedy, gdy staje
się „Skąpym rycerzem" nie jest tragiczny, bo miłość pieniądza, pożądanie złota
- to ohyda i śmieszność" ·- czytamy tam.
Jeszcze częściej n a tę puszkinowską „scenę dramatyczną" naprowadzały
Gorkiego teoretyczne wypowiedzi o sztuce. Tak np., podkreślając doniosłą rolę
fantazji dla wyrażania tre~~ci w jakiejkolwiek dziedzinie twórczości artystycznej, Gorki w szeregu ważr,iejszych przykładów z dramatopisarstwa i literatury
umieszcz a i małe tragedie Puszkina: „vV sztuce przedstawiania zjawisk życia
słowem, pędzlem czy rylcem, „wymysł" jest zawsze na miejscu, jest pożądany,
o ile pobudza wyobraźnię, dodaje utworowi siły przekonywania, pogłębią jego
znaczenie - pokazuje tło społeczne„ „Wymysł" spowodował powstanie „Don
Kiszota" i „Fausta". „Skąpego rycerza" i „Bohatera naszych czasów", „Barona
Mi.lnchhau.sena", „Sowizdrz.ala". „Tartarena" itp. - cala wielka literatura posługiwała się, bo nie mogl a się nie posługiwać wymysłem, czytamy w artykule „o prozie".
vV innym wypadku, objctśniaj<1c pracownikom teatru metody tworzenia
obrazu · literackiego i dramatycznego charakteru, Gorki znów powołuje się na
główne osoby tej „sceny dramatyczn e j" Pus?kina. „Sztuka zawsze tworzy typy,
tzn . - przerysowuje, zbiera charakte ry<>tyczne rysy rwielu osobników, daje je
jednemu, i w ten sposób tworzy postać, np.: skąpca: - ojciec Grandet 21

lić,

UalL.cica, skąpy rycerz - Puszki11a, Plivszkin -· Gogola ", -- pisa ł Gorki w pi·
i;1nie do z espołu jednego z leningradzkich teatrów .
Tak samo, rozpa. t rując jeszc:zP. jeden pro blem literacko-artystyczny, mianow icie - j ęz yk dziefo artyslycrnego, stylistykę, Gorki przeprowadza trafną par <1 lelę mić;ilzy zjciwiskami życi<1 a drugą małą trag e dią Puszkina „Mozart
i Sali e ri". ~rvl y kuj<)c ostro h12z ideowe, dekadenckie „rymotwó rstwo", w osobie Andn'ja Bie lowa, ze st11win jego twórczość z pogl ąd em Salieriego: „Zmierzyleff, alg e br<:\ harmoni ę (i analogiczne zdanie: „Mu zykę , niby trupa rozłoży
łem", „Rzemio<>lo jako fundame nt szluki założyle n"). ab y w końcu wyprowad z ić z tego wniosek: Andrej Biely j jest est e tą i filoloai e m, ale głuchym na mu, ykę slowa, a pucz to :i:mu szony rn do mechanicznego „rymo wa ni a ".

O uzn,rniu Go rkie\oi o dla Pus11<.ina świadczy również szereg ubocznych, ale
bardzo znamien11ych dan y ch. Przede wszystkim odpowiedzialne, artystyczne
dzieła same go Gorkiego , w kló r eh można znaleźć odbicie lego, czy owego
szczegó łu dramaturgii puszk in ows kiej T a k np . ~ rlna z sytuacji powieści „Zycie
Klima Samgina" w swoisty sp nsób przypomina jeden z obrazów „Borysa Godunowa" . Klim - czytamy la m - jad ł zimną, niesmaczną cielqcinę, pił przepar zoną, gorzkawą h e rbatę i starał się przy pomnieć sobie słowa kronikarza Pi·
mena. „Nie na próżno ... świadl: iem mnie pan usta nm ił" i n:e mógł sobie przypomnieć: św iad k iem c zego? .Jak lo tam powie dziai10? zejś:': do gabi i e tu po
książkę nie pozwalało lr>ni.,;two, wywołane z rn ę c ,;e n jem, ci c p.e 11 i ni z wykłą
c iszą".

A w drug im utw orz ~ Gorkiego - w opowiadaniu „Próba" - powiedziano,
.jeden z jego (reżysera) wrogów, recenzent, twierdził, iż mówiąc o „Skąpym
ryce rzu", reży s e r „ zag alopował się": - „Ja nie przeczę Andrzeju Stepanowicw, Puszkin jest czlowi e kiem utalentowanym".
Poza Lym Gorki wvlicza cały szereg sztuk: i udramatyzowanych utworów
Puszkina, udy ws kazuj~ na twórcze przyswojenie dziel wielkiego poety przei
pokrewną poezji muz y kę, reprezen towaną wtedy przez genialną „wielką trójcę"
i innych kompo zytor ów: „\l'liadomo, że muzy ka posługuje się tylko najgenial
niejszymi dzieli'l.mi szl11ki s ł ovv cl i najgh;bszymi legendami ludu. Muzyka wykorzystała w formi e oper cały s,:ereg rzeczy Puszkina: „Rusłan i Ludmiła", „Dama
pikowa", „Dnbrowski " , „Euger)iusz Oniegin", „Zloty Kogucik, „Car Sałtan",
„Borys Gorlunow", „Cy ganie", „l\,1oza rt i Salieri", „S k ąp y rycerz" - ·- wszystkie
te opery zostały napisane przez najlepszych kompozytorów Rosji: Glinkę, Musorgskiego, Rimf'kij-Korsakowil , Rachmani n owi:l - pisał Gorki.
Na koniec, nieustannie przypominając o roli Puszkina jako ojca lileratury
rosyjskie j, Gorkij specjalnie p odk reśla „w s póludział" poety w stworzeniu głów
nego utworu dramoly o : eg u Go gole: „Be z Pus.1.k ina nie byłoby Gogola, któremu OP. po dsunął Lemal sztuki „Rew izor'', - Lwa To:stoja, Turgcniewa, Dostojewskiego. Ws,:yscy ci wielcy ludzie Rosji uzna w ali Puszkina za swojego duchowego kie rownika" - rrnclrnienial Gorki. A w lekcjach rosyjskiej literatury
dla robotników, o bjaśnił t ę st ronc: historii k o meJii Gogo la szcz egółowiej: Wiadomo, że Puszki11 dat c;ogolo w i tematy do „Rewizor o..1 · i „Martwych dusz", wiadomo tcikże„., że Pu „i. jn Jrzegląd al rqkopis „Rewizora", ale nie udało się usta-

że
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jakie poprawki i wskazania wprowadził, przede wszystkim dlatego, że Gozawsze wielką tajemnicą.
Opinie Gorkiego o puszkinowskiej twórczości dramatycznej są, jak widzimy, liczne i wielostronne.
Prawda, że są one fraamenlaryczne i nieuporządko w a ne. Jednakże, gdy je
zebrać razem i usystematyzować le oryginalne i wyraziste wypowiedzi rzuca j ą sn op światla na Puszk i no,.vską dramaturgię.
A w i1slach ojca literatury radzieckiej tym bardziej widoczne staje się znacze n ie, j akie dla dramatu i teatru socjalistycznego ma d ziedzic two ojca literatury
rosyjskiej.
S. Brcitburg
„Ticatr"·' m 5. rok 1949.
tłu m . r- . S .

gol

B.

