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I oto nowe prz2dstaw'enie„. W każdej j2go scenie 

dusza rosyj~ka, skupienie Dormana - reżysera, n1d

zwyczajna bezgraniczna staranność, subtelność w inter

pretacji n1jmniejszej frazy, wyrażeniu jego języka tea

traln290, przekazrniu poetyckiej atmosfery Bloka, jego 

symboliki. Ale najbardziej zadziw:a organiczny stop ma

teriału z obu sztuk. Nie tylko wynika on samorzutnie 

(nie sposobem mont'.1.żu), ale spl1ta s : ę w nową tk1ninę, 

tłumacząc i uzupełniając się wzaj2mnie. 

Mistyczny sceptycyzm „Budy jarmarczn2j", swoista 

satyra liryczna odzwierciedlające straszną prawdę - roz

czarowan:e aktora do IJtworzonych przez się ideałów, jak 

p:sał K . Czukowski, poczucie apokaliptycznego „kresu" 

- w spektaklu Dcrman2 stopniowo przerasta w bezli

tosny, bezwzlędny, ostry rytm „Dwunastu". Jeżeli w in

sc2n'. zacji Mejerholda w 1996 r. młodzież przyjmowała 

Columbinę jako dlugo ocz 2kiwaną i nie spełniającą ocz2-

kiw1ń konstytucję (Cclumbin'.l - „kartonnoj niewiestoj 

byla") to n '. c dz:wnego, że po 60 latach Dorman doszu

kuje się jej kcntynu1cji w lcs·e Katki z „Dwun1stu" ... 

Ostatecznie Kcb :eta w twórczości Bloka ucieleśnia jego 

idee, marz2nia, nadziej e ... 

Przedstawienie to oglądałem późną jesienią w 1969 r. 

w Opolu. 

Krótkie, sprasowane widowisk o wstrząmęło mną. 

Dziś po reku mogę się przyzn'.lć, że było n:zjwiększym 

wrażen'.em teatralnym w moim życiu. 

Audrone Girdzijanskaite 



/ 
ALE SA DE BŁOK 

u RZ A 

dedykow ne 
lVsiew ;,~u. ~ .• - , er.h ldowi 

KOLOMBJ..N a 
PIER 
A RLE KIN 
WSTY- · 

A 

O OB • • 

CHA YCH 

utach i · 
miaskach 

Z ENI A 



. · 

nocr AHOBKl-1 

';3 ( , 3 . MEl-1EP X0Jlb .ll '. 

1, «Cecrpa 6earpHca11 
M. Merepm1H1<1 . 

• 

xvr. ~ '"""I< c. ~o. cv11t:>i:i101H. 

„ 

T ') ."!" r B. et:>. KoMl4CC'.iJJ)>ł<:33CKOM. 
np~Mbepa ...;._ 21. HOHÓp" 1'1U6 r. 
C~eMa M:l 111 a1na. óearp11ca -
B. et>. KoMMC c<1p>KeeC1<aR 
2„ H8MHOIHbl - He B IHłOBHbl» 
A. CT.pMHA6epra. 
XyAO>KHM1< - IO. A\ &o~u1L• „ 
T ()1apl4w.eCTBO M<' , r o . 
nw<;aTeiiel'::i, XYAO l HHHKOR 

M MY31>11<aHr ,..., e. Tep1-10KH. 

npc:Mbepa - H Mi· Jl :;! 1912 r. 
rettp143TUI - B. n. BepMrMHa. 
3-4. 1<>ł<HJHb lłenoee1<a» 
Jl. H. AMAp~eea. 
XyAO>łOH4K B. K. KoneHAa. 
T ~aTp B. en KoMMCC<lp>KeBCKOH • 

. flpe,.,u.er,a --- 22 cpeapanR 1907 r. 
11! 1<apnn-1a. u6an y 4eno11e1H1n. 
fln .;' i14p0804HhlM pHeyHOK 

Be. 3. MeHepxo11i.Aa H 

'ICK!.4 :3 xy,qO>+<HHHa B. K KoneHAI.' 
5 flk, ·epo - Be. 3. Me~iepxom:op. 
«nanaraH4Ht<°t' A. A. 61101<a. 

f'1-1 r: 'fH01< XYAO>+<HMKa 

I H. n·. Ym.HHOBa. 1908 r. 

6. cci epaT L\4!IPCTB~» K. raMcyHa. 
XyAO'MW ' ll( A. St fOJIOBHH, 
Ane1<caHAPMHC1oc.:t ret!np. 
r1peMbepa - 30 ceHu6p" 1908 r. 
Y1aap KopeHo -
Be. 3. Me'1epxo111.,q, 
MepaeM - H. H. Xo,QOTOI 
7. · ((A~H->KyeH>> >+<.-6. Moni.epa. 
Xy,Qo>tCHMIC A. SI. ro11011MH. 
Ane.CceMAPWHCKMi4 Teerp. 
npeMi.epe - 9 HOJ16p" 1910 r. 
AoH->KyeH - łO. M. fOp1tH 





• 

7 września 1917 roku Aleksander Blok zostal 91bra.D1 na 
czlonk:a Xomi83i Literacko - Teatralne;J -grz1 teatrach pańs-

"" . two111cl.I. W t1m sa1Qm lliesi,cu w "Liście o teatrze" Blok W1-
powiada nast9pując1 pogllid na rolt teatrus " Teatr jest t' 
dziedzinł\ sztuki, o której przede wsz1stkim motna powie
dzieó, te tu sztuka sey~ się z. żJciem, tu spoeykają on 
twarzą w twarz, tu odb1wa się wiecz111 przegląd sztuki 1 
przegląd życia, tu ci odwieczni wrogowie, którzy kiedJrś po
winni staó się prz1jaci6lmi, W1X:VWają sobie nawzajem najcen 
nie;Jsze

1
zdob1cze; rampa to linia ognia, wra!liWJ a mocn.)' 

idz, znajdu~ąCJ się na tej bojowej linii, hartuje się w 
zetkni,ciu z ogniem. Slab1 - deprawuje się i ginie. Sztuka, 
;Jak i iJcie, nie jest na miarę slabych". 

