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W ROCZNICĘ REWOLUCJI „ 
Są wydarzenia w historii, które przez pokole

nia świecą niesłabnącym blaskiem, są wydarze
nia, które stale i coraz silniej ważą na szali 
dziejów. Takim epokowym wydarzeniem w roz
woju ludzkości była Wielka Socjalistyczna Re
wolucja Październikowa. 

Przez długie tysiąclecia ludzkość była podzie
lona na dwa odłamy - na znikomą mniejszość, do 
której należały wszystkie bogactwa, cała wła
dza i monopol na kulturę i oświatę i na przytła
czającą większość, która pod przymusem eko
nomicznym i moralnym pracowała na tamtych. 

Zdawało się, że ten porządek rzeczy jest 
wieczny i nienaruszalny. I oto 45 lat temu -
7 listopada 1917 roku - robotnicy, chłopi i żoł
nierze imperium rosyjskiego, na wezwanie i pod 
kierownictwem partii bolszewickiej obalili pa
nowanie kapitalistów, obszarników i bankierów, 
złamali ich siłę zbrojną, zdruzgotali ich machi
nę państwową. Ziemia i jej bogactwa, fabryki, 
koleje, banki - przeszły na własność ludu pra
cującego. Zorganizowany został system rad ro
botniczych, chłopskich i żołnierskich, stworzono 
rząd robotniczo-chłopski - Radę Komisarzy Lu
dowych - którego pierwszym czynem było 
proklamowanie pokoju oraz wolności i równo
uprawnienia narodów. 

45 lat temu salwami „Aurory" zapoczątkowa
ne zostało zwycięstwo socjalizmu, który stał się 
główną siłą przeobrażeń społecznych na świecie 
oraz głównym motorem naukowo-technicznego 
i produkcyjnego postępu ludzkości. 

Niewielu z pośród ówczesnych polityków 
i działaczy państwowych kapitalistycznego świa
ta zdawało sobie sprawę, że zwycięstwo Wiel
kiej Socjalistycznej Rewolucji Pażdziernikowej 
jest początkiem końca całego dotychczasowego 
porządku politycznego, ekonomicznego i spo
łecznego zarówno w Rosji, jak i na całym świe
cie, że oto wali się w gruzy świat wojen i prze-
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mocy, świat rządzony na podstawie wilczych 
praw. Niewielu ludzi było w stanie wtedy zro
zumieć, że oto z dna nędzy, wyzysku, bezprawia 
i upodlenia wyłania się świat nowy - świat 

sprawiedliwości, wolnej, twórczej pracy i pow
szechnego dobrobytu. 
Władzy Radzieckiej prorokowano dni, a w naj

lepszym wypadku tygodnie, istnienia. Politycy, 
ekonomiści i teoretycy międzynarodowej burżu
azji nie mogli bowiem zrozumieć, że robotnicy 
i chłopi potrafią rządzić tak skomplikowanym 
organizmem, jakim jest współczesne państwo. 

Historia wykazała, że przyciągająca siła idei 
Października nie tylko nie osłabła, lecz prze
ciwnie, znacznie wzrosła. Dzisiaj państwo ra
dzieckie to nie tylko awangarda postępu spo
łecznego, lecz także kraj, który przoduje w dzie
dzinie gospodarczego, naukowego i kulturalnego 
rozwoju ludzkości. Na Ziemi i w Kosmosie, 
w oddziałach fabrycz~ych i w laboratoriach 
uczonych, w dziedzinie tworzenia nowych form 
życia społecznego oraz badań naukowych i no
watorstwa w zakresie techniki, socjalizm coraz 
bardziej wykazuje swą wyższość nad kapita
lizmem. 

45 lat w historii - to okres stosunkowo nie
wielki, ale droga od ataku rewolucyjnych żoł
nierzy na Pałac Zimowy do lotu pierwszych 
kosmonautów, to wyraz ofiarnej i pełnej po
święcenia pracy narodów radzieckich. Minione 
lata, to lata gigantycznych zmagań, lata walk 
bolesnych i zwycięstw, trudów i znojów dnia 
codziennego, aby krok po kroku z ognia rewo
lucyjnego wyrastała nowa ojczyzna. 

