
LUBOW JAROWAJA 



OD AUTORA 

„Lubow Jarowaja" jest moją drugą z kolei sztu
ką wystawianą na scenie. Napisałem ją w latach 
1925-26 pod Symferopolem na Krymie, w warun
kach 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 sta,rałem się przedstawić w mojej sztuce 
to co, działo się na Krymie i poza Krymem w roku 
1920, zapominałem zupełnie o teatrze, a kiedy przy
pomniałem sobie o nim, wpadałem w rozpacz -
tak mało odpowiadało to, co napisałem, warunkom 
teatralnym i wymogom sceny. 

I rzeczywiście, kiedy „Lubow Jarowaja została 
oddana Teatrowi Małemu, wywołała ta.m wielkie 
zamieszanie. Trudno było pomieścić ją na scenie 
i podporządkować prawom teatru. Aż do tej chwili 
ja, beletrysta, mało wiedziałem o tych prawach i pi
sałem stosując się wyłącznie do zasad beletrystyki, 
której ślady „Lubow Jarowaja" nosi, według mnie 
w wielkim stopniu. 

Postacie w sztuce „Lubow Jarowaja" są oczywiś
cie wzięte z życia, lecz nie są portretami. Tylko 
niektórym z nich służyli za prototyp żywi ludzie. 
Są to: Duńka i . Jelisatow, w bardzo małym stop
niu - Czyr, Gornostajewowie, Szwandia, Lubow 
Jarowaja. 
Głównym zadaniem sztuki było dać polityczne 

i społeczne tło, a dopiero na nim i w ograniczonej 
od niego zależności - historię i dramat bohatera 
i bohaterki. Dlatego też w pierwszych :wariantach 
sztuki historia i dramat Lubow Jarowej zajmowały 
skromniejsze miejsce niż później. Z tej samej przy
czyny wiele miejsca poświęcono szeregowi posta
ci, które można usunąć bez szkody dla intrygi sztu
ki, lecz nie da się tego zrobić bez szkody dla jej 
idei. 



Dzieje sceniczne sztuki, „Lubow Jarowaja" są 
znane. 

Pierwszy raz widziałem ją miesiąc po premie
rze na 8cenie Teatru Małego. Wrażenie było dwoiste: 
wszystko okazało się bardzo niepodobne do tego, 
co wyobrażałem sobie podczas pisania. Zamiast 
rozlewnego, na wpół beletrystycznego dzieła o nik
łym przebiegu akcji spektakl posuwał się naprzód 
w ogromnym, rewolucyjnym tempie. ( ... ) 
Największym sukcesem sztuki było wystawienie 

jej w grudniu 1936 roku przez odznaczony Orderem 
Lenina Moskiewski Teatr Artystyczny im. Gorkiego. 
Mógłbym tu wiele mówić o ogromnej radości, ja

ką dała mi wspólna praca nad sztuką z takim mis
trzem, jak Wł. Iw. Niemirowicz-Dąnczenko. Ale to 
jest temat do osobnego artykułu. 

W ciągu dziesięciu lat niewiarygodnie dojrzał 
widz radziecki, wzrosły jego wymagania w stosun
ku do teatru i kiedy Moskiewski Akademicki Teatr 
Artystyczny włączył sztukę „Lubow Jarowaja" do 
swego repertuaru, zdecydowałem się jeszcze raz 
przeanalizować tekst. Ale przystępując do pracy 
przekonałem się, że po dziesięcu latach przepraco
wktć sztuki radykalnie nie można. Można napisać 
nową rzecz o walkach rewolucyjnych i powinna być 
ona nieporównanie pełniejsza niż „Lubow Jarowaja", 
lecz nie mogłem szarpać żywej tkanki tej sztuki. 
Przepracowałem niektóre sceny, wprowadziłem kil
ka nowych, napisałem nowy obraz, ale w zasadni
czej intrydze i w traktowaniu bohaterów sztuka 
pozostała w tej samej postaci. 
Już nieraz spotykałem się z żądaniem, aby wyjaś

nić przyczyny żywotności sztuki Lubow Jarowaja. 
Jakież mogą być te przyczyny? Ogromny, wieczny 
i wiecznie podniecający temat, jakim jest Rewoluc
ja, dokładne jej przedstawienie wszystkimi artys
tycznymi środkami, jakimi rozporządza autor, 
a przede wszystkim szczerość, której niczym sfał
szować ani zastąpić nie można. 