p ra cę swoją okrywał

Me lła ch

CHLURA ROSYJ SKIEJ DRAMA TURGTI
Walka o zriobvcic , ,, il sncj. narnclowej pozycji ·W s zl11 ce , prdgn ienie wyrażenict w dziełach a~Lys t y z;1yc t1 sp~c yficznych cech ży cia w ielkiego ludu rosyjskiego przenik a calą d rag . ż 1cic1 . S. Pu szkina. Tym samym p ragnieniem był
ożywiony i ów rewol uc _jny pfzewrót, jakiego dokon a ł poeta w rosy jskiej dramaturgii.
13 czerw ca 1825r.pirnl P szkin do P. A. Wiazie mskiego: „powziąłem litera clc i zcimiar, za k tó ry mnie chyba z ri cał u j esz". Mo w a by a o „Borysie Godunowie" , jednym z największych d z. 1e ł rosyjskiej literatury dramatycznej.
Z mi erzając stworzenie „Ilorysn Godunowa", Puszk in zde cvd ow anie odrzucił
umo w ną „prrl w dopodubrio '·i: " L age dii
!.. a sy c yzmu fr ancusk iego, 1.amkniętej
i ograniczon e j lrt.emu je o 11uściami. Skostniałej poetyce k lasycyzmu przeciwstaw ił prawd ziwy, nic cgrriid r zo ny żadnymi form a lnymi prawidłami obraz rzeczywistości hi si ory cznej.
Nie by lo r zeczą p . zypa (1ku . .i:e P11szki!1 wy bra i za temat swojej tragedii
jedn ą z naJ burzliwsz ych epok rosyjskiej histori i -- epok ę wielkich rozruchów
i b untów 11,rtowych. Dąze ni e do 'lrlemokralyzo wan ia teatru wyw arło wielki
wp ly>v na t..r eść i na for:-m; „Borysa Godunowa". Cen tralną ideą akcji jest problem stosunku między ludem a crtre m. Sytuacja, użyta za osnowq dla „Borysa
Godunowa", b y ła aktualna i dla współczesności. Obra z cara, który zawładnął
tron e m drog ą przesl:c;pst wa, był typovvy'm dla dziejów Rosji. Zagadnie1iie „prawowitości" w ła d zy carskiej, poru szane przez Puszkin a jes1.cze w lalach pobytu w liceum, było przedmiotem o;':y w ionych d ysku sji w ko la ch dekabrystó w i opozycji
skupiającej się koło nich. Zro zu m ia łe staje się zatem ogromne zainteresowanie! Puszkina materiałami, zawar tymi w X i XI tomie „Historii Paiistwa Rosyjskiego" Karamzina. Materiały te poetd ni.'lzw<.il w liście do Żukowskiego aktualnymi jak ś w ieża gazeta. Temat ich obejmował czasy panowania Fiodora
Iwanowicza, Borysa Gudonowa, jego syna Fiodora i w końcu Dymitra Samozwańca.

Ogólne nastawien ie ideowe Puszkina wplynę!o d e cydu jąc o na sposób
użycia przez nie90 mate rialu faktycznego, zawarte go w „Hislorii Par'istwa Rosyjskiego". W niektor y r~h mome ntach Puszkin opierał się poza „Hi storią" KaTdrnzina na innych je szcz e ź ród 1 ach. Z e szczególnym zainteresowaniem wczytywał się w Nikonowski zbiór kro;1ik. Pod jego właśnie wpływe m powstał pierwszy wariant tyt11łu „Borysa Godunowa": „Opowi eś ć o mnogich buntach".
Puszkin zdecy dowa nie c.:d r w cił reakcyjną koncepc j ę Karamzina. Z u p e lnie
inaczej, aniżeli ów hisloriogrn f przedstawił problem stosunków między Borysem a n a rodem.
V•./ „Historii Państwa Rosy jskiego " traged ia jest przeds tawiona, jak o „kara
Boża" za p rzes tęp cze zaQrabicni e tronu. U Karamzina charakter Borysa jes t pomieszaniem religijno ści z kar :god n ym i namiętności ami . P usz kin natomias t, jak
st1m mówi, patrzyl na Bor ysa z pol itycznego punktu ·w idzenia. Stosując w sludiacb nad jego postac h1 swoj e te ore tyczne zasady, Puszkin star a ł się z<ma hzować wszechstronnie chi1rakter Borysa i zawarte w nim sprzecz no ś ci. Borys jest
przez niego przedstawiony, ja k o w ł adca, umi ejący „i strachem i miłością ocrnrować n a ród", ale::, po siacl a ró wn i eż rysy zw y k ł ego czlov.rieka, wśród których
n a leży wymienić uczucia ojco wskie i„.„ale c z uję, m ój synu, t yś mi drożs zy nad
zbawie nie riu szy „.") . .J e dn ukż c , przedstawiaj<Jc Bory a, ja k.o cz ł owie k a poJdaneg o różn ym n a miętncściom. Puszki11 nie zajmuje wobec niego bynaj mniej stano w iska kronikarLa , d!ć"l którego „dobro i zlo za równo stoi". W tragedii jest
tl Plik a tnie a le '·.ryra ż1 Ji e ~ a ryso wa rlil na jistotniejsza cecha charakteru Borysa
Godur.owa - żądza wlarl ,: y despotycznej. N a jwyra z iściej występuje ta cecha
w pr zedś miertnym monolonu Borysa. Tu w pe ł ni odsłania się zasadnicza przyczy n a w wgości między n a rocl t> m a carem.
Zadaniem w ła dzy CC11skiej jest powstrzymać rokosz i. bunt. Liczne „dohrod7iej s lw a" i „szczodro .;ć" sł uż ą te mu wl'aśnie celowi, a nie trosce o polepszenie
bytu n a rodu. Przedśmiert ne rudy Borysa dla syna są podyktowane taką wlaśnie
taktyką władzy despol ycznej.
vV traqcdii lud, klóry „zawsze jest do niepokojów skłonny", przeciwstawia
się carowi, jako burzlh·;a , wroga siła.
Poszczególne wypadki szcwdrości nie zdołają przed ludem ukryć istotnego
despotyzmu, wyrażającego się w szczegól11ości w wygrywaniu tzw. „Juriewa
dnia", to jest dnia, w kt0rym panszczyźniani chłopi mogli według tradycji,
prze chodzić od jednego pana do drugiego. Gawryla Puszkin (Muszkin) mówi, że
db zdobycia przychylno ści ludu wystarczy Samozwańcowi:
„Obiecać im pradawny Juriewa dzień,
A b~dzie dość uciechy„."
Puszkinowski pogląd na stosunek cara do ludu jest biegunowo różny od
oficjalno-monarchistycznej koncepcji Karamzina. Różnica ta jest widoczna
nawet w drobiazgach. Karnmzi.n, pisząc o koronacji cara na Dziewiczym Polu,
podkreśla „bezgraniczne oddanie" ludu carowi i opisuje tłumy, owiane duchem
uwielbienia: „Matki rz ucały na ziemię niemowlęta i nie slyszały ich krzyku".
Puszkin przedstawia ten epizod w całkowicie innym świetle:
Lud (na kolanach. Płacz i wycie)
Ach, ojcze, zmiłuj się nad nami! Panuj!
Bądź naszym ojcem, carem.