Trzeba było wiele śmiałości, przenikliwości 
i odwagi aby, przeprowadzając rewolucję, po
stawić sobie nie tylko zadanie utrzymania się 
we wrogim otoczeniu kapitalistycznym, ale 
również zadanie przeprowadzenia największego 
w dziejach ludzkości eksperymentu spo łecznego 

i gospodarczego. 
Trzeba było ogromnych osiągnięć gospodar

czych, trzeba było, by człowiek radziecki pierw-
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szy odniósł zwycięstwo w walce o opanowanie 
Kosmosu, by w tej walce o Kosmos wyprzedził 
o cale lata USA, by pierwszy w świecie zbudo
wał elektrownię atomową, sputniki,' lodołamacz 
atomowy, łunniki - ażeby nie kwestionowano 
potęgi Związku Radzieckiego. 

Fakt, że Komunistyczna Partia Związku Ra
dzieckiego uchwaliła na swym historycznym 
XXII Zjeździe nowy program, jest dowodem 
epokowych zwycięstw socjalizmu i komunizmu, 
triumfem Wielkiego Października. Rewolucja 
wyzwoliła wielką energię narodów, która prze
obraża świat. Pod wpływem sukcesów socja
lizmu olbrzymie zmiany zachodzą i będą zacho
dziły w całym świecie, bowiem triumf komu
nizmu jest nieuchronny. 
Październik stał się przykładem skutecznej 

walki o wyzwolenie narodowe i sprawiedliwych 
rozwiązań kwestii narodowej. Przykład ten 
wpłynął nie tylko na rozwinięte, nowoczesne 
kraje Europy, lecz także na kraje pozostające 
pod panowaniem kapitalistycznych metropolii 
kolonialńych. 

Nasza epoka jest epoką rozwoju i umacniania 
się światowego systemu socjalistycznego, wcho
dzenia na drogę socjalizmu coraz nowych na
rodów i krajów, rosnącego wpływu socjalizmu 
na bieg wydarzeń dziejowych. Nie kapitalizm, 
lecz socjalizm staje się siłą decydującą o roz
woju ludzkości. 
Początkiem tej nowej epoki były pamiętne dni 

Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październi

kowej , a Komunistyczna Partia Związku Ra
dzieckiego wywiera na rozwój tej epoki wpływ, 
który nie da się porównać z wpływem jakiejkol
wiek innej siły politycznej w świecie. 

T. Z. 
/ 



K. S. Stanisławski 

„Niechaj każdy naród, każda narodowość od
twarza w sztuce swoje najsubtelniejsze narodo
we cechy ludzkie, niechaj każda z tych sztuk 
zachowa swój narodowy koloryt, typy i właści
wości! Niechaj uwidacznia się w tym dusza 
każdego narodu! Dobra sztuka rodzima, dobrze 
wystawiona i odegrana przez dobrych aktorów 
najlepiej uwidacznia duszę narodu". 

OD AUTORA 

LUBOW JAROJAWA jest moją drugą z kolei 
sztuką wystawioną na scenie. Napisałem ją 
w latach 1925-26 pod Symferopolem na Krymie, 
w warunkach niezwykle dalekich od teatru: 
wiejska cisza, zewsząd step krymski, ciągnący 
się tarasami do podnóża Czatyrdahu; wokół 
świeże jeszcze ślady dopiero co wygasłej wojny 
domowej. 

Kiedy starałem się przedstawić w mojej sztu
ce to, co działo się na Krymie i poza Krymem 
w roku 1920, zapominałem zupełnie o teatrze, 
a kiedy przypominałem sobie o nim, wpadałem 
w rozpacz - tak mało odpowiadało to, co napi
sałem, warunkom teatralnym i wymogom sceny. 

I rzeczywiście, kiedy LUBOW J AROW AJ A 
została oddana Teatrowi Małemu, wywołała tam 
wielkie zamieszanie. Trudno było pomieścić ją 
na scenie i podporządkować prawom teatru. Aż 
do tej chwili ja. beletrysta, mało wiedziałem 
o tych prawach i pisałem stosując się wyłącznie 
do zasad beletrystyki, której ślady LUBOW 
JAROWAJA nosi, według mnie. w wielkim 
stopniu. 