Mogłob' się zdawać, że te słowa,· pisane po rewolucji 
l uto ej a wyjęte z art,kułu, gdzie Błok upomina się o me 
cenat państwa nad teatrem, są zaprzeczeniem całej uprzed
niej działalności poety 1 dramaturga, że jakoś "nie pasują" 
do postaV13 Błoka, bożyszcza symbolistów• Sprzeczność ta 
~est pozorna. Przeciwnie, nie jest to DOW"J pogląd Błoka, 

.wynika on konsekwentnie z podstawow1ch założeń jego twór -
czośc1. 

W dalsz1m ciągu jest to owa beroiczna koncepcja sztuki 
w które~ spelnia się to, co dawniej, w latach przejęci~ sit 

. I 

filozofię Wlodz1mierza Solo~iowa, poeta naz1wal spełnianiem 
mis'ł;Joznege obowięzku.. Spełnia się. obowiązek poet, " stania 

\ na at~U, "~ "'lak los r6tanopalCJ kale 1 tak ~jestat dni 

orzeka ... , abJ Die zapom·1na6 o Wieczności mwet wśród " : ciem-
. . . 

: DJOb dlUls wap62oze8D1ob n ~ mówi poeta~ Piewca łłieznan1ob' 
D&l.1 przeoiwatawia aia'ł;Joznemu ęnaroblzmówi 11%'1ozn1 lad · 
duaz1. · 



.. 
Teatr a19bol18t1ozn1 sp:'sJ3&1 u;Jawn1en1u •ił w••J•tk:t~ 

kiob utajoD,Job eprseÓznośo1, cale~ aab:lwalenoji uczu6, tak 
cbarakt•r'1•t1oznej dla Błoka. S111bolia s nat~ rzeoz1 
~est dualiatJoziQ - w aztuoe . &JłDboli•eyoznej_ ~Wiat trakto-

•• j '. 

WaJl1 jeat dwuplaszcz1znowo, .' .w spoaob immrientzv i tra.na-.„ 
oendentaln,. ·, , 
Stlid tet WJWOdzi się <lwuplanowośc akcji ~amatu •Jmbolisi;Jcz
nego - raz odbJwa się ona w świecie pozarealnJll, raz znów • 
świecie sprawaza~m empir,oznie~ Widząc .• świecie ood.Zienn,a 
odbioie świata „realności 1f1łszej„, drama~ga &Jmbolista w 
postaoiacb 1 WJ<larzeniacb sztuki ukazuje „przejaWJ"innycb re-

1 

alności~ Nawet przeamio't;.7 t~ac' awoj' konkretność,pelnię aw ... 
go istnienia, niejalto "Crzeci wymiar. W inscenizacji dramatu 
SJUlbOlistycznego odpowiada temu plaakośc, 3ednoplanowość sce
ny. Dramat sym.bolist~czny unika t'oia codziennego, odbywa sit 
poza czasem. Nie ma i;u mowy o psycbologii, o wcazaniu przet1-
c1a. Gest staje się umowny, odpowiada n~e treści sl6w,aie icn 
s1111coliczngmu znaczeniu. Postaci teatru symbo!istycznego,pos
bawione psychologicznego pog~ębienia, stają s1ę "maskami", a 
aktor upodabnia się do warione~ki. ~tąd pochodzi skLonnośó · 

~·amaturg6w-s,mbolist6w, a zwłas~cza J:Słoka, do cowmea.ii del.i.• 
arte, stąd tem.a~ozne motyWJ arlekina~. 

AonJtretn~ rzeczywiatośo dJ:amat s1111bolist1oz111 ukazu~e w 
świetle "transcendentnej ironii". Znamienne ~est tu ustawicz
ne przenikanie się elementów groteskowo-komioz111ob i lir,os - · 
D1Cb. W pierwsz1ob sztukach ~loka w.v•ttpu3e ono w sposób bar
dzo "Qraźn1. Jego monodramatJ aą li1'1kł\ transponowan, na·•ce
nt. s, to nie starcia sit woli cz1 charakterów poszoseg6ln1ob 
bobater6w, lecz "pro~ekc~a duas1" w 3edDe~ poataoi.W ten epo
sób w dramatach Blok&, btdłlc1cb uaoenlcsnio~ lir.Jkł\,saobodzi . 



• 

• 

c roc ro s cz piania tej lir,ki. Te element,,kt 
zu, całości upionej 1 jednolitej,nie uw1datniają 

r źni - dramaturgii w,stępuj, w ą:>os6b bardzi-ej 

oi czasi drama.1iy Bloka odegrały dość poważną rolę 

ro 1 s dramatu symbolistycznego. Icb liryczna 
ość, do ro adzona do ostateczności konsekwencja ga

o 1 jednakże icb sceniczny grzech pierworodnJ' •. 
sp6 cześni niewątpliwie w sposób znacznie ostrzej 

aj reagowali na wszystkie wewnętrzne pęknię

omiędzy postawą ideową Błoka a jego poetyką 

• I dlatego nie m1a.ł3 one szczęścia do sce113 -
arcznej", wystanionej w grudniu 1906 roku w 
ze~skiej reżyserii Meyerholda - właściwie !a 

se nicznycb Błoka nie doczekał się publiczne o 

nacz nie przede wszystkim dlatego, że uk:a
lozoficzną 1 społeczną postawę Błoka, ods!a

nętrzne sprzeczności i wzoogacają przez to na
jego liryki. Pomimo ich mniejszego z~czenia 

aniu ! ·yką, dramat-urgia Błoka jest p~zy tym inte
pizodem historii teatru rosyjskiego. 

Od cze j Loa.ośei Blox byl pod wpływem filozoficz -
'odzimierz Sołowiowa Zapot3czając od swego 

f -mistyka nawet 1ele symbo11, bo nawet pos-
'' j dnak!e z sadniczo różni si~ od Sołowiowa 

yeb 1 boli. S4 to niejako stanowiska przeciw
o o je t - jeśli się m.otna tak wyrazić -

1 tycz , podczas gQ.y Blok niejako przetwarz 



o to, co motna bJłobJ naz ać Innoś 
a 

c 

' 
r istości. Stąd jednak W3 o zi 

, ust czna walka d 6c rz c 
to o je Blok raz o raz wpada to iro 

cz~ to ob c j j z n cb, to ob c drugiej. 