Konstanty Treniew 

CENA WYBORU 

Wystawienie sztuki Treniewa - „Lubow Jaro
waja" to po doświadczeniach „Pociągu pancernego" 

·i „Tragedii optymistycznej " kolejna próba prezen
tacji radzieckiego dramatu rewolucyjnego w na
szym teatrze. Jest to pozycja zgodnie zaliczana 
przez krytykę do najciekawszych osiągnięć tego nur
tu, posiadająca już bogatą tradycję teatralną. Bodaj 
największy sukces na scenach radzieckich odniosła 
„Lubow Jarowaja" reżyserowana przez Niemirowi
cza-Danczenkę w Moskiewskim Teatrze artystycz
nym w roku 1936. W polskim życiu teatralnym 
sztuka Treniewa upamiętniła się przede wszystkim 
wybitnymi inscenizacjami Bronisława Dąbrowskie
go. 

„Lub0\V ,T arowaja" stanowi utwór niezwykle zna
mienny dla tendencji widocznych w radzieckiej dra
maturgii lat dwudziestych. Obok „Sztormu" - Bill
-Bielocerkowskiego, „Borsuków - Leonowa, „'VViri
nieji" - Sejfulliny, „Pociągu pancernego" - Iwa
nowa jest to jedna z pierwszych, dziś już klasycznych 
pozycji, które podjęły problematykę doświadcze1'i. 
rewolucji w sposób artystycznie samodzielny, nowy, 
prekursorski. Rzecz charakterystyczna, że niemal 
wszyscy z wymienionych tu czołowych dramatur
gów mieli za sobą twórczość w dziedzinie prozy. 
Fakt ten nie pozostał bez literackich konsekwencji. 
W większości sztuk tego okresu widać wyraźnie 
dążenie do syntezy, do uzyskania maksymalnej 
socjologicznej reprezentatywności obrazu. Różnorod
ność tematów i konfliktów, wieloplanowość, a za
razem pewna migawkowość ujęć, duża ilość epizo
dów, bogactwo układów fabularnych - oto nie
które z formalnych właściwości utworów reprezen
tujących w latach dwudziestych nurt radzieckiego 
dramatu heroicznego. 



„Lubow Jarowaja" jest tu przykładem szczegól
nie wyrazistym. Sam Treniew otwarcie przyznawał, 
że pisał swój dramat stosując właściwie konwencje 
prozy. „Głównym zadaniem sztuki - stwierdzał -
było dać polityczne i społeczne tło, a dopiero na 
nim i w ograniczonej od niego zależności - historię 
i dramat bohatera i bohaterki. Dlatego też w pierw
szych wariantach sztuki historia i dramat Lubow 
Jarowej zajmowały skromniejsze miejsce niż póź
niej. Z tej samej przyczyny wiele miejsca poświę
cono szeregowi postaci, które można usunąć bez 
przeszkody dla intrygi sztuki, lecz nie da się tego 
zrobić bez szkody dla jej idei". Ta zaproponowana 
przez autora hierarchia ważności poszczególnych 
elementów utworu wydaje się tu wskazówką nie 
do zlekceważenia. 

Ujęcie głównego tematu i konfliktu jest w sztuce 
Treniewa istotnie stosunkowo zwięzłe, może nawet 
nazbyt skrótowe, doniinuje w niej zupełnie wyraź
nie troska o kompozycję dostatecznie bogatego i au
tentycznego tła. Jeśli jednak cały materiał utworu 
okazuje się przy tym zadziwiająco teatralny, to 
dlatego, że autor każdą postać, każdą sytuację, każ
dy szczegół zarejestrował ze spostrzegawczością 
i pasją urodzonego dramaturga. Niejeden epizod jest 
tu swego rodzaju majstersztykiem. Niemal wszystkie 
z postaci, choćby zarysowane zaledwie paroma kres
kami, stanowią atrakcyjną teatralnie propozycję. 
Skala możliwości Treniewa w tym zakresie jest im
ponująco rozległa. Z równą swobodą kreuje postacie 
nawskroś dramatyczne jak Lubow, Jarowoj, Kosz
kin czy Panowa i z gruntu komediowe, charaktery
styczne, jak choćby kapitalny Szwandia. Rzecz 
znamienna, iż autor na ogół nie upraszcza sobie 
zadania przy prezentacji bohaterów negatywnych. 
Znakomicie rozumie, że ich zbyt łatwa kompromi
tacja oznacza nieuchronnie obniżenie samej rangi 
konfliktu, a więc i problematyki utworu. Treniew 
okazuje się nie tylko świetnym portrecistą całej 
galerii typów, ale i sprawnym konstruktorem fabu
ły, który od początku do końca panuje nad skompli
kowanym mechanizmem tej potężnej wielowątkowej 
sztuki. 
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KONS.TANTY TRENIEW 