Postacie w sztuce LUBOW JAROWAJA są 
oczywiście wzięte z życia, lecz nie są portretami. 
Tylko niektórym z nich służyli za prototyp ży
wi ludzie. Są to: Duńka i Jelisatow, w bardzo 
małym stopniu Czyr, Gornostajewowie, 
Szwandia, Lubow Jarowaja. 

Głównym zadaniem sztuki bylo dać polityczne 
i społeczne tło, a dopiero na nim i w ograniczo
nej od niego zależności - historię i dramat bo
hatera i bohaterki. Dlatego też w pierwszych 
wariantach sztuki historia i dramat Lubow zaj
mowały skromniejsze miejsce niż później. Z tej 
samej przyczyny wiele miejsca poświęcono sze
regowi postaci, które można usunąć bez szkody 
dla intrygi sztuki, lecz nie da się tego zrobić bez 
szkody dla jej idei. 
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Dzieje sceniczne LUBOW JAROWAJA są 

znane. 
Pierwszy raz widziałem ją w miesiąc po pre

mierze na scenie Teatru Małego. Wrażenie bylo 
dwoiste: wszystko okazało się bardzo niepodobne 
do tego, co wyobrażałem sobie podczas pisania. 
Zamiast rozlewnego, na wpół beletrystycznego 
dzieła o nikłym przebiegu akcji spektakl posu
wał się naprzód w ogromnym, rewolucyjnym 

tempie. 
W czasie prób wspólpracowalem z szeregiem 

aktorów, grających główne role, a więc z Pa
szenną, Kuzniecowem, Sadowskim, Olchowskim, 
Gogołewą, Ryżewą, Dymową, Kostomołockim, 

Skuratowem i innymi. Wszyscy oni wkładali 
w pracę ogromny zapal. Postacie, które stwo
rzyH, uważam za wielkie osiągnięcie artystycz
ne, a przedstawienie zostało powszechnie uzna
ne za nowy etap w historii Teatru Małego. 

Bardzo udana była współpraca dwóch reżyse
rów: zmarłego niedawno I. S. Platona i Ł. M. 
Prozorowskiego. Platon wniósł do sztuki ogrom
ną, wiekową kulturę Teatru Małego, Ł. M. Pro
zorowski okazał się bojownikiem tego, co no
wego dala Teatrowi Rewolucja - rewolucyj
nego zapału ideologicznie prawidłowych 

koncepcji. 
Poza tym Ł. M. Prozorowski wlożyl wiele wy

siłku w opracowanie tekstowego materiału 

sztuki. 
Trudno wymienić teatr, który by nie wysta

wił sztuki LUBOW JAROWAJA, i bardzo długi 
jest spis miast, gdzie sztuka ta była powtarzana 
w ciągu kilku sezonów. 

Zainteresowanie radzieckiego teatru i widza 
sztuką LUBOW JAROWAJA wzrastało w ciągu 

ostatnich pięciu, sześciu lat z każdym rokiem. 
Największym sukcesem sztuki było wystawienie 
jej w grudniu 1936 roku przez odznaczony Orde
rem Lenina Moskiewski Teatr Artystyczny im. 
Gorkiego. 

Mógłbym tu wiele mówić o ogromnej radości, 
jaką dala mi wspólna praca nad sztuką z takim 
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KONSTANTY TRENIEW 

LUBOW JAROWAJA 
sztuka w 7 obrazach 

Przekład: 

Jadwiga Stanisław Marczak-Oborscy 

Opracowanie akustyczne 
G R Z E G O R Z K A R D A Ś 

Konsultą.cja wojskowa 
MJR KAZIMIERZ BRZOZOWSKI 

Asystenci reżysera 
WITOLD TOKARSKI 
J A N T E S A R Z 

Scenograf 
STANISŁAW BĄKOWSKI 

II U G O N 
Reżyser 

MORYCIŃSKI 



• 

Lubow Jarowaja, nauczycielka 
Michał Jarowoj, jej mąż . 
Pawła Pietrowna Panowa, urzędniczka 
Roman Koszkin, komisarz . 
Szwandia, marynarz 
Chruszcz 
Groznoj . 
Mazuchin 