P t ą ożna b' obJ naz ać romant,czn 1 eś i 
b o utyzo ali płJ'wu ll8. Błoka istyczn j 1 

, to aśni romantyk , i to bodaj~ 
o i j, u Tiecka, Novalisa cz1 te~ u m o 
o zn dzie y pie o zory owej błońskiej poetyki 

mcyob widzeń. 

Heine ten sposób cbarakter1zował jedn z 
' 1 nic bardziej poszarpane o 
1 Jak i języka, niż ta komedia... j 

s'ó 1 ucyśli. Wszystko kłębi s~ c 
dzie tylko szaleństwo wsz1atkiego t arza 

~„,~ .... tość obrazu ••• / Tu wyskakuj zdanie nib 
ot opuszczo mi r kami i ogromD3mi guzikami ••• Sło 

f jak żartobliwie Ko ombiny ze smutki . r 
szyst o to.tańczy 1 i::Uj, miota się 1 gada ••• " 

c 

o Heinego mo~na. bJ najdok aaniej zastoao 
rcznej", pi szego ut oru scenicznego Blo , 

już po iea.ziale , obok na.pisenej w cy sa103 
jo j', et nie l klucze dla rozumieni 

okresu jego ~ozośoi po młodzieńcz1 klu 

"Budzi czne ;iw oc ekuj 
--~-g • J t o dl ich nier 
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ci6 o t tni j go. 
Pierrot, kt6 

znajom or, 
ostat cznej- prostr. cji. 

d przeciwsta an o el n 
mo~e yć szczęśli~,. Z 
kazaxeycb na zło ieszc 

prz 1 ńs o sobo 6r • 
t jednocześni tragedi 
runcie rzecz, nierealn 

dal, rozdziera e 
ol mbin nie jest an śmie c 

Obl bienicą, o ktorej Pierro 
ni rzyć. 

ieni oi to c i nieosiągalności m z ni 
o ad.ni ni m c ntralnym. Nawet w młodzieńczy y 

P D Błok zdaj obie sprawę z niemoż i c 
z · rzyziemn go b,towania. My~l o trag cz 

ym dysonansowy 
t to njejako jak 

tonem w oajbardziej'zacb 
sam mówi, "zaci ły s ja 

we nętrzne prz nosi 
• J st ona promienna 
rola jej spro adz i 

rt 1 

rzon 
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aartwe gw1azd1 •' besradne ·1 ·Ili••• :l na pr6ino lłlda6_ od ni• . - . . . . . 

. ob;tawień. łłiesnane Dale ocl8ł.enia~, oo~•• baru1•3 swo~' nie• 
ai.sal.D4 glflb, itu8z1&0 do 1ob . . odkl:J-.n1a, ale martwa twarz s i• 
111 uatawicznie .szJdsi. "Jeatem _pa;iaoem - aowi Blok - w 6w1ai; 
l a ch ra111>1 wobodst ·w otwartłł sapadn1t. · ~o- otoblań pa-i;rz1 po 

· rs z lampJ - ~ąk nienas1coiv 1 obc1W1"• 

C61i wite pozosta3e ? B.ttkitDa mgla i sn1,Pitkna Dama,lc'ti• 
ra j est jak gdybJ Beat~czną,WJprowadza311cłl z p1ek.ła,1 az:vd.e 
cz1 śmiech sobowtóra. . , 

· Jut we wczesnycb, z<1awalo'b1 sit tak bardzo przepo~on1ob 
i tyczrlfl filozofią Sołowiowa, pojawia aię motyw żJcia poj-

, mowanego j ako scena teatralna •. ~rilgiCZD1 pajac miota się na 
niej , dzwoniąc dzwoneczkami 1 wykJ'zJniaj'o się do publicznoś 
oi. Wsz1stJti e te element, zawar11 się dUŻ wlaś oiwie w " 
dzie ;jarmarczne " ~ i.miany tonacji,. sarówno w wierszacb,;Jal.. l. 

w sztukach teatr~ob, polegają 1;u na zmianach proporcji,na 
pr zeel"'ui ciu akcentów 1 dlatego ''.tifieznajoma" jest logiczną 
kontynuacj~ ''Bud.J ~ar111aJ..·c1.nej". ~iękna Dama w cym czas e z 
nieosiągalnycb W3tyn, na które zresztą niga.y nie zuolaLa 

rowadzić poeey, zeszla u.o knajpy gdzi.e siadła _prz'3 okn e 1w 
kapeluszu 1 z !alobnymi piórami. J ~st 't1.lko ziem&klłs kobiet,, 
która mote obdarz1c je~nie ziemskim.i ;&.·oz.koszami 1 "b61 oa
trJ wbić okrutnie w a~rce". Ale 1 ona ze swo~ej P""'Qzieaw.oś-

, 01 okazuje poecie "niezmjo1Q bJ.·zeg zaczarowa.ZQ, zaczarowan• 
dal e"·· 

Nie mipr6tno Blok swoj, sztukt ''Niezna~oma" tak io:l.śle 

niłlZal z wieramem pod 't1m suqm tJtUlem, bior,o s Di ego 4o 
tej sztuki motto. Jest to ta sama poata6, 1;.Jl• 't11to 1&e w 
••tuce • znacznie witkszJlll stopniu niepoko~4 poett 111Uiei-s-



„ 

- . -

cble • Die••w1oeb -11196. Ale l • • do • Bl&ę: · · 
3 ~osne~ • w1 6 ........ • -. ~- - ld.nleakf& •3&-a, 

.,,. • .._... .... su~.- U18tJk691 '9k n.nota i Ar- „ 
ni•' to oo oll~ tr.ldale6, a ona 3•8' ~dinie 

"Jlleua~o • lmD"'•'1•113• ni ona 
bar 1 3, sta.3e ait Q\12' taa.,, olao4 ale · eataje bJ6 

y hol 1 dalasjm oi11ga J»09lada alał;JoSIMI • 4Żt uoleleś~ 
n pragnień. I tuta~ Nlez~oma ;ten taka ~- cbc~ 3ta 

z 6 pi3ani bJwalCJ podmie~skie;t lma~pki , bBnalni goście 
oeta 1 GwiasclÓ 14. 