LUBOW JAROWAJA 
Sztuka w 6-ciu obrazach 

TŁUMACZENIE 
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• OS OBY 

LUBOW JAROWAJA, nauczycielka . 
MICHAŁ JAROWOJ, jej mąż, oficer . . . . 
PANOWA PAWŁA PIETROWNA, urzędniczka 
ROMAN KOSZKIN, komisarz 
SZW ANDIA, marynarz . 
CHRUSZCZ 
GROZNOJ pomocnicy Komisarza 
MAZU CHIN • 
MAKSYM GORNOSTAJEW, profesor . 
HELENA GORNOSTAJEWA, jego żon~ . 
MALIN IN 
KUTOW pułkownicy żandar rii 
ARKADIUSZ JELISATOW, działacz społ zny 

i dziennikarz ' 
IWAN KOŁOSOW, elektrotechnik . . . 
DUŃKA, pokojówka, później spekulantka 
MACHORA, dziewczyna . 
MARIA, wieśniaczka 
SIEMION, wachmistrz . . . . . 
GRIGORIJ, działacz konspiracyjny 
PIKAŁOW, 

1 
żoWerz . . 

FOLGIN, licierat. . . . 
BARONOWA 
CZYR, stróż . . . 
ZAKATOW, protojerej, wyższy duchowny 

KOMSOMOŁKA 
OFICER 
KONSOMOŁKA 
WARTOWNIK . 
MIESZCZANIN . 

Inspicjent 
KAZIMIERZ OSTROWICZ 

prawosławny 

MARIA ZBYSZEWSKA 
ADOLF CHRONICKI 
MARLENA MIL WIW 
WIKTOR GROTOWICZ 
TADEUSZ KAMBERSKI 

{

JERZY CHUDZYŃSKI 
MARIAN WIŚNIOWSKI 
KAZIMIERZ OSTROWICZ 
JANUSZ OBIDOWICZ 
IREN A REMBISZEWSKA 
ZDZISŁAW KUŹNIAR 

ROMAN SIKORA 

HENRYK TEICHERT 
JAROSŁAW KUSZEWSKI 
HANNA KRUPIANKA 
ALINA LIPNICKA 
MARIA GÓRECKA 
STANISŁAW KIERESINSKI 
WIESŁAW KOWALCZYK 
WŁODZIMIERZ MUSIAŁ 

ADAM DZIE-eSZYŃSKI 
JADWIGA PYTLASIŃSKA 
HENRYK HUNKO 

MARIAN SKORUPA 
TERESA MUSIAŁEK 
WIESŁAW NOWOSIELSKI 
JANINA SKAŁACKA 
ADAM WOLAŃCZYK 
LEON LEŃSKI 

Sufler 

HALIN A NIEDŻWIECKA 

• 



Przy tych wszystkich walorach dramaturgicznych 
„Lubow Jarowaja" wydaje się pozycją proponującą 
istotnie ważką i żywą ideowo prąblematykę. W cen
trum uwagi Treniewa znajduje się konflikt Lubow 
i jej męża, dwojga kochających się ludzi, dla któ
rych rewolucja była z gruntu odmiennym życiowym 
doświadczeniem. On ekskonspirator i eserowiec stał 
się w końcu jej zaciekłym przeciwnikiem, ona -
skromna, pozostająca przedtem w cieniu męża nau
czycielka, wyrosła na indywidualność, na człowieka 
w pełni solidarnego z rewolucją. W tej dramatycz
nej konfrontacji postaw, w tym zderzeniu racji 
osobistych i racji społecznych tkwi chyba centralny 
problem sztuki. Jej autorowi udało się w istotnie 
sugestywny sposób pokazać, że ceną uczestnictwa 
w historii staje się niejednokrotnie wybór tragicz
ny, choć dokonany w imię wartości humanistycz
nych, ponadjednostkowych. Tę nieprzebrzmiałą, ko
respondującą i ze współczesnym doświadczeniem 
prawdę - „Lubow Jarowaja" potwierdza z całą 
dobitnością. 

