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AFINOGENOW I JEGO SZTUKA 

Najnowsza premiera Teatru im. J. Osterwy 
w Gorzowie Wlkp. jest realizacją s ceniczną 

sztuki radzieckiego publicysty i dramaturga 
Aleksandra Nikołajewicza Afinogenowa (1904-
1941). Jej rosyjski tytuł „Dalekoje" można 

przełożyć na „Dalekie" względnie „P rzystanek 
Dalekie". 

Dramat ten powstał w 1935, a więc w okr esie 
gdy w Z.S.R.R. twórczość literacka znajdowała 
się pod wpływem zawężonego pojmowania 
doktryny realizmu socjalistycznego. Był to 
czas obfitujący w trudności polityczne zwią

zane z poj ęciami i praktykami kultu jednostki. 
jednocześnie pozostawił on w s padku pozyc.i 
ar tys tyczne wysokiej rangi pełne rewolucyj
nego patosu i wielkości („Tragedna optymi
styczna" Wiszniewskiego, czy twórczość dra
matyczna Michaiła Bułhanowa). W innych 
utworach tego okresu niewątpliwy idealizm 
rewolucyjny łączył się z uproszczeniami arty
stycznymi. 

P opularnym w Polsce przykładem sztuki tego 
typu jest współczesna dla autora „Dalekiego" 
„Lubow Jarowaja" Freniewa. 

W swoJeJ twórczości Afinogenow unikn<1ł 

szczęśliwie błędów artystycznych owych cza
sów. Reagował żywo na czołowe zagadnienia 
polityczne epoki, poświęcając jedn<1 ze sztuk 

walce z kontrrewolucją . (Miej oczy otwarte -

1927), a inną bohaterskiej walce rewolucjoni
stów his zpańskich z faszyzmem (Chwała ci 

Hiszpanio - 1936). 

Poświęcił wiele uwagi problemom rosyjskiej 

inteligencji w Rosji porewolucyjnej, jej wa

haniom, walkom wewnętrznym oraz .ie.i docho-

c11.cn ie do pcstc, pu s µołec„ .wgu i poslaw huma 
nistycznych. 

„Dalekie" jes t tą sztuk'! ;\finogcnowa, którn 
zasługuje na naszą uwagę, właśnie dzięki swo
jemu humanizmowi, d7Jęki zniżeniu się autora 
do pros tych spraw i problemów przeżywanych 
przez tzw. zwyczajn ych ludzi. 

Na odległą stacyjkę syberyjską, której miesz
kańcy ·są skłóceni ze obą przybywa w powrot
ne.i podróży z Dalekiego Wschodu generał, 

k tóry dzięki w ej bezpośredniości i przyjaz
nemu zrozumieniu dla spraw prostych ludzi. 
powoduj e w nich g ębokie pr zemiany we
wnc;trzne, budzi zrozumien ie dla ważności ich 
wcale nie szarego ·i n ie monotonnego (jak się 

zdawało) życia. W sztuce tej znajdziemy potę
pienie dla oficjalności i sztywności stosunków 
między ludżmi. at ak na nieżyczliwość, osobistą 

nietolerancję, niezrozumien ie dla myśli potrzeb 
i ideałów innego człowieka . 

Jest więc utwór w tych swoich akcentach 
bliski naszym czasom w tym, że pomaga nam 
przeciwstawić się popularnym wadom wspói
czesnego życia. Jednocześnie przypomina nam, 
przez osobę nieuleczalnie chorego dowódcy kor
pus u, o tym, że człowiek może w najtrudniej
szych okolicznościach życia wznieść się na wy
soki poziom etyczny, przemóc w sobie załama
nia i osobistą klęskę , aby skutecznie służyć 

innym i pociągać ich swoim przykładem. I to 
s ą najcenniejsze treściowe wartości utworu. 

W zakresie wartości formalnych zwracamy 
uwagę na logiczny i narastający w napięciu tok 
budowy akcji, zindywidualizowany jezyk boha
terów dramatu , dopasowanie słownictwa bo
haterów do czasu, w którym żyj ą. 

W sumie, jakkolwiek utwór nie stanowi kla
syki światowej dramaturgii , godny j est ponow
nego ożywienia na współczesnej scenie tea
traln j. 



OSOBY: 

Koriuszko Aleksiej Jefimowicz 
Maciej Bornińs ki 

Lubow Siemionowna 
Maria Kassowska 

żenia 
- Krys tyna Niemczyk 

Bolszew Ławrentij Pi etrowicz 
- Andr zej Tyralewski 

G l asza 
- Wiesława Mazurkó•vna 

Makar ow Iwan M akar owi e.z 
- T eofil Ordoński 

Ton k i ch Wlas F i l i powicz 
Bronisław Kassowski 

M alko Nlatwie j !Lj icz 
Bolesław Idziak 

Wiera Nikołajewna 

- Asja Łamtiugina 

Sulin 

- Witold Andrzejewski 

Tomi l i n G ienadi j M i ronowicz 

- Edward Lubaszenko 

Ordynans 

- P ioLr Wyszomirski 

Reżyseria: IRENA BYRSKA 
Opracowanie muzyczne: 

Jan Bukowski 

Scenografia: IRENA BURKE 
Asystent reżysera : 

Marek Łyczkowski 
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