. . 
• 

Podw6;1noś6 w1 enia 1 po4 6jnoś6 e1tuac·31 Słl odpowiedni
d: 6ob światów 1stniej1&CJCh ~ednooześnie 1 sprzeczJ11cła · 

. cboć dopelnia~łlC1ob sit wza~em. W koncepcji Błoka 
wiat1, m1stJcz111 1 prz1zie111D1, a, ostro sobie pr zes

sta ione 1 oba, nie daj•o wewnętrznego zaspokojenia, sta
j i nie do przJjCJcia. Stąd wpł.Jwa jego iron·iczny stosunek: 
o ś iata miatJcznego 1 pogarda, sjadliWJ sarkazm wobec"pr 

ości". Tragedia istnienia pogłtbia się przy zetknięciu 
d: 6ab światów polar,zując icb przeciwiońsma.I bodajte 

t j sprzeczności wewnętrzne3 zbudowane są obie sztuki 

o ~ 'Buda. jarmarczna" 1 "Biez1l83oma". Charakterystyczne , 
Błok sprzeczności te rozwlł&Zuje środkami fOl'maln:,mi .Scbe 

t1zujęo je niejako, ka.te on miatJkom, pijakom,l dziom,ictó
y repr zentuj' to sz1stko, czemu · it przeciwstawia - m6 -

ić proz „ Hato 1ast Pierrot w "Budzie ~arm&rcznej" Poeta w 
i z ;Jo ej", G azdowid i B tkitn1 przemawia~1& 11iersze jak 

d b1 ~J.ko wier zu moim bJlo ęru16 treści ~e nadaj'ce 
1 do ow1e4z D1a na.zbJt Jconkretne3 owie potocznej. 



b~0 sztuki łączy jedna idea i ''Nieznajo 2 1 jest 
a ou-edzeniem nie całko~icie jeszcze skrystali~o~onyc 

- · . .., zoj sztuce koncepcji Błoka. W przed.monie do ,.. . „ j j dr 
.... -;:;c f'!' ,nj t~lo~11 z 1906 roku /"Buda jarn?..rc z~J.", "K.L·61 

e.c-„" i ''1'1'iezna.jot!a'·'/ Błok założenia jej okreś ~ ·a o p 
>···, .: .... .... ~.o "pięknego, Tionnogo 1 jasnego ż3cia; ono t uył„cz 

u zccić ze slabycb ranion ciężkie nie do udżui~ i c ~ 

~ --~c~.::. ':? l irycznyob zuątpioń i sprzeczności 1 ro:; ędzić lirę 

::· -.:;r""" 9 o. t "do':1or1yob soborit6r6r:1". 

l}"A·o - tra.!ttor10.l sv;o ją tt"Jórczoś ć dramatyczną ja. o c:pos ć 

„ ··~1:-::·c~/D:lz:i.oji 't"J!O.On.J'Ch przeżyć. Usiłując ZI': J. ..LO ŹĆ n\,Jj6c " 

:_·A : ·~; :-- .e j r·.:'""20 .noś ci 11 sr;o jej poezji, chciał zo ś ć n :::J c : · 
-· r- es~ r:; ·- J. ::...r..4J cznoc;·:> gru tu". Po:Jimo to \.1lcsnic ut·:.o -s 
,......,, · -.„ .. "! ~ ._„ c" ~ - d.-""" ..., "'+-ur.1"1'1· 1 ..;"'1„ n~J·b"'lrdzioj .1.iT"-ocr"9 !"\J. 

· .; ·~ „ v· ~ · ·-- L . „ _ __. v o U'·-~ .._. -'- -„ _.,. _, t 

cb:>ć rf~· D..'.Jnic nieJrtór:;y s~·- boliG ci,~ 

Bioł3 1 b~rdzo źle pr~yjQlj_ j ego d- . 

o:::;, i EJłt:_'J~nio, \J "Bud.zie Jnro.3.r czncjnz-· dl.:; „ 
~ nist~ki so!oDioc~zcz,zny i odotępst -~ o 
v~zoz ni0go filozorii. 

Piorr:sza przedsta't'1ienie "Buccy jarnarcznl::'j" o<iby o ię 

~ o e- d::ia 1~06 roku w nieda~no o~Jart~m t eatrze K i zews 
~ ·ej o Roż,serował sztukę Wsienołod Meyerbold,którQou była 

z.:.. 0z!3·~~ d.odykowana w a.ruku. ~eatr Kociisarze\'JSki ej ta ial 
\. ··..,;dy !boeno., Maetorlincka, Przybyszewskiego, Hof'rmans t a.bla, 
... ~ nosjan - Leonida .Andrejewa, Remizowa, Juszkiewi cza . -

ycrbold prz1sz.edl do teatz:u jako nowator. Jak mówił na jed 
!lej ze slJDDJCh "śr6d" u Eiaczeslawa Iwanowa,podsta ową z -
s dą jego 6wczes111cb 1Dscenizaoj1 b~lJa ·. "stylizacja s1tuacji 



i .,/d.o ycie ryt mu z a.ialogu. i akcji". B,ło to ostatec~ne w~· 
ciąsni cie kuns krtencji z poe't1ki a.ramatu symbolistycznego. 

''Budzie jarmarcznej", która szla jednocześnie z 
'!C "de ś • An „on · egov' ~c. .... terlincka, rolę lłierrota grał 

• "1.;yer oold . 

Ut·:or cceniczno Dłoka, tl. przede uszystki " B~ ... 
111 iez a jona." odsłaniają znncznio uyrc..ź. ... .:. -::; :i 

z tego o ... t:rcsu jogo odstępst\10 od f'i l ozoc·i:: 

S ~d ·eh rozd~ojcnie nie t:;lko ue~nętrz~o , 
9pero\1o.nie stylis·tj'ką symbolist ó.J ozo
o końca życia - ale treści b3 ły już z ~-

Seweryn Poll r 





r1 ! . 
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'łepHblH eelłep. 

6enbtH ·cHer. 

Berep, aetep! 

Ha Horax He CTOM r 4e11oeeK. 

Be1ep, aetep -
Ha sceM 6o>KbeM cseTel 

3ae1i-1eaeT ee1ep 

6e11blH CHe>KO.K. 

noA CHe>KKOM - neAóK. 

CK011b3KO,_ T51>KKO, 

BCSIKM,M XOAOK 

CKonb3HT - ax, 6eAHSl>KKal 

Or 3AaHH51 K 3AaHMtO 

npoTSIHYT KaHaT. 

Ha KaHaTe - nnaKaT: 

• 

• 

• 



TooeJpr2~~~! rnnnH 

D oGo! 

rynSleT aeTep, nopxaeT CHer. 