Pierwszy (cicho)
Czemu p '. aczą?
Drugi
Skqd m a m y ·iViedzieć? To jest rzecz bojarów
l'lie nas a sprn\ a.
Baba z d z ieckit:m)
C ó;~? Gdy trzPta piakać,
To zmilkl! Dam j ;J c i 'I.Maz! Gd7ie tu cygan ?
Pl aczże , 57C7enid · u!
(d7iecko płacz e)
No, no'
7

Opera Musorgski ego „Borys G od unow" \V Pań stwowym T eatrze Wielkim
w l\ioskwie. Scena koronacji Borysa. W roli Borysa A. Pirogow.

Y.i tej samej scenie, aby pokazać ironiczny stosunek ludu do wyboru cara,
poeta wprowadził rozmo w ę dwL1ch ludzi w tlumie. Rozmowa ta, to oczywiście
świadoma parodia łzawej modlitwy z okazji koronacji Godunowa.
Los ojczyzny zależy od Indu - taki jest sens słów przodka Puszkina
(Muszkin).
„A wiesz Hasrnanow, czym jesteśmy silni?
Nie wojskiem, nie, ani pomocą polską,
Ale mniema11iem, tak, mniemaniem ludu".
Ale mówiąc o decydującej ro li ludu, Puszkin pokazuje również obiektywnie
brak organizacji i prymityw ludowego protestu.
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„Borys Goduno w " nie po<i ctjf' rozwiąwma konfliktu między ludem, a wła
dzą carską. Bojcustwo rodowe, wrogo nastawione do Borysa, przedstawione jest
jako siła obca ludowi rosyjsk iemu. Trafnie ocenione są w tragedii zdradzieckie
plany Dymitrn Samozwańca. Puszk in w przeciwieńst w ie do Karamzina rysuje

go jako płytkiego, lekkomyślnego <nvanturnika, k tóry jesl przyczyną rozłamu
i wojny. Inne olJrazy tr<:1gedii s t ano'.vią mistrzowski w zór realistycznej twórczości; oryginalne. bezposredni e , niepowtarzalne są postacie: Maryny, Szujskiego,
Basma nowa, Vvorotyiiskie.gu, c t. y m1 w e t nc1wiedzom•go Nikołki.
Żukowski, w ied z ąc o pracy Pu<c:2kina nad „Borysem Godunow em" domagał
się od niego popro warl zenia al;cji w duchu zgo dnym z życzeniami wlad:i:, „dla
rozja śnienia cak:j cie mne.i p rz psz. iości - śv-.r i etlaną p1z y szlościąu. Jednakże rad
żukowskiego Pust.kin n ie puyj ri l. P i s d ł do \,Yi · zie mskiego: „Zuk o vski twierdzi,
że car przehac zy mi \ nag rod :'; z.1 trn gcdic; - ni s te ty, mój drogi. Chociaż ona
pis ana w doh 1 m cl 11 ch11, w 7.ad en . pr•';6b _,je n100l em schować wszy.>tkich moich
uszu pod ko tp ak naw ie dza e go - st e r c z ą". A lu zja Puszkind jes t wyraźna:
W „Bo1ysiP Gor11mo w ie " i'-1il 'vie dzony jes t jedynym czło wieki 'm, który carowi
zabójc y bczkMriie mówi slowćl pra wdy: „Nie, ni 0 ' Nic wol no s i'~ modlić za cara
Heroda''.
Mikołaj J rz e cz ywiście zab1onH drukovvać: „Borysa Godu no wa". Proponował
Puszkinowi przerobienie ;isw ojej komedii 11a historycz lą powieść według ·wzoru
Sco tta". \.V całości traged ia zos lala wydrukowana dopiero w sześć la t po jej napisa niu. Przew idywania Puszkina, że spotka się ona z wrogą reakcj ą kół szlachecko-arystokratycznych - spelniły sil). Obojętność oraz wrogie wypowiedzi
krytyki były powodem, że Pu5zkin napisal w lutym 1831 r. w li ście do E. M .
Chilrowo nast(".pUj'!ce s ł owa: „l\1ówicie o powodzeniu „Borysa Godunowa" -naprawd ę nic mogę temu uwierzyć. Pow odzenie przecież nie wchodziło w rachubę wtedy, udy pisałem. Wszystko, co w nim jest dobre, n ie m i ało bynaj111niej
na celu ol§niewania czci0odnej publiczności (t.j . tego mo t ł ochu, który nas
osądza)".

Tak. Puszkin ocz ekiwał no wego widza i wierzył w jego przyjście. Wielki
dramaiurg pracował dla takiego teatru, w którym widzem będzie - lud. I teatr
taki naroclzil się w k ońcu w kraju, w którym Puszkin żył i tworzył swoje przepiękne dzieła. W teatrze radzieckim nowy wid z -- lud, dumny ze swego syna ,
sprawiedliwie oce'1ia wif'lki e dzielo Pnc;zl.ina - tragediq „Borys Godunow".

Czesław

Staszewski
„MOZART I SALIERI" A

„MAŁE

TRAGEDIE" PUSZKINA

„Movnt i Sali€~ri" jest jedną z czterech „małych tragedii', powstałych jesie1830 rokl, w okresie tzw. „kwarantanny bo:dinowskiej", kiedy to Puszkin
wskutek szalejącej Ppidemii cholery, zmus:rnny był spędzić kilka miesic;cy w zn·
pel~ym odcięciu od śwjata. Eezsilny wobec
dziejowych zdarzeń, otoczony
groznyr., korclor•em kwarantanny, Puszkin tworzył swoje „małe tragedie", odzw i erciadlają.:: w nich cbce, nigdy hie widziane życie. Pierwszą próbę dramrityczna miał ju;. poza sobą. Gdy „duch czasu wymagał wielkich zmian na scenie
dramatycznej" Puszkin pisał swojego „Borysa Godunowa", by zaspoknić
potrzt~bę stwtnenia romanty1 ~znego narodowego
dramatu rosyjskiego. Od
thwili tr!j min~lo pięć lat, pięć lat rozmyślań nad istotą najwl aściwszej formy
dramatycznej, pięć lat wahań między klasycyzmem a nowymi osiągnięciami
dramatu romantycznerro. „Borys Godunow" - to jeszcze bunt przeciw regułom,
to okres znudzenia prawid!owością i doskonałością tragedii klasycznej, to
„szukanie wrażeń we wrzącym źródle poezji ludowej".
nią

„'t>.lale tragedie , do których obok „Mozarta i Salieriego" należą „~~kąpy
rycerz", „Gość: ka1..:ienny" i „Uczta podczas dżumy", są dalszym etapem w ewolucji ~c: n:1Y dram;1tycuwj u Puszkina. Są eksperymentem spo~enia klasycyzr.m
z '>ZeK3p1rowskc-romantyczną swobodą ujęć dramatycznych. Forma ich nie
skrystalizowala siE-, od Jazu. $wiadczą o tym projektowane przez autora tytuh;:
„sceny drnmatyczne", „studia dramatyczne", a nawet „próby studiów dramatyc~
nych". Rezullatem tych poszukiwań jest na wskroś oryginalna, puszkinowska
forma, w której z klasxc:rną ekonomią środków odtwarza on szekspirowską głębi~
sprzeczności prze:'.:)'Ć i odczul ludzkich.