Maksym Gornostajew, profesor 
Helena Gornostajewa, jego żona . 
Malinin} 
Kutow pułkownicy żandarmerii 

OSOBY: 

Arkadiusz Jelisatow, działacz społeczny i dziennikarz 
Iwan Kołosow, elektrotechnik 
Duńka, pokojówka . 
Maria, wieśniae<?:ka 
Siemion, wachmistrz 
Grigorij, działacz konspiracyjny 
Pikałow, żołnierz 
Folgin, liberał 
Baron 
Baronowa 
Czyr, stróż 

Zakatow, protojerej 
Matuszka, jego żona 
Kostiumow, intendent wojskowy 
Komsomołka I . 
Komsomołka II 
Generał . 
Konwojent I 
Konwojent II 
Pan I 
Pan II 
Spiewaczka 
Kwiaciarka 
Telefonistka 
Robotnik I 
Robotnik II . 

ZOFIA MELECHóWNA 
ZDZISŁAW KRAUZE 
ADELA ZGRZYBŁOWSKA 
JERZY RADWAN 
EUGENIUSZ WAŁASZEK 

* * * 
TADEUSZ TUSIACKI 

"' * * 
ZBIGNIEW KŁOSOWICZ 
GRAŻYNA KORSAKOW 
JAN TESARZ 
TADEUSZ TUSIACKI 
WITOLD TOKARSKI 
BOLESŁAW NOWAK 
SIDONIA BŁASIŃSKA 
HELENA RADWAN-ŁODZIŃSKA 
HENRYK MAJCHEREK 

* * * 
TADEUSZ PELC 
MARIAN HARASIMOWICZ 
STEF AN GOLCZEWSKI 
WANDA SLĘZAK 
TOMASZ WITT 
JERZY SMYK 

* * * 
JÓZEF SADOWSKI 
HELENA KRAUZE 
TATIANA PAWŁOWSKA 
TADEUSZ KOZŁOWSKI 
MARIAN HARASIMOWICZ 
HENRYK MAJCHEREK 
JÓZEF SADOWSKI 
MARIAN HARASIMOWICZ 
HELENA KRAUZE 
TATIANA PAWŁOWSKA 
HELENA WILDA 
TADEUSZ PELC 
TADEUSZ KOZŁOWSKI 

Akcja rozgrywa się w 1920 r. na Krymie 



Inspicjenci 
PIOTR MARUSZAK 
STANISŁAW THOMAS 

* 
Sufler 

ANTONINA WOJNIUSZOWA 

* 
Kierownik techniczny 

ELIGIUSZ BARANOWSKI 

* 
Oświetlenie 

BOLESŁAW MAJEWSKI 

* 
pracowni krawieckich Kierownicy 

S T E F A 
H E L E N A 

N SNOPEK 
SZYMANSKA 

* 
Kierownik pracowni perukarskiej 

EUGENIUSZ ORŁOWSKI 

* 
Kierownik pracowni stolarskiej 

J A N S Y P E K 

* 
Kierownik pracowni malarskiej 

TEOFIL SZYMKIEWICZ 

MICHAŁ 

* 
Rekwizytor 
STASZKIEWICZ 

* 
Brygadier sceny 

ALEKSANDER MATRACKI 

Tar. - zam. 1917 - 13. 10. 62 - W-13-1175 - 2000 

mistrzem, jak Wł. Iw. Niemirowicz-Danczenko. 
Ale to jest tęmat do osobnego artykułu. 

W ciągu dziesięciu lat niewiarogodnie dojrzał 
widz radziecki, wzrosły jego wymagania w sto
sunku do teatru i kiedy Moskiewski Akademicki 
Teatr Artystyczny włączył szttikę LUBOW JA
ROWAJA do swego repertuaru, zdecydowałem 
się jeszcze raz przeanalizować tekst. Ale przy
stępując do pracy przekonałem się, że po dzie
sięciu latach przepracować sztuki radykalnie nie 
można. Można napisać nową rzecz o walkach 
rewolucyjnych i powinna być ona nieporównanie 
pełniejsza niż LUBOW JAROWAJA, lecz nie 
moglem szarpać żywej tkanki tej sztuki. Prze
pracowałem niektóre sceny, wprowadzHem kilka 
nowych, napisałem nowy obraz, ale w zasadni
czej intrydze i w traktowaniu bohaterów sztitka 
pozostała w tej samej postaci. 