MAYT ABeHaAu.a1b 11enoaeK. 

BMHTOBOK 'lep~~ae peMtU1, 

KpyroM - orH~1, orrn1, orHH„. 

B 3y6ax - 4Hrap1<a, npHMSJT 1<apry3, 

Ha cnHHY 6 HaAo 6y6HOBblH ry3I 

Ceo6oAa, cao6o.qa, 

3x, 3X, 6e3 1<pecra I 

Tpa-ra-ra! 



CHer Kpy1Hr, nHxa'I KpH'IMT, 

BaHbKa c KarbKOIO neTMT -

EneKcrpH'leCKHM CIJ10H"p.HK 

Ha or1106enbKax ..• 

Ax, ax, naAM I .. 

OH a WMHenHLiJKe conAaTCKON 

C <IJM3HOHOMHeH AYPaU.KOH 

KpyrHT, tcpyrHr 'lepHblH yc, 
/J.a nOKPYllHBaer, 
.D.a nowyLl'H,eaer ••• 



=.· ~ • • • _ •· .:Il. \Ji{;r:.IDjJ C~ 
l _ l~:I~ • V • I!!_~ '-"-"'f ...................... ......... _ ,__, 

• ,!~jfil~ ™ fmt;l!' rra:ft1 ' · 
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Paab1rpanacb LfTOH-To Bbtora, 
' ' OH, Bbtora, oH, Bbtoral 

He BHAaTb tdeceM Apyr Apyra 

3a LfeTb1pe 3a wara! 

CHer aopoHKOH 3aaHnc.S1, 

CHer cTon6ywKOH' nOAH.Rnc.R,.„ . 

-:- Ox, nypra .KaKaJI, cnacel 

- neTbKa! 3H, He 3aBMpaHCSll 

OT 1.1ero Te6st ynac 

3onOTOM MKOHOCTac1 

6ecco3HaTenbHblH Tbl, npaao, 

1PaccyAM, noAyMaM, 3Apaao·

AnM PYKH He a Kpoa~ 

.ł-13-3a KaTbKMHOH nto6aH1 



„.H HAYT 6e3 HMeHH CBSITOro 

Bee ABeHaAu.ar& - BAan11. 

Ko aceMy·roroabl, 

HH'łero He H<an&.„ 

Hx BHHTOBOLIKH CTanbHble 
Ha He3pHMoro apara.„ 

B nepeyno"łKM rnyxMe, 

r Ae OAHa nblnHT ·nypra.„ 

Aa a cyrpo6b1 nyxoab1e -

He yrswHeWb canora„ • . 



' 

„.BAanb HAYT Aep>KaBHblM waroM. 

- Kro ew.e TaM? BbtXOAMI 

3ro - eerep c KpacHblM cpnaroM 

Pa3b1rpanc.S1 enepeAM •.• 

BnepeAH - cyrpo6 xonOAHblH. 

- Kro e cyrpo6e - BblXOAHI •• 

TonbKo HHll\HH nec ronOAHblH 
• 

Koab1nJ1eT no3aAH.„ 



• 

• 

• 
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ALEKSAND ~~ o - . -------------

Dla Saszy Rogou:a 

1. Rewolucja i ,,potrzeby nietafizyczne" symbolisty 

Błok miał \Vyjątkową Ś'\7iadomość, że ostatecznego wyboru „za" 
czy ,,przcchv" re\volucji dokona między skrajnymi obozami. J eszczc 
\V maju 1917 roku \vybór był trudny, gdyż „\vszyscy mieli rację''. 
6Ąle na początku roku 1918, kiedy pisał svvój słynny później poemat 
Dwunastu, nic było już \vielu sił i \vielu racji. Błok musiał \vybrać 
jedną z dwóch. Jak część postępowej inteligencji rosyjskiej. \VŚród 

. które.j znaleźli się ~ n by "\.vyn1ienić naz\viskn pier\vszej \Vielkości -
Osip J\i1andclsztarn i \Vłodzimicrz l\1ajako\vski, Blok \Vybral bolsze
\vizm. Akt \vyboru, podobnie jak \V \Vypndku d\vóch vvyn1icnionych 
poetó\V, nic przesądzał bynDj1nnicj o charakterze dalszego stosunku 
Błoka do partii bolszc\vikó\v i nic określał jego poglądó\v na st\\'O
rzony przez nią ł a d społeczny. \Vybór ten oznaczał nato1niast ak
ceptacjG r ewo! uc.~ :. 

J \ 

' ' ' ) ~ d . 
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.T~1 k \\·i qkszoś~ po~tc~pO \\·c.i jnt c 1i .~ cn c,ii, Dl ok U\\" ć1Ż t ił, ż e zby t 
\\·ic:lc \\·~1 ż kich prz::l' z>·n zl ożył l ) s ic; na \\·ybuch rd\\". jsk i c j r c:\volu cji 
\\"roku l~ll7. ~1b>· l'l)Z \\·~1i.~1nia n~1 t c111 (tt je.i rnor~lln~· c h p :.·a \\' nic był _y 
ir:'-·tuj~1c C' . Ten gni e\\" ludu by ł bcz\vzglc?dnq k n n i c c z nośc iq i nic 
n1oż n i. l go b>· ł o os ~1c1 1. ~1 t'.. „ Po\Ystc.1 nh1 gn c~ bi on c go lud u s ie n i c sqdzi ' ', 
n1~n\· ii.d \\"Ó\\·czas C si p l\L1nclclsztan1. Także i Błok n ic po~ ! .i c.~ ł tc1na tu 
n1oraln>·ch prc.nv ludu do kr\Va\vcgo buntu. Subickt~·\\·i st »cz na n1ia
r:.-i oce n. i potoczn y kodeks etyczny shvorzony - jak n1a \via! -
przed e \\ _„ y stkin1 przez ,,czka.ii.1cych popÓ\v'', stały siq \\·obce ~~:.·
\\·ioło\\·ej rc\\·olty n10s annchronizn1e1n. Dlatego Błok tlumac z:-·ł sen
SO\\·ność re\\·oluc.ii \V kategoriac..:h n1ctafi zycznej koniecznoś ci. PrzY
\\Tactt.i[iC Ś\viatu stan harn1onii, rc \volucja stano\vi niezbędny i Ko
nieczny przcjn\v rozkurczu „serca kosn1osu". Nic n1ożna k\vcstio
no\vać·. tajerr.niczcj schopcnhaucryczncj \Voli Ś\viata. 