.V..' boldinowskim okresie twórczości Puszkin pozostaje pod wpływem „Dramatic scenes" Cornwalla, Bowlesa, Milmana i Wilsona. One to pobudzają go do
przedstawiania uczuc ludzkich w prosteJ, lakonicznej formie, innej niż ją dyktowały prawa tragedii frMicuskiej, ale odmiennej też od sposob6w Szekspira.
:
Cechą łą<zącą

wszystkie cztery utwory jest temat: silna, niepohamowana
jest mulorem akcji i „Skąpego rycerza" - skąpstwo, i „Mozarta i Salie1iC'go" - „ zazdrość, i „Gościa kamiennego"- milość, i „Uczty pod~
czas d~urri {' -- żądza życia. W odniesieniu do trzech pierwszych utworów
można nawet mówić o wspóluej tematyce, bo jest to ta sama żądza posiadania:,
skierowana tylko ku różnym cbiektum i wyrażona w różnych formach. Pierwotny tytuł „Mozarta i Salieriego" brzmiał „Zazdrość'', co wskazuje, iż centralnym za9aclnit~m~m jest ta w l a śni0 11amic;tność. Puszkin ogranicza też do minimum tło historyczne czy terytorialne, wyodrGbniając jedynie w wielkim skrócie
~ed e n typ, który przez to samo nabiera cech typu ogólnoludzkiego, pojętego
Jako p:w:f'n p1oblem charakterologiczny. Wiemy, że Puszkin w swych „małych
tragr:d.wch" nie dbał o ścis : oś ć historyczną, choć niewątpliwie zajmował się
badaDiem epoki i biografii. choćby Mozarta. W sporze miqdzy Katieninem, AnniE:nkowem i Turgeniewem o domniemane „zniesławienie" Salieriego przez
Puszkma, autor odpowiedział jednym zdaniem: „Człowiek zazdrosny, który mógł
wygwizdać „Don Juana", móg! otruć jego twórcG"· A więc nie historyczna śc1namh~tność, ktćril

B.

Meiłach

„Sowietskoje Isskustwo" Nr 23 (116:3) z dnia.4.VL 1949 r.
tłum.
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slość,

lecz logika artystyczno-psychologiczna miała dla Puszkina decydujące
zna czenie.
N ie tylko jednakże problematyka jest wspólna omawianym utworom, myśl
Puszkina sięgała 9łębiej aż po wspólne pokłady tragizmu tych, zda się, tak
róż : 1o ro d nych dzie'ek. Tragizm scen, dzięki któremu otr z ymały one zaszczytne
mi<mo „małych trage dii", zawarty jest przede wszystkim w tym, że bohaterowie
wl a ś11ie w momencie realiza cji swoich dąż e ń tracą zdobywany cel bezpowrotnie Skor.centrowanif.! uwagi na problemie fatalnej, niepokonalnej namięt
no ści, jedynej sytuacji tragicznej zgodne jest z wymogami klasycystycznej
pof!lyki Boileau, któr y ż ądał wła ś nie takiej „gry namiętności, bijących z każdego
s ł owa bohatera". \Vsvikż e tę znsadniczą cechę teatru klasycznego zespala
Pllszkin z bogactwem środków, przyswojonych już w „Borysie" z dramaturgii
SzEkspira - jedną namiętność rozwija w pełni wszystkich jej sprzeczności.
w całej intensywności przeciwstawnych typów psychologicznych.

Zmian a pierwotne go ty tulu „Zazdrość" na „Mozart i Salieri" świadc zy do
stopnia o przerzuceniu punktu ciężkości ul woru z samej analizy
nmn l ęlności na psychologiczne przeciwstawienie dwuch typów: lekkomyślnego
ge1iiusza i rzemieślnika, opanowanego niszczycielską silą zazdrości. Puszkin
wysuwa tu nowy problem: geniuszu i zbrodni. Równocześnie zagadnienie lo jest
pod ś wi ctdomą zemstą Mozarta, która pogłębi tragizm Salieriego, każąc mu
zwątpić w sens jego czynu w chwili pozornego zwycięstwa. Salieri osiąga więc
swój cel tylko pozornie -· w istocie traci go bezpowrotnie. Na marginesie tych
probl ernów przewija się nurt realistyczna-satyryczny, demaskujący romantyczną

pe w1 ~~~ go

Obok nurlu klasyczn ego
romantyczno - szekspirowskiego odzywa się
w „małych tragediach" duch realistyczny . Wybujałe namiętności
rozbijają się nie o równe sobie duchem a pozytywne postaci, lecz o istoty
kruch ~ <1 ziemskie, o zwykłych ludzi.
nieśmiałe

Jak zdefiniujemy formę dramatyczną tych, tak oryginalnych miniatur? Jest
swoistego „Teatru Puszkinowskiego'", który niestety już się nie
rozwinął, a którego cechą naczelną jest zespolenie pierwiastków klasycznej jedności „prawdy i namiętności'", koncentracji akcji i Clasu z szekspirowska-romantyczną formą, w którym to zespoleniu znalazło się miejsce i dla realistycznego nerwu pisarza.
to

zaczątek

Pod(,bieństwo

strukturalne „małych tragedii" opiera się na wspólnej linii
dramatycznego. Akcję wyznacza jedna sytuacja dramatyczna, uwypuklo11a już od pierwszej sceny. Następuje stopniowy wzrost nasilenia podstawowego dążenia, osiągnięcie punktu kulminacyjnego, w którym występuje przekroc7eniP. jakiejś zasady moralnej. czy prawa na rzecz indywidualnych pragniei'1, potem ujawnienie bez obsłonek namiętności, wreszcie upadek i utrata
zdobvczy. Narastanie linii napięcia osiąga Puszkin bądż przez kolejne wariacje
zasadniczego motywu (w „Moza rcie i Salierim"" - monolog Salieriego), bądź
przez aluzje (sen Mozarta, wzmianki o Beaumarchais). bądź też przez równoleyłość obrazów czy postaci.
napięcia

Syntezo pierwiastków klasycznych i szekspirowska-romantycznych odbiła
najsilniej w dualiźmie budowy postaci scen dramatycznych. W każdym
z dramatów Puszkin ukazuje przeciwstawne charaktery. Obok jednolitych
klasycznych typów „niewolników namiętności'" (Salieri) widzimy lekko naszkicow an e rcmnntyczno-szekspirowskim pędzlem sylwetki psychiczne, skomponowarie z odruchów, intuicji, sylwf.!tki zaznaczone, lecz niewykoilczone (Mozart) .
Oryginalny jes t pod ty m w z ględem „Don .Jw-m", który obydwa przeciwstawne
charaktery łączy w jednej osobie.
„Mozart i Salieri"" za jmuje spe cjalne mie jsce w twórcz ości dramatycznej
wielkiego poety. Sam Puszkin uwiłżał, że jest to najlepsza z jego „małych
tragedii". Ona też pierwsz a ukazał a się w druku. Nad tematem Puszkin pracował dawno, bo piE!rwsze szkice fragmentów p ochodzą z roku 1825, z czasu
pobytti we wsi Michajłowskoj e . Był to rok śmierci Salieriego.
się
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Pożegnanie

Puszkina z przyjacielem, który odwiedził poe tę w
jego zesłania w e wsi Michajłow skoj e.
Obraz

ldurea l\J

ndgrody

czasie

Stalinowskiej, H. Sawickiego.