Już nieraz spotykałem się z żądaniem, aby 
wyjaśnić przyczyny żywotności sztuki. Jakież 

mogą być te przyczyny? Ogromny, wieczny 
i wiecznie podniecający temat, jakim jest Re
wolucja, dokładnie jej przedstawienie wszystki
mi artystycznymi środkami, jakimi rozporządza 
autor, a przede wszystkim szczerość, której ni
czym sfałszować ani zastąpić nie można. 

To wyjątkowe zainteresowanie, jakie okazali 
sztuce LUBQW, JAROWAJA Rząd i wielomilio
nowa radziecka publiczność, jest najwyższą na
grodą, najsilniejszym bodźcem twórczym dld 
pisarza radzieckiego. 

Konstanty Treniew 



BRONISŁAW DĄBROWSKI 

W oczach polskiego widza sztuka LUBOW 
.JAROWAJA - to nie tylko barwne i emocjo
nujące widowisko historyczne, nie tylko świetny 
monumentalny dramat rewolucyjny. Wydaje mi 
się, że w sztuce tej nasza publiczność dojrzeć 
może coś więcej. Zobaczy przede wszystkim, 
jak wśród wojny domowej i ofiarnej walki wy
kuwała się siła prekursorów socjalistycznego 
ustroju, ujrzy, jak stawało się i rodziło w krwa
wym znoju to, co u nas powstaje bez wojny 
domowej i bez licznych ofiar, jakie musi złożyć 
dla wywalczenia lepszej przyszłości każda re
wolucja. 

W sztuce Treniewa ogromną rolę gra barwny 
i rozedrgany tłum. Na tle )Przewijających się 

ugrupowań żołnierzy, robotników, biedoty wiej
skiej i miejskiej, na tle drobnomieszczaństwa, 
burżuazji, oficerów, białogwardzistów, spekulan
tów, handlarzy najrozmaitszego autoramentu, 
typów i typków arystokratycznego świata i na
wet damulek z półświatka, w miarę rozwoju 
akcji coraz wyraźniej zarysowuje się zasadnicza 
linia akcji i linia podziału pomiędzy świtem 

nowego jutra i zmierzchem obumierającej prze
szłości. 

Bohaterowie sztuki Treniewa nie działają 

w oderwaniu od tego tłumu, są z nim zrośnięci. 
Cierpią, walczlf i śmieją się wspólnie ze zbioro
wością, z ludem i ścierają się z liczną jeszcze 
wówczas klasą - burżuazją i ziemiaństwem -
która na próżno i rozpaczliwie broniła się przed 
nieubłaganym pochodem zwycięskiego proleta
riatu. 

LUBOW JAROWAJA to sztuka na wskroś 

realistyczna. Treniew czerpał materiał do swego 
dzieła ze wspomnień i osobistych przeżyć rewo
lucyjnych i szereg postaci scenicznych wymo
delował z natury. Socjalistyczna ideologia utwo-
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ru mocno tkwi w realizmie wydarzeń. Wydaje 
się, że teatr współczesny nie może i nie powi
nien inaczej traktować inscenizacji tego utworu, 
jak tylko w myśl wskazań wypływających ze 
struktury twórczej sztuki Treniewa, a więc 

realistycznie, w oparciu o materiał historyczny 
i obyczajowy. 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 
(pierwszy inscenizator „Lubow 
Jarowaja" na scenach polskich) 

W połowie lat dwudziestych już wyrazme u
staliło się wiele właściwości charakteryzujących 
formę sztuk radzieckich. Forma większej części 
utworów była zbliżona do „kroniki" przez sto
sunkowo słaby trzon fabuły, różnorodność te
matów i konfliktów, przy kilku jedynie czoło
wych rolach i często słabym ześrodkowaniu 

akcji. 
Bez wątpienia forma „kroniki" ma wiele wad 

w porównaniu z dramatem. Kronika z wielkim 
trudem osiąga pełnię artystycznego wyrazu, po
nieważ nie rozwija się jako jednolity proces 
walki. l te właśnie wady cechujące kronikę 

ujawniały wiele słabych stron sztuk radzieckich. 
Lecz czyż można było przypuszczać, że „kroni
ka" lub sztuki zbliżone do niej formą były tylko 
symptomami dzi~cięcej „choroby" - objawami, 
którym sądzone było zniknąć bez śladu? 