Pocma t D1L:unast u_, którego pier\vszy szkic po\vstał 8 stycznia 
191B roku a brudnopis zosLd ukończony 2B tegoż 1nicsiqca. n1iał \vła
śnie ukazać,. że p rzez straszne \vyp~1 dki b<?dące objć.nvcn1 destrukcji 
i zniszczcnin, przez ten kc szn1ar (U1tyn1oralności, przebi.ia „n1uzyka 
Ś\viata" Ś\vindcząca o \vyższyn1 sens ie rc\volucji. Du:unasr u zrodził3 
sc:hopenha ucryczna „potrze ba n1cta f izyc..:zna", czy li konieczność zna
lczic:nia innych racji re\volucji · niż sprc.nvicdli\vość społeczna i rÓ\vny 
podział dóbr materialnych. 

„ 



• • „ 

Tematem poematu Błoka jest pochód oddziału rewolucjonistów. 
Oddział ten liczy d\vunastu ludzi. Liczba ta nosi ró\vnież s\vój pod
\VÓjny charakter. Z jednej strony stanowi całko\vicie realistyczny 
szczegół. Jak zaś\viadcza chociażby John Reed \V swych Dziesięciu 
dniac11, które wstrząsnęły śiviateni, pikiety żołnierzy z bagnetami 
na karabinach dyżurujące na skrzyżowaniach ulic liczyły \vłaśnie po 
d\vanaścic osób. Z drugiej zaś strony liczba ta jest aluzją do gro
madki ucznió\v Chrystusa. Oddział re\volucjonistów to ponad \vszel
ką \vątpli\vcść apostoło\vie novvego świata. W historiozofii Błoka 
d\vie daty \vyznaczały zwrotne momenty w dziejach ludzkości. 
Pier\vsza to narodziny Chrys.tusa, druga to wybuch rosyjskiej re\vo
lucji roku 1917. Oba vvydarzenia dawały bowiem możli\vość prze
kształcenia umierającej cyvvilizacji w ży\vą kulturę. Nawet rene
sans, którego konsekwencją był humanizm, nie stanowił dla Błoka 
tak gruntownego przełomu. 

Dzięki tej aluzji Błok zrównywał dwa vvydarzenia, ale jedy
nie na płaszczyźnie historiozoficznej. Zadania nowej re\volucji pole
gały dlań bo-vviem na niszczeniu zwyrodniałej już kultury chrześ
cijańskiej, która w ciągu ostatniego, XIX stulecia została defini
tywnie przekształcona w cywilizację przemysłovvą. Dlatego \V części 
drugiej cel, który przyświeca •rewoiucyjnej Dwunastce, został okre
ślony \Vyraźnic: 

• 



\Volność, \Volność, \Volność, ha! 
Ech, bez krzyża! 

( ... ) 
Re\volucyjny rÓ\vnaj krok! 
Czujnie cię \Vroga śledzi \vzrok! 

Chwyć za karabin, lęk \V sobie skrusz! 
Kropniemy kulką \V Ś\viętą Ruś -

W starodawną, 
Chałupniczą, 

Tęgozadą! 

Ech, bez krzyża! 
(Przekład Seweryna Pollaka) 

• 
„ „ 
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\V t ej samej części poja\via się ró\vnicż bruko\vy moty\v roman
su 'Vańki z uliczną pięknością -· Katią. Tc dzieje miłości sołdata 
i dzi\\'ki, \Vypełniające \Vłaści\vie bez reszty całą akcję poematu. sta
no\\·ią syntetyczny, skróto\vy obraz anarchicznego ży\viołu, z któ
rym \V sposób nieodzo\vny Z\viązany jest każdy prze\vrót. Toteż 
\\' jedenastu częściach poematu rewolucja została przedsta\viona 
jako anarchiczny szał hołoty. Głó\vne cechy tej \vizji to rozpasanie, 
mord i grabież. Leksyka poematu jest leksyką rozhulanej masy. Sły
szymy przcklcńst\va uliczne \Vymieszane z potocznymi religijnymi 
zaklęciami. \Vyrażenia dialektologiczne ocierające s~ę o sło\vnict\vo 
starych 1 udo\vych pieśni. Jak przerywniki brzmią tu i Ó\vdzie sztam
py re\volucyjnej gwary, którą przyjęła żołnierska brać. Zre\vol
to\vany Ś\viat Dwunastu jest bowiem światem wulgarnego, uliczne
go melodramatu. Wszystko, co się w tym świecie dzieje nosi pieczęć 
bezsensownego niszczenia. 

Taki obraz pozostałby czytelnikowi, gdyby poemat ten skoń
czył się na jedenastej części. Metafizyczny sens Dwunastu został 
przez Błoka odsłonięty dopiero w ostatniej części ut\voru, \V której 
z wichury symbolizującej wyraz woli wyłonił się Chrystus, kroczący 
na czele gromady owych bosiaków-rewolucjonistów. · 

3. Galileae vicisti 



,,Marksiści - to najmądrzejsi krytycy, i bolszewicy mają ra
cję bojąc się Dwunastu. Ale... -<-<tragedia» artysty pozostanie tra
gedią." 

Wolno sądzić, że tragedię tę wywołała chęć wyjaśnienia i zro
zumienia rewolucji w kategoriach, które dla symbolisty stanowiły 
zespół ,wartości najwyższych. ,l\,1imo długoletniego wyparcia się 
Jezusa, Błok tkwił głęboko vv tradycjach now·ej rosyjskiej filozofii 
religijnej, lk,tórą zapoczątkowała twórczość Dostojewskiego. Jego 
kategorie myślenia ukształtowała myśl, która obracała się w krę
gu takich zagadnień jak chrześcijańska harmonia świata i chrysto
centryczna historiozofia. 

Kiedy w roku 1904 wyraził zgodę, aby Jezus stanął kiedyś na 
jego drodze, spodziewał się, i·ż spotkanie to nie będzie dla niego 
ani łatwe, ani przyjemne. Ale z pewnością nie przewidywał, iż bę
dzie musiał zejść z tej drogi z okrzykiem: „Galileae vicisti". 
W istocie. Nie mógł się obejść bez ,Chrystusa, kiedy chciał wytłu
maczyć dzieje świata. Eugeniu'sz Iwanow był zapewne zbyt deli
katny, aby mu zwrócić na to uwagę. 