Jerzy Bajdor 
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GŁÓWNY ELEKTRYK 
HENRYK JANOWSKI 
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GL. BRYGADIER SCENY 
STEFAN WITEK 

KIEROWNIK PRACOWNI 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ 
EUSTACHIA LEŚ 

l!I 
KIEROWNIK PRACOWNI 
K~AWJECKJEJ MĘSKIEJ 
JOZEF PODOLSKI 

!!I 
KIEROWNIK PRACOWNI 
PERUKARSKIEJ 
STANISL. KOŁODZIEJCZAK 

(!J 

KIEROWNIK PRACOWNI 
MALARSKIEJ 
WŁADYSŁAW CACH 

l!J 
KIEROWNIK PRACOWNI 
STOLARSKIEJ 
ZYGMUNT NIEWIAROWSKI 

0 
PRACOWNIA ŚLUSARSKA 
JAN FERENC 

KIEROWNIK PRACOWNI 
SZEWSKIEJ 
ALEKSY MIELNICZUK 

[!) 

KIEROWNIK PRACOWNI 
BUTAFORSKIEJ 
EWA FLONDRO 

l!J 
KIEROWNlK PRACOWNI 
TAPICERSKIEJ 
ADAM WALCZYSZYN 

!!I 
AKUSTYK 
MACIEJ PROSEK 
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W REPERTUARZE 

W. GIBSON 

" 
CUD W ALABAMIE" 

Reż. HALINA DZIEDUSZYCKA 
Scen. Z B I G N I EW K LI M C Z Y K 

• 
JAN PAWEŁ GAWLIK 

POKUSA" 
" Reż. A ND RZ E J W IT KO W S K I 

Scen. M A R C I N WE N Z E L 

• 
TYMOTEUSZ KARPOWICZ 

" 
DZIWNY PASAŻER" 

Reż. A ND RZ EJ WITKO W S K I 
Scen. J A N U S Z T A R T Y Ł Ł O 

• 
M. BAŁUCKI 

„RADCY PANI\ RADCY" 
Reż. J A N U S Z OB I D O W I C Z 
Scen. BARBARA GUTEKUNST 

• 

„ 

BENN W. LEVY 

„PORWANIE AMAZONEK" 
Reż. A D O L F C H R O N I C K I 
Scen. J A N U S Z T A R T Y Ł Ł O 

• 
B. BROŃSKI 

„WYPRAWA PO SKARBY LICZYRZEPY". 
Reż. B RO N I SŁ A W B R O Ń S KI 
Scen. ZBIGNIEW KLIMCZYK 

• 

W PRZYGOTOWANIU 

JERZY SZANIAWSKI 

„MOST" 
Reż. HALINA DZIEDUSZYCKA 
Scen. Z B IG N IE W KLIMCZYK 

• 

• 



OPRACOWANIE 
GRAFICZNE 
OKŁADKI i PROGRAMU 
ZBIGNIEW KLIMCZYK 
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POCZĄTEK PRZEDSTAWIEN WIECZORNYCH GODZ. 19,15 
DYREKCJA I ADMINISTRACJA TEATRU 

WROCŁAW UL. RZEŻNICZA 12 

T E L E F O N 
CENTRALA 353-43 
DYREKCJA 387-73 
Org. Widow. 328-16 

1111 

zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Dział Organizacji Sprze
daży od godz. 8-mej do godz. 15-tej. Telefon 328-16. Bilety Indywi
d u alne w kasie Teatru od godz. 10-tej do godz. 13-tej i od godz. 
16-tej do godz. 19,15. Pned1przedat biletów: „Orbis" - Rynek 39 
oraz Ośr. Usług Flłmowych ul. Swierczewskiego 45 codziennie 

oprócz niedziel I świąt od godz. 10-18. 
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