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Szczęście wolnego człowieka 
Dążąc mniej r:zy więcej świadomie do ukazania istoblyC"h treści życia 

literatura nie mogla przejść obojętnie obok najistotniejszej tęsknoty 

łud:zkości: " tęsknoty do lepszego, suzęśliwszego życia. Dla Lego też temat 
waJki. o szczęśde zajmuje uprzywilejowane miejsce w literaturze 
wseysllkich ClJaiSÓw i wszysllkich narodów, dlatego także literatura prze· 
kazuje n~ szeroki wachlan poilądów na istotę szczęśc!a i drogi wio· 
dlłce do jego osią"1tli:cia. 

Najstarszym chyba 1 najpowszechniej zrozumialym przejawem walki 
o szczęśliwsze jutro jest dążenie do ułożenia życia osobistego zgodnie 
z uczuciami człowieka; stąd też motyw walki o zrealizowanie pragnień 
aerca jest jedynym z najpowszechniejszych motywów literackich. Podjęli 
10 - między innymi - Fryderyk Schiller w „Intrydze i miłości", Alek
eander Ostrowski w ,,Lesie" i Aleksiej Arbuzow w ,,Tani". Każdy z wy

mleniooych autorów inacżj oświetla i rozwiązuje to zagadnienie, są 

H11lłna BiUing, Zuamunt Zintei ł reż. Na.ta.tła SZ11dlow11ca 
podc%41 próbv 11T(1nł" 

jednak między nimi różnice L podobieństwa 1zczeg6lnle interesująca 

i warte podkreślenia. 
Nie wdając się w szczegółowe analizy i rozważania twierdźmy przede 

wszystkim, 7.e zarówno obaj wspomniani klasycy literatury światowej 
jak i współczesny nam autor radziecki ukazują dramaty i konflikty ludzi 
pragnących żyć zgodnie ze swoimi wyobrażeniami o szczęściu. Bohate
rowie wszystk"ch trzech sztuk walczą o realizację swych pragnień -
z kim, jakie sily przeciwstawiają się Ich dążeniom? Spróbujmy odpowie
dzieć na te pytania. 

Z prób „Ta.nł". Od lewe3: Erika Wosińska, Mirosław Szonerr 
i .4Licja 1lacUzówn.a 
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Adam Dan\ewicz i Alic;a Raciszówna. Zdjęcie z pr6b11 obrazu VI-go 

Zarówno Lu;za i Ferdynand w tragedii Schillera oraz i Aksusza i Pieti.a 
w komedii Ostrowskiego zmagają się z trudnościami stawianymi przez 
ludzi, którzy reprezentują silę, władzę i obowiązujące w społeczeństwie 
normy postępowania. Zarówno w .,Intrydze" jak i w ,,Lesie" szczęściu mło
ctycb przeciwstawia się panujący ład i porządok, z n 'm też podeJmuj.!l 
oni. walkę. Jest to tragiczna i beznadziejna walka; g·ną w niej - jak 
pamiętamy - Ferdynand i Luiza, od tragicznego lo_u ratuje Aksjuszę 
I Pietię szczęśliwy zb·eg okoliczności. I w feudalnym świecie Luizy 
1 w kapitalistycznym świecie Aksjuszy normy życi:a społecznego narzu
cone przez Prezydentów Walterów czy przez Gurmyskie uniemożLwialy 
swobodny rozwój człowieka podporządkowując go racjom kastowych 
przesądów czy wymaganiom tnosa. Praktyk.a dnia powszedniego tych 
czasów nie raz i nie dwa dostarczyła przykładów świadczących o tym 
ie uczucia ludzkie ulegają w walce z. panującymi obyczajami.. nic tei 

dzhvnego, że małżeiistwo z miłości staje się l w żydu l w literaturze 
synonimem szczęścia a walka o nie - synonimem walki o szczęście. 

Tania i German bohaterowie sztuki radzieckiego pisarza, nie znają 
i nie znali trudnosci, z którymi walczyć przyszło Ferdynandowi i Luizie 
oraz Aksjuszy i P1eti. Tania i German poznali się, pokochali i pobrali; 
Jako kochające się ma4żeństwo - szczyt marzeń bohaterów Schillera 
i Ostrowskiego - widzimy ich w pierwszym obrazie sztuki. Po ujrzeniu 
tego ubrazu mogą nawet zdziwić słowa „sceny dramatyczne" umieszczo
ne w podtytule „Tani". Gdzież miejsce na dramat w życiu tych szczęśli
wych ludzi? Przecież Tania i German żyją w społeczeństwie, które 
w niczym nie rępuje życia osobistego normalnych, uczciwych obywa
teli. Gdzież więc kryją się siły, które doprowadzą do dramatycznego roz
vroju sytuacji? :Ę'oszukajmy odpowi-edzi ca te pytania sięgając do współ
czesnych Arbuzowowi pLsa.rzy radzieckich i zobaczymy, jak oni ukazują 
podobne zagadnienia. 

Bohaterami glośneJ powieści Krymowa „Statek Derbent" są - między 

innymi - Musia i Base w, młode małżeństwo. Historia tych dwojga rozpcr 
częła się podobn:e jak i historia Germana i Tani. A jednak w tym 

Próba obrazu II-Qo. Od lewe;: Miroslaw Szonert, Alicja Racisz6uma, 
Ewa Brok-Brzeska, Zbigniew Jabłoń.Ikt ł Tadewz Kożuunłk 
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pogodnie i prosto zawiązanym malżeństwie dochodzi do nieporozumień 
i konfliktów. Gdzie są ich źródła? . W pr.teciwieilsl\ ie do lego o\\ idzie
liśmy w „Intrydze" czy w „Lesie", szczęścia młodych ni zakłócaj ą ludi.ie 
obcy, osoby trzecie; to oni ami nie mogą go utrzymać . To Musia pie 
umie i nie może zrozumieć pobudek postępowania męża; na czas jakiś 
między nią a Basowem dochodz t do rozstania i dopier po dłuższym 
okresie wewnętrznych zgryzot, w rezultacie nowego -;poj rz 'nia na Bascr 
wa Musia wraca do męża . 

Niełatwa droga pomyłek i gor:-zkich doświadczeń prowadziła do mał

żeństwa Cyryla Zdarkin.a i Stioozy Ogniowej, bohaterów powieści Pan
fierowa „Bruski". Wydawać by się mogło że ich szczęście będzie tr.vale 

z próbv obrazu VII-go. Od lewe;: Henryk K-urowski, Wiesław Mirewicz, 
Wacław Nowakowski, Janusz Barburski, Ignacy Goncerz, Władysław 

Bietnv, Ewa Brok-Brzeska i Aticja Raciszótana. 
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