RYSZARD.PRZYBYLSKI 

·- ~·· ~· 



• 
· trrb CJIFJI.YET 3HATh 3Plmll!D, PMCKHYBIIEMY IIPWLTH 

HA IIPE.llCTABJIEHl1E IlbECl>I A.BJIOKA 

"E A Jl A r A H li M K" 

Cero,Il;H.fi BaM rrpe.ncTOllT yBL1J];eT.D Heą:To Heo~HG:aHHOe no 

00p Me , CJ10JKH08 no Mhl~JlVi, BllCOK08 no JJY'X:J· 

Ha sTOM crreKTEHLJie BPM-JHl. KDMY-H!-1.6y.n,1> y,n,acTCH "pa3BJietJ.D· 

CR" Mll "no-qepnHyTb MOpaJlb". He TpećiJ11Te "OT MpaMopa nOJTh3I:.l!!. 

rrpocM EJIOI<. IIocTapatl:Tecn B3.HTb ćiOJl.blllee - TO, "C!TO ,nae'!' rrosT 

L1 ·ue MO>KeT ,II,8Tb H~KTO rmotł. 

o CB011X Ilbecax' B TOM tI.!1CJ18 }1 o "EaJiaraHti1me"·; EJIOR 

rOBOpM, 'tJTO STO - ".n.pa.Mbl JIVl.pll'tłeCKHe ' T. e. TaKn.e, B ROTO

pb!X rrepe11rnBaHwr OT,D;8JlbHOM .n.ynrn, COMH8HI1FI, Hey.n.atill, n~.n.eHHH ,

TOJLbl (O rrpe,Il,CTBBJie HhI E ;npaN.aT 1rqec1wti (10pMe. HMJ\aIUlX vmeiłHblX' 

MOpa JlbHRX LUJJl. HHUX BblB O)~OB 51 3,Il,8C.D He .n.eJiaIO". 

EJI.OKa rrosać5.::iBI1Jl0 I1 BM8CT8 c T8M orop11Y1.JIO TO' tITO H8KO

TOpa ... 'tłaCT.b ny6JH1KH HaillJlB B Ilb8Ce 11 ITOJU1TI1G:8CKY!O T8H;IL8HIJ;I1I011 
-

,IJ; ~C Ec<Tb l{OJIOM6rma rrpe.n;CTSBJI.H8T ~0Jll'01K.,Il,aHHY!O I1 H80CymecTBf.iB

ury10c51 I{ HCTHTJIJ,.Vl.Kl . 

H e T , II08T XOTeJ1 CI\a3aT.ó CBOeti Ilbeco;1 COBC8M VIB08: 

" •• • i:ine KS>KeTc.rr, s;necb HallleJI ce6e ae1<0Topoe nupa>K.emi.e JJSX 

C0Bp 8M8HI!OCT I1 , TO r OpHMO rra.uem1H L1 npOTL1BOp8LIIDI, CKB03b 

KOT Op o e r-l;fUJS COBpeM8HH Ol'O "C!8J10B8K8 t1,Il,8T K CB08My OÓHOB.Jl8Hi110n 

;Ilp )~ Hc110rn e re cd opmmy "Jl Hp.ffqecJrne ,I!,paMH". / 

I eoec KG aT.o co.nep· ·aHr1e II.h8Chl Ot.JeH.o rrpocTo. 



• 

2. 

B O,IJl!OM J.13 rrepBOHatiaJił>HblX rrpos~ i-tqec1rnx Ha6~0cKOB R 

m,ece EJIOR H3JiaraeT ero TaK: "MaHł>HKM", JliO.IJ;M c "ttapyrue!)Hh!M 

p8BHOB8CH8M11 co6paJIHC.ó JIM OHil BM8CT8, rurn I\aJK,DJ..IH Y13 H~'LX CH

.IU1.T B CB08M yrJiy t - OHH rrpe,IJ;IIOJldr:iKlT "tlbe-TO rrpH(JJl f.l)KeH •·18. 

CTpOHT IIJiaHbl' CN8KYIOT CBOH CTpax ••• li. 

naJlł>ill8 B m,ece pdCCKCi3LlB5 8TCH O TOJ\i, qTO "CB8TJ18.'I )J.8BB" ! 

IIOHBJI8HL1.H KOT Op OM MilCT 11.KI4 OiKJl,IlEiJH1 c T::iKHJ.'i TperreTOM, 0K83bl

B88TCH rrpOCTO KOJIOM6VlHDM, ROTOpyIO JII06MT Ilbepo, HO OH:::l t I{O

H8l.JHO, IIp8.IJ.ITOtIMT58T e~/'lj CTpoi1;roro i~pJI8KBH5. • .11. ITOTOM Bl:JHCHfI

eTCJI, l!TO KoJIOM6VlHa - BCero-HaBcero - rc~pTOHHaH I(y'KJIEi. 

Hs cu;eHe cMeH.ffioT .II.pyr .II.PY ra TP r1 rrapr.r EJlK>óJiemiLlX - TP n 

I1pOH.i:1'!.J8CKIDC BEipHSIJ;VUl nJlOKS HB E8'łHYIO T eMy JliOCI3I•1: " r.:OJLiTE 8H-

HOi·t"' 11 CTp&CTHOt~ lit "pblI.1,ópcrwW'. 

'l ' !-iHdJlOM 3T11X E8p.P..d1J.l~1 '3BYl.łci T CJ10B5 .1~pJ1_8I~~1H2.: "3.TI,8Cb 

mmTO JllOCiMTb He yMeeT, 3,Il,8Cb JK !!l:EYT B rreqaJlb::Ok CH8 11
• 

:·: CifOBCl ITOHBJIB8TCH lliiepo' rpyCT.ffil.(.VJil o CEOeA IIOTGp.łHHOt 

B03JIIOćSJieHIIOll. 

l{5iK8TCH - BCe rrpOCTO. IIo 3TO TOJlbKO Ha rrepm: ~r D3I'J'...H,L,. 