przy1azn. Przez związanie postaci z historią uwypukla autor ich realistyczny
rysL;nel< i składa niejako odpowi e d z inlność za ich cechy psychiczne na tradycję.
W postaci Salieriego odkryto wpływ książki Wackenrodera o Józefie Berlingerze. W stosunku do Mozarta autentycznym faktem jest zamówienie
„Requ iem".
„Mozart i Salieri"" jest jed ynym utworem Puszkina, który ukazał się na
sc.eni e jes:< cze za jego życia . Prapremiera odbyła się 27 .1.1832 r. w Teatrze
Wielkim \\' Pe tersburgu razem z dwoma wodew iłami Szachowskiego.
C zesław

St as7Clilski

•
Atmosfera strachu i służalstwa cechuje kola dostojników carskich, którzy
Grusmn1a są 0ddca1i z doskonalą plastyką. Gdy na ~~zyjęciu wydanym
przez wicekoHsula Nesseiroclc orkiestra zagrała hymn na c:esc w1adcy, ws~yscy
wstali z wyrnzem vtielkiego szczęścia i bezmiernego oddama, t':'1arz~ dy_gmtarzy
promieniowały modlitewnymi u;:;miechami i niespokojnymi spojrzemamr.

w

Aleksander Jackiewicz
ZAPISKI D'ARCHIACA
biograficzny
„Poe ta•
padł ... "
opracowany został na
podstawie książki L. Grosmana
„Śmierć poety". W związku z tym
zamieszczamy arty kuł, omawi a ją·
cy utwór radzie cl iego pisarza.
Mo n taż

ksią„:ce

Narrator, nim poznał Puszkina osobiście, zetknął się już .v petersburskich
salonach z jego &miechem. \Vlaśnie w najwyższym _o?urzen~u . komentowano
satyryc~ną odę, ~akii poeta skierował pod adresem mm1stra oswraty, Uwar?~~·
Minister usiłował zwyc1:a.inie przyswoić sobie majątek sweg~ krewma~a.
Puszkin to r.apiętnował. „Jakobin" - mówi o poecie jeden z_ dygmtar~y. - Nie·
hezpieczny wolterian.in. Dość powiedzieć, że jego nauczycielem w lrceum był

Pragnę omówić książ.k ę , k tórej wznowienie, wprawdzie
ukazało
się
na
naszym rynku wydawniczym przed trzema laty, ale ze rwzglt:;du na rocznic ę
pu sz k.inowską, nabiera ona nowej aktualnośc:i.Jest to utwór radzieckiego pisarza
Leonida Grosmana pt. „Śmierć poety" (w polsk im wydaniu tytu ł uległ zmianie,.
wed ł ug orygina ł u brzmi on: „Zapiski d'Archiaca").

\V ulworze tym o d malował autor historyczne okoliczno ś ci, w jakich żył
1 nmarł Aleksander Puszkin. Rolę narratora powierzył wicehrabiemu d'Archiacowi, ówczesnemu attache poselstwa francuskiego przy carskim dworze. M.ody
dyplomata, jak wiadomo, był sek u ndantem zabójcy Puszkina - również Francm:a - cl'Anthesa. O d' Archiacu przechowa~o się stosunkowo malo wiadomości,
wskazują one jednak na to, ż e był on uczciwym człowiekiem i w przeciwie~
stwie do d'Anthesa szczerze bolał nad tragicznym zakończeniem dramatu, W ktorym pośrednio uczestniczył.
Utwór ma formę pamiętnika. Jest to oczyw1sc1e pamiętnik fikcyjny, lecz
oparty na autentycznych dokumentach' historycznych, bardzo wszechstronnie·
naświetlających zagadnienie.
Vll „Zapiskach d'Archiaca" Grosman wytacza proces reakcji europejskiej ,
lat trzydziesl ych ubiegłego wieku. Proces o Puszkina. Obraz historyczny został
tu szer0ko zakrojony, uw z glęc!nione są w nim nie tylko dzie~ e ówczesnej Rosji,
lecz całego konlynentu, na którym rozgorzała walka między tronami a silami
rewolucyjnymi Europy.
Otc obraz ówczesnego Petersburga: „Miasto cesarzy rosyjskich nosi cechy
tryumfuj<c\cego w idClz twa w stylu kla.sycrn e go Rzymu, ale na tle posępnej i sum·
wej przyrody tl umią c ej swymi wytlak ł y mi b c;.rwami blask atrybu tów panowania
nad światen1. Kasl.;:.i . tarcze, 1'opiŁ· legionistów, rozsyp anych po fr yzach pałaców
'· ogrodzeniach -;k.we1ó v,·, pokrywają się na c<1 le miesiące grub ymi CZd})dJni
śniegu htb toną w nql.i::.tym Lumanie b ł otnis ty ch wybr z eży Zatoki Fiński. 'j°'.
z tego miasta wie ~ e ch \órl i surowośf: carskiej władzy, nuda życia dworaków,
urzt;dmków i wojskowych, tych nieodzownych c z ęści absolutystyczn ej machi,~y.
Narrn.lo< pi ow'ldza nas na re w ie wojskowe, które reżyseruje sam C•.:~;ar:z: ,
Mik oł aj I -- 1 o:ć milo wan y w w ido wiskach teatralnych i w m:od y ch akt.•Jr k a u1.
P.ev:ie odbyw aj<:1 się ·w c:lmosferze oKru tnej dy scypliny , tak clobrle nam z•1~;nej
z poema tu Mick iewicza, Jesteśmy wraz z d'Archiakicm świadkami nieludzkich
e~,17ekuc;i w ykonyvrnnyc!l. :ia niq:.o s ł usznych żo . nier za ch, nagiych upaukó>v wy·
soko postawiony ch wojsk owych, degradowan y ch w oczach armii. Tańce na
dworskim bć,;u przypomirwją nudną musztrę na placu rewii w ojskowych.

Smiertelny pojedynek Puszkina
Według

obrazu A. Naumowa z 1894 r.