Do rozpowszechnienia kroniki przyczyniło się 
to, że nowa rzeczywistość, która żywiołowo 

wpłynęła do sztuki, znalazła w pierwszym okre
sie w tej formie możliwość najszerszego i nie
skrępowanego uplastycznienia. Jednakże w ty
powej formie charakteryzującej utwory lat 
dwudziestych odzwierciedlały się również cechy 
organiczne całej dramaturgii radzieckiej. Mno
gość konfliktów i wieloplanowość w tematach 
wiązały się z nową treścią konfliktów społecz
nych i nowym światopoglądem dramaturgów ra
dzieckich, dążących do objęcia gigantycznego 
obrazu rzeczywistości i plastycznego ukazania 
go w złożonej, społecznej wielopostaciowości. 

Nieobecność głównej postaci - w dawniejszym 
rozumieniu - charakteryzowała zasadniczo no
wą istotę pozytywnego bohatera dramaturgii ra
dzieckiej, który przestał być postacią samotną, 
lecz występował razem z ludem i z niego czer
pał swoją siłę. 

B. Zachawa 
(„Wnioski z doświadczeń") 



Spójrzmy na początki teatru radzieckiego. 
LUBOW JAROWAJA K. Treniewa, zaliczona 

obecnie do klasycznych utworów radzieckich, zo
stała oddana teatrowi jako ciężkie, masywne 
dzieło, które zbiło z tropu wielu reżyserów. 

Jednak po opracowaniu przez teatr stała się 

jednym z najbardziej wartościowych dramatów 
radzieckich i żyje już w repertuarze radzieckim 
kilkadziesiąt lat, przyczyniwszy się do odkrycia 
wielkiej liczby wspaniałych talentów aktorskich. 
Mikołaj Pogodin, Wsiewołod Wiszniewski, 

Wsiewołod Iwanow, Borys Czyrstkow, Arkadij 
Pierwiencow, i wielu innych pisarzy dramatycz
nych zrywało rozmyślnie z tradycjami „kano
nicznego" dramatu, szukając nowych punktów 
oparcia dla swoich sttuk. 

Tak więc dla nowatorstwa i poszukiwania 
nowego stylu istnieją olbrzymie możliwości: 

mogą one jednak być wykorzystane tylko wtedy, 
gdy artysta całą duszą i istotą pragnie odzwier
ciedlić w dramacie współcze:fną rzeczywistość 

radziecką. 

Rosyjska sztuka realistyczna zawsze dążyła 

do jednego, najważniejszego celu: możliwie naj
prawdziwiej, najpełniej, najwszechstronniej 
przedstawić życie i wyrazić swój istotny do nie
go stosunek, wydać na nie wyrok społeczno

-polityczny lub moralny. Wszelkie normy este
tyczne rosyjskiej szkoły realistycznej tworzyły 

się pod wpływem tego podstawowego zadania. 

Burzliwy proces budowy socjalizmu stał się 

treścią dramaturgii radzieckiej. Stał się tematem 
twórczości K. Treniewa i W. Gusiewa. Pisali 
o nim i piszą: L. Leonow, M. Pogodin, L. Sej
fullina, W. Wiszniewski, B. Romaszow, K. Simo
now, B. Czyrstkow, W. Iwanow, A. Pierwiencow, 
M. Wirta, A. Sofronow i wielu innych. 
Głęboka ideowość, rewolucyjna pasja, które 

cechują tematykę radzieckiej twórczości drama
tycznej, określają wysokość wymagań stawia
nych zarówno twórczości dramatycznej jak 
i teatrowi. 

A. Popow 
(„Sztuka wielkiej epoki") 
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