rodzony brat Marata". Dwór wyrzuca Puszkinowi niewdzięczność wobec miloś-~i
w1c·go pana, k t 'ry c;:hcial go uczynić piewcą swego teatralnego panowama. Nie·
nawiść otoczeria, a nawet niechęć cesarza do tego czlowieka, tak innego pod
każdym •ngl({ć~1n 'Jd modelu przyjętego przez ówczesne wyższe sfery -- 0d
pier wszej chwili uderza cuti1.oziemca obserwatora.
D'Archiac poznaje poet~; w salonach posła austriackiego Ficquelmoma.
Puszki n za:Jawia się przesypywaniem w palcach rubinów i diamentów, któro
r;oseł ma przesłać \\ ieueńskim jubilerom, „Śnieg i krew,-. co za _zestawien!e"
- mówi Pusll"in pa1rząc na klejnoty. Autor unika na ogol literackich chwytow,
chodzi mu glównie o relacje; historyczną, której styl, zaznaczyć należy, doskonale oddał tłumacz. Ale ta wizja i te słowa, zwłaszcza gdy się ją porówna z mi·
RJ
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strzowskiln opisem tr agi czne go pojedynku, po którym ręce śmiertelnie r trnneg~
Puszk in -1 by!y pc •walv ilG w !asną krwią zmieszaną ze śniegiem ~ ma poety cki
urok
A oto po,-trel wielkiego Rosjanina: „J ego n ieladn a twarz była pi ękn a . Mimo
ci qżk i c !1 w e r\1, 1\· y~ : 1 n i c~l e j szo.qki i nieregul arn e go za ' a ma nia nosa, nawet rnim')
obfil go k ęd z ier z awego zaro s tu doo ko la ca)ej twarzy, twarz ta uderza ł a d ziwnym
~ e s t il w i cn i,~ m w ytv10r1' o [:ci i e, c r gii„. J\le na ~ pi qkn;e ;s z c
by lo spojrzenie bad a wczo zamyslo ne l nit!l.Jedy ufni e n ie db a ie, to g : ęboko marzyciel skie, jak
spuj r;,e :1ie rnyslk ;t:la, lo n iliwnie ro 1. eśmian e , jak spoj rzeni e dzie cka" .
· S wi al opogląd poe ly jfs t ol;cy cesarskiemu o toczen iu. Dzieł a P uszkina , k tóre
n i o s ą w sobie pu '.·.ricw wolr:c j m yśl i i n iek iamanych uczu l:, są go r ąco przyjmowane p1 zcz naród. Dru:''lll to o c zyw iście w ladze.
St ale ścieranie się tych dwu ch przeciwstciwnych sil prow a d z iło do ostatniej
roznr yw ki. ()ł_o plas \yc·m y obraz symboliz ujący si ty historyczne, w kręgu który ch ginąl Pu szkin. u: o opi$ o ficjalnej pub.liczno ś ci na premierze opery Glinki
pt. „?.y cie za cesarza". „\V z d l uż aksamitnych balustrad stał, uśmiechając się poblażll w i< ) i du m1; ;" bij qc ok lask i, ca ,y oficjalny Pete rsburg. M a !o się troszcząc
o 1;0 "e drog i mu zy k i fO f. ) · jskiej , oklaski wał pohail.bienie Polski i wyniesienie
ro s yjs ~.;:ie j ide i c c~,<1rs k i e J w po '> ta ci dy astii Romanowów . Cały speklakl był jedynie d emonstracją polityczną.. . Przyjr z a ł em się tej błyszczącej i pysznej
falandze. Stanął przede mną niezlomny front jednolitej woli politycznej. Mocno
zespolon<i panw \A.':;lf" cł:c uropejski legitymizm w postaci swego rosyjskiego
odtlz ia :u i sankt-pekr~lmrskiego sztabu ... Święte przymierze zalewające krwią
pola Europy i w zn oszące gilotyny i szubienice na podmiejskich placach i stokach
t wiercl..'. wszyslklch sl<ilit. Nieruchoma war townia zastałych nawarstwień historycwych, ~'rnierlcut a grn ;,bŁ dla w szelkiego swobodnego dąże n ia w przysz ł ość.„
-- A tam, ·w ui ębi i w pó _mroku jednej z lóż, zmieniona gniewem i męką twarz
poe ty. J e st s<Jmotny i w ydaj e się ni e skończenie znużony i zmęc z ony„. Wydaje
mi si ę , ż e znowu w idzc; poza gorqcym i c iemnym spojrzeniem drgające serce,
broc z ą,"c męką i Lólern. Tak zaszczuty jeleil. pov;inien patr ze ć na sforę rozwście
czonych l'{J i.H ó w ".
Śmierć Puszkina została w książce Grosmana wyprowadzona jako ostateczna
konsekwencja w y żej na k reślon e go konlliktu . Georges d'Anthes
zabójca
poety - to typowy przedsta wiciel europejskiej reakcji. Dla Puszkina b ył on
w cidenien1 Pi enaw is lnych sil, r e pre z entowa ł ces arza - jako jego wierny oficer,
repr ez entow a ł U \·varow ów, Czernyszewów, Benkendorfów, wszystkich sł użal
ców brnt,1lnej rotqgi, k tói·ych był ulubieńcem. Prowokacje młodego podporuczn ika asystującego Natalii, żon i e poely, przyjął Puszkin jako ,wyzwanie rzucone
mu p rz c~z ta•. te si;y. W lifrie pos;a ir<mcuskiego w Petersburgu do d'Archiar:a
czytamy taki0 s]ow a : „i k iedy wreszcie stworzony przez niego poemat życiowy
zami eni t si ę w cJbrz y c i!i wą hi s tori ę plolek sto!ecznych i brudnych intryg z ano11imo"''y mi lislami, ~:lęb oki wstręt do życia z astąpił dawne namiętne jego umiło
wani e. Poe'<• wys ze dł nap12.eciw swoim zabójcom".
Utwór Grosmana pisany sty lem jasnym i rzeczowym, ob e jmujący szereg
dok11111 c:>.r.tów h i s ~o ry c z nyc h przy ta czanycl1 Cl ę sto in ex tenso - wstrząsa czytelnikie:P1 . \::u p1>cl ty1,1 r:c. pozór b e znamiętnym sty le m, wśród lych urz ędowych
dokume1, tów rozgrywa się jedna z na j holeśniejszych tragedii europejskiej kultury .
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Ut.wó1 radzieckiego pisa rl it jest oparly na kontrastach, n a kontrastach
przed0 wszy stkim polil ycz ny cl1: czy to będz i e przeciwstawienie porewolucyjnej
Francj i -- Ros ;i ;irsk iej; cz y konfrontacj d po ety
cz o wi eka pr1.ysz o , ci
z zapÓ Ż Dionym historycznie środ o wi s Uem; czy to bę d z ie wewnę t rzny kon fli k t
san,e DO Pu s7k inv m 11:;rizy je90 w w ios lym ś wi at opo gl ą de m a s ł usznym s k ądin ąd
griiewen:i, Uór y przi >e iE/. nie zaw o;, ze liyl JOd n y wielkiego poety ; czy wreszcie
b cizie te 'Jton. en l ś mi erci „na jlepszego Rosja nin " , I to remu ho .cl z: o ż y ! naród,
ale nie jego w ł adca, organiwjący w dniu pogrzebu dworskie zabawy i karz ą cy
pośmi e r t1d <: ?u~. z kina wyrokit!m s kazu j ą cy m
go na powi eszen ie za ud1.ial
w poj e dy nku.
aetora tej książki jest wła śni e fakt, że z wiązki poety ze
jej tre :ki ą , że ukazała ona, jaką rolę gra historia dla losu
i clziel d twórc y . Ż (' u k aza!a w epilogu wizję nowego świata, „ w k tóry m przestaną krzyżować poi· ów" .
vVielk<-1

z asług ą

św iatem s t a ł y si ę

Aleksander Jackicwicz
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P. T. D.

P. T. D. W UROCZYSTOSCIACH STALINOWSKICH.

Z ok~ zji 70-ej ro~znicy urodz·n Generalissimusa Józefa Stalina odbyła się w dniu
21 gru' lma ub. r. w sali Teatru Wie lki ego uroczysta akademia z udziałem artystów
P. T . D.: Anny Jakowskiej, Zofii Skrzeszewskiej , Zbigniewa Niewczasa Tadeusza
~korulskie;o, oraz solistów, chóru i orkiestry Państwowej Opery we Wrocławiu.
Słowo wiążą~e wygłosił reżys2r P. T . D. Czesław Staszewski.
. W ~ k a~ei:riii u:ządzone) s.araniem Milicji Obywate'skiej w Teatrze Kameralnym
wz, 11 ~ rowniez udział Z e sp?ł ~- T. D. w składzie : Antonina Dunaj ewska, Halina Miko,a;ska, Sz .zepan Bacz.vnsk1, Wła d y s 'aw Dewoyno, Zb igniew Niewczas Tadeusz
Skorulski oraz orkie~tra P . T. D. pod dyrekcj ą Jerzego P rocnera.
'
_W ramach Dni Stalinowskich ojbylo się ogółem 27 występów, w których wzięły
~dz t ał . 102 osoby Z e społu Artystyczne~o P. T. D. Artyści P . T . D. wystąpili między
mnymt w To warzystw; e Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, w Urzędzie Wojewódzkim
w Urzqdzie Bezpi e czeństwa, w Teatrze Żydowskim, w W. D. O„ w Fa!:Jryce „Archi~
n1edes", w Pafawagu, w Fabryce S z tuczn~go J edwabiu , w R. S. W. „Prasa", w Fabryce Wodomierzy, w M. Z. K. , w Browarze Piastowskim, w Fabryce M-51 itp.
AKADEMIA KU CZCI l,ENINA.

Dnia 21 stycznia b. r. ojbyła się w KWPZPR we Wrocławiu a1<ademia ku czci
Lenina. W akademii wzięli udział następujący artyści P. T. D.: Halina Dzieduszycka, Anna Jako·.vska, Maria Kozierska, Zofia Skrzeszewska, Władysław Dewoyno,
Tadeusz Skorulski. Artyści recytowali utwory Majakowskiego, Lewina i Dobrowolskiego.
\Vl:ROZNIEN1E

ZESPOŁU

P . T. D. NA FESTIWALU SZTUK RADZIECKICH

\\" rocławsk·e

przedstawienie sztuki Anatola Sofronowa „Moskiewski charakter",
na Ogólnopolskim Festiwa'u Sztuk Rosyjskich i Radzieckich pierwszą nagrodę ze społową w dziale sztuk r a d zi0c:d ch. Poza tą nagrodą , przeznaczoną dla całego zcsp.:i!u, iu ry F estiwalu prz y 7n ało Henrykowi S zletyiiskiemu nagrodę za reży
seri <~ oraz a i ::irc m : Feliksow i żukowski emu i Ludwikowi Ben oit za wykonanie ról
Potapow a i Kriwoszeina. Nagrod zen i zostali równi eż scenografowie: Aleksander Ję
drze jew ski, Wi e sław L an ;e i Jad wiga Przer ad zk a za oprawę d e kor a cyjną sztuki.
\ V z,v ią zku z elim in a c:jami festiwalowymi o;; egrano „Moskiewski charakter"
dwukrotnie na scenie P a ństv1owego T eatru Polskiego w Warszawi e (11 i 12 grudnia
ub r.) . Pierwsze przedstawien ie zasz c7 ye ! ł swoj ą ob ecnością Prezydent Bolesław
Bier c1t : o'.:Jecni b f li rów nież: m in ist er Jakub Derman, wiceminister Włodzimierz
So„ orsk i i inni p rzedstawiciele wł ad z.
.
Zespołow i P . T . D. prz ypadł również w udziale za szczyt zaprezentowania „Mokiewsk iego charakteru•· n a uro :-:zystym zakończeniu Festiwalu, które odbyło się
dni a 22 grudnia ub. r. w Państw owy m Teatrze P o lskil~1 w Wa rszawie w o_J;>ecnoś~i
marszalk a S e jmu Wł a dy.slawa Ko .v a lski c ~o . prze·. sta wic1eli Rządu, dyplomaci1 , partu,
świala art yslycznego, li le rackie ~o i in. W czas ie te.~ o. drugiego pobyt_u. w Warszawie,
· ZC'sp ót n asz wzi ą ł u dz iał w aka dem ii Stalinowski e) ''! gm~chu Mm1sterst;ya Bezp 'eczeńs . wa Publi czn c~o: w ykcn an o 5-ty obraz „Moskiewskiego charakteru -- posiedzen .e Komitetu Dzielnicowego P a rtii.
.
.
w dn. 2J grudnia Ze>roó~ a r tystycz ny poie jmowany był lampką wma w Zarządzie
Głównym Towarzystwa Przyjaź ni P olsko-Rad zieckiej.
uzyskało

„l\IOSIUEWSKI CHARAKTER" W POLSKil\f RADIO

Dn' :ł 15 stycznia br. o godz. 15 Polskie Ra':lio we Wroclawi':1. nadało na fali
cgólnor: olskiej godzir n ą audycję „Moskiewski charakti;r" ""'. re<.yser11 Henryka . Szlet) ń . ki ego i w wykonan;u Zespołu P . T. D. Sztukę zrad1,ofomzowała Irena Boltuc-Sla-.
1
szewska.
'

WIECZOR DYSKUSYJNY W T. P. P. R.

. W ubiegłYI!l miesiącu dyr. Henryk Szletyńskl na zaproszenie Zw. Zaw. Dzienn·karzy wygłosił w lokalu T. P. P. R. referat na temat: „Moskiewski charakter" i proble~y teatralne Wrocławia". Po referacie odbyła się dłuisza dyskusja, w której zabierali gł~s wrocła~scy dzi~nnikarze, literaci i przedstawiciele świata artystycznego.
W czasie dyskusji wysumęto szereg interesujących i cennych uwag i spostrzeżeń
dotycz~cych zarówno problemów i wykonania artystycznego ,,Moskiewskiego charak~
teru·' jak i życia teatralnego Wrocławia .
PUBLICZNA DYSKUSJA NAD „MOSKIEWSKIM

CHARAKTEREM"

W dniu 19 styc1nia br. po przedstawieniu „Moskiewskiego charakteru" odbyła się
w _Teatrze Wielkim publiczna dyskusja na temat sztuki i jej wykonania przez Zespoł P. T. D. Dyskusje, otwartą przez przewodniczącego miejscowego Koła Pracownik ów Sztuki i Kultury - Adolfa Chronickiego, zagaił dyr. Henryk Szletyński , który
wygłosił prelekc j ę na temat „Realizm socjalistyczny i walory społeczno-dydaktyczne
,,Moskiewskiego c'.rnrakteru" w realizacji i interpretacji reżysera i aktora polskiego''.
Dyskusja, w której rnbierali głos przedstawiciele Partii, Związków Zawodowych
i świata pracy ujawniła żywe zainteresowanie sztuką i jej problematyką oraz wykazała raz jeszcze konieczność jak największego zbliżenia Zespołu teatru do robotniczego widza - współtwórcy kultury socjalistycznej. W dyskusji zabierali głos: ob. ob.
Orch".lń, Kuzynow, (przew. P. R. Z. Z . Namysłów), Nowacki (Wrocław), Eichenbaum
(Dclnośl. F-ka Zegarów), Boneta (F-ka Wodomierzy Wrocław) , Mydlak, Orłowski
(Swidnica) , Zawada, Lasota, Smyk, Wojtkowska.
PRELEKCJA O „NIEMCACH".

W dniu 20 grudnia ub. r. w świetlicy Ligi Kobiet przy Izbie Przemysłowo-Han
dlowej we Wrocławiu reż. Maryna Broniewska wygłosiła prelekcję na temat problem ·.'lw i koncepcji reżyserskiej „Niemców" Kruczkowskiego. W ożywionej dyskusji,
która nastąpiła po prelekcji, podkreślano duże walory zarówno sztuki jak i jej
scenicznego wykonania we Wrocławiu.
JUBILEUSZOWE PRZEDSTAWIENIE „NIEMC0W" W TĘATRZĘ KAMĘRALNYM:'

Dnia 27 grudnia ub. r . odbyło się 50 przedstawienie sztuki Leona Kruczkowskiego „Niemcy". Sztuka, wyreżyserowana przez Marynę Broniewską , cieszy się nadal
niesłabnącym powodzeniem i zainteresowaniem publiczności. Do dnia 23 stycznia br.
odbyło się już 68 przeds tawi e ń „Niemców".
DZIAt,ALNOSć

KIEROWNICTWA WYSTĘPOW POZATEATRALNYCil.

W okresie od dnia 1 grudnia ub. r. do 21 stycznia bm. odbyły s ię ogółem , łącznie
z występami w Dniach Stalinowskich, 53 występy pozateatr:.i.lne, w których wzięło
udział 207 osób Z 0społu Ar tystyczn ego P. T. D. Z te.i liczby 16 występów miało miejsce pm:a Wrocławiem a więc: w Walbrzychu, Głogowi e , Jeleniej Gó„ze, Bolesławcu,
Ligocie, Zeganiu, S~bótt-e, Pustkowie , Kątach, Ki1ecinie, Żukowicach, Zieleńcu,
Soll.ysowicach i Dzierżoni owie .
EGZAMINY KWALIFIKACYJNE AKTOROW.

w dniach 16 17 i 18 stycznia br. odbywały się w P. T. D. egzaminy kwalifikacyjnei i poprawk'owe dla aktorów, ~tórzy d~tychcz1:1-s. _z różnyc.h po:vo~ów ~ie dopcl:
nili tego obowiązku. W skład Panstwowe.i Kom1sJ1 EgzammacyłneJ, miano:-vanei
przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, weszli: reż. Józef _K arbowski (p:z~wodmczący
Komisji). reż. Edmund Wierc i ń ski (egza~_ina~or w ~akres1e gry_aktorsk1eJ), pr~f. Maria Wierchiska (egz. z dykcji i z recytaCJI w1er~za i prozy),_ rez. Maryna Br~m1.ewska
·(egz. z rytmiki, sprawnnści ruchowej i techniki wokalnej), Adolf Chromck1 (egz.

_z_ ~auk_i o Pols~ . współczes.n e.~ . 1 . z podstawowych zasad marksizmu), mgr. Zbigniew
Ki ci\~c zy kows ' 1 (e<;z: z h1s , oru teatru i literatur~ drnmatycznej 1 , reż. Wiktor Biega.is.<1 (del eg1t Zwiq zk•1 Za w odowego Pracowników S>.tuki i Kultury). Funkcję
sckrelarz.1 rc.łnił Mieczys!aw Dembowski.
.
D<;> , e -:rzarnin u przy st qpilo 40. ~andydatów z Wroclawia , Jeleniej G6ry i Św i dnicy,
2! ow.J zda !o z wyn :kwm ogo .nym dostateczny m, 2 osoby z wynikiem dobrym.
4 o .• o :iy L. wyn ikiem bardzo do brym; 13 osób u zy a1o wynik ni d ostateczny
Z DZIALALN OSCI ORKIEST RY P. 'I'. O .

.w dniu 2ll g rudni a ub. r. Ork ie 3tra P. T. D. pod dyrckc.i<! Jerze~o Procnera wzięła
udzia ł \ A '. .:ad emii Sta linowsk ie j, zorganizow an e j przez Milicj q Obywa telsk ą w sali
Ten1ru Kameraln ego. W tym samym dniu orkie t ra P. T. D. wyst ąpiła na a l<;ad emii
w Wo jewódzkim Urz ę'.l z i e Bezpieczenst w a Publiczn g o.
M i. 15 stycznia br. o d był s ię w sali Tea t ru Pop ularnego d rug i z kole i Koncert
Muzy ki Popularnej i R ozrywkowej w w y kon aniu or kie try P. T. D. i solis tów. Koncert te n bf;dzic pm,1 órzony w dniu 5 luteg o b. r.; 11 i 12 lu tego odbc:;d ą się koncer ty
•nuzyki operetk owe.i . ., 19 l utego - koncer t muzy k i ludowej i pi ś ni masowej p rzy
w~p ół udziale cllóru Z. M. P.
W mi es i;icu lut ym przewidzian e s ą pierwsze w y ia zdy orki est ry i z es połu solitliw z repertu a em roz ·y\ k ow ym do wrocla vskich fabr rk („Pa fawag", .. Archimedes" i inne). W najbliższ e.i pr zyszłości orkiestra P. T. D. rozpocznie r ó·,vn i eż kon cert y z:iró wno rn.u zy ki ro '. r ywkow ej . jak i pO'I; a żn ej na terenie Świ dnicy, Walbr zycb 1 , .Jeleniej Góry, Brze gu itp . W m'lrcu odbędzie się szereg k oncertów m zyki k am e ra lneJ z ud zinlcm kwarte t u Zyg-mun ta Kolasińskie.g o oraz solis1y ,J. Sautera (flet)
Kwa ~ ler sk la da si ę z cz ł onków orkie stry P. T . D. W program ie ut wory Bach a. T lem.mna , Mozarta. Haydna i Dt bussy'ego.
NAJilLIŻ S Z E

P REMIERY.

O ró ::-z L.apow lad:rn y ch j u ż przez nas s7.tuk , a m ianowicie : .,Nowego Swięto zka' '
• t01nisl a wa Dy[!a ta i .Jana Kotta (Teatr K a m e ralny, reż. Stanisław Bu':(ajski) oraz ,.Henryka VI na łowach" Wojciecha Bog uslaw.>ki ego, w a d apt
Zbignie , 1a
Kra \ czykowskiego (Teatr Popularny,
rez. Maryna Broniew ska),
n:1 s o::enie Tealru Wie lkieg o uirzymy komediq Wiliama Szekspira „Jak w;-im się
podoba" w re <:yserii Edmunda Wierc!ńskiego, w opracowaniu sc:mograficznym Teresy R 0szkowskiej. Ob s adę aktorską sztuki podamy w następnym num erze „Sceny
W1odaw;;kiej ''
OD REDAKCJI.

nedakcja „Scrny \Vrocla\''skiej", pragn . c dać widzom tl.'atralnym możność wypQw .' a 'ania się na temat oglądanyc:i1 przedstawień i polityki repertuarowej naszych
teatrów, ctwi!:!ra w następnym numerze specjalny dział pn „Rozmowy z widzami".
W <l:r.ialc tym drukować będziemy ciekawsze listy widzów oraz wyjaśniać ich wątpli
wości zrodzone w czasie oglądania spekl.aklu. Zwracamy sii: więc do wszystkich
zai11tercsowanych z gorącą prośbą o nadsyłanie swoich wy1>owiedzi na temat dotychc:!cso \· ych przeds ~awie1i P. T. D,. a wii:c: „Listy Chopina", „Zemsta", „Niemcy"
l\1'lskiewsl1 i charakter" i „Puszkin". Szczere wyp-owiedzi widzów teatralnyc.'.1
sta;1~' ~ię niew~.tpliwie dla teatru een!lym materiałem, orientującym kierownictwo
P. T. D. w pptrzebach i wymaganiach widowni.
I.hty prcsimy nr.dsvlac por\ &.dresem: \Vrocław, Państwowe Teatry Dramatyczne,
R<·dukcja „Sceny Wrocławskiej".

Wydawca: Państwowe Teatry Dramatyczne we Wrocławiu, ul_. Swidnicka 23.
Kierownik Redakcji: mqr Zbigniew Kr a w czy ko ws k 1 przyimu1e
w czwartki, w godz. 16-18.
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