Pc;cr<pb!Tb CMb!CJI ITbec1i EJIOKa E o .j1Jl.JH1lX JIDr~'ll!ecru;.x KC.Te

roprmx r·mM orrncaTeJibHD - H8E03~WJKHO. CaM EJIOK r0Eop:1T B 

rrpe,IJ,MCJIOEVtM I\ CBOM.M ITh8Ca.M TErn: 

" ••• BCR CJlOiKHOCTb COBp8M8HtiOti .Il.Yl!Hl, ćioroTOi~ BneqUTJ18-

H.lliI.Ml1 }lCTOp!il.11 11 ,IJ,8fiCTBllT8JlbHOCT>·!, póCCJ15ÓJ18HH0i~i COf,;I-I8Hl·iHf'.; I·1 

11. rrpOT VillOpetIM~.rn, CTpB,I!,5Km8H )J,OJlI'O n TOM.HT8 JlbHO' I\Or,IJ,a OE::.i 

c Tpa,n;o 8'1.' ., I1.7illlliyl.J..(eii ' [~fil' JIBpHMl.ł8IOf48 i;i !1 rwu~yHc TEJIJl1{8tt, IWI',TI;::l 

OHd p5,II,y8TCH, - .IT,yill.t1, 36ic5blBW8ll E0JlbHLI8 CM8pTHLi8 MYKH I1 E0Jlb

Hbl8 1K!1Bbl 8 p a ,Il,OC TJ.1, - p a3E8 u.o;rno OIU1CaTb BClO 3TY CJlO);t!!OCTJ/ ? " 



• 

KpHT.rurn OXOTHO H 9,1(.HHO)J;,yfilHO II.008JU1. H nwnyT t 'tJTO B 

STOR Ill>9C9 EAOK OCM9HB89T MRCTHKOB li MHCTrucy. 

3. 

c STHM MOJKHO OHAO ou COrJl.aCHTbCR, 8CJ1ll OH BAOR H8 npo

,I(OJlJltaA YTB8pxt)(aT.D, lłTO M.'1.CTIB-!8CKH8 CTIDrn O IIp8RpaCHO:ti naMe, -

Aylłillee 113 BCero, 'tJTO O.H COS)(aA. B TOM TO li SSRJllO'tJa8TCR . / B 

tJ:aCTHOCTH, 00008HHOCT.D EADKa, 'tJTO IIOST HHKOr,Il;a He HSM8HRn 

ceoe, He oTxasHBaACR OT npe~Hero. 

He pas roBopnJI ~OK a ~ TOM, "tJTO -,Il)ljI Bcex rAaBHHi:.,.neli

CTBY:KJU-HX Jl.llil ero .npaM - "rrpeRpaCHaR ZH3H.D 8CT.D BOIIJIOmeHHe 

odpasa BelłHO! ~0HCTB9HHOCTH ••• KOTOpYD TOA.DKO OOA.DHOe li ll..Y

pauK09 B006paz-eHH9 Il.Depo rrpeBpaTMO B "KapTOHHYIO H8B8CTy". 

na - "MHCTVlKM" CTc;WM BAORY OTBP,clTRT9A.DHł:il. Jia, "CB0TJl.aR 

.IIeBa ~ IIOKillłyJl.a ero repoR. w B c-:soax CT .mcax EJIOK TOp>it8CTB8H

HblMR CAOB8MH uepROBiihIX rrecHOil8HIDi rrpomaeTCR co CB08M M8'tJTa

T8Jl..DHOH IDHOCTbIO: 

TH B IlOJl.f[ OTOWJl.a des BOSBpaTa 

na CBHTRTCR IDIR TB08 

CHOBa RpaCHH8 KOII.DR.S8KSTa 

IlOTRHyJl.li KO MH8 OCTpae ••• H T.,I(. 

Ho IlOT8pID CB9TAOH ll9BH R CBOID HSM8HY SM DH BCer.na Oy)(eT 

omymaT.D, K8K HerrorrpaBHMyID Tpare,I(HIO li CBOID a MRpa. 

BOSMO>KHO All ,I(OH8CT .t1. BCIO -CJl.OxtHOCTb 'l rJiye5~rny E.nOROBCRHX 

Il.b8C ,1(0 SpHT8Jl.H? 

Iloxa STO eme HHKOMy H8 y.naBaJl.OC,D. CaM.BJl.OK ÓliJl Bil0Jl.H8 

y.noBJISTBOpeH rrepBOH IlOCTa~OBKOH "EaJl.ara-HtJ:ruta" B T8aTpe 

I.~. l{OMliC capzeBc KOH B I 90? r op.;y. OH rr11.can pexrn.c cepy c rrex-



4. 

TaKJIJł B.3.MeiłepxoJlb.n;y: "Bo-rreprex, B BaIIIeM TeaTpe ".THJKeJiaR 

ItłIOTI>" .n;eKopau;ill1 Havt60JI.88 B03.IJYlllH5 L1 IIpOH11I.J;88Ma' aaHMeHee 

TJirOTMT JI.Y1PHKY; BO-BTOphIX /t!TO I',]lfiEH08/ t BCmrni1 ćlcw~r::rn' B 

TOM t{Vl.CJI.8 VI. MOH, CTp8MY1TCR CTaTb TapaHOM, npOÓVl.Tb 6p8illb B 

M0J?TB0tI.111H8 11 /T.8, CTp.!69/. 

EJI.DRY KasaJioc.o, '!TO rrocTaHOBlllill\ pdCI{pI:.JJI „ero sa~.Ł!CeJI 

.n;ocTaTOt!HO TO'!HO' IIOJIHO .11 JIPKO. !i:Horo MH8H!'ill rrpvi.,nepliO'J.BaJIC.Cb 

ny 6JI.Vl.Ka : 

"H HI1Kor.n;a H8 HcH:IJIIO,Il;~Jl. TSKOi·: .Herrp.W.M1pm:.on omrnsm.]JH1 ~1 

TaKoro BOCTOpra IIOKJl.OHHH.1\0E E 3p~lT8Jl.óHOM 3dJl8 TeaTp5 ••• " -

IlllCBJl. reopr.illf 'tjyJIKOB. 

"... IIOlłT-eHHł:.18' COJIM,UHhl8 JIIO.Il(.t1. roTOEbl 6wrn EC Ty W: Tb B 

py:t<0rranrny10; CBHCT L1 peE H8HaE;'lCTH rrpeprrnaJICR 3EOHIC1W1 EJIWW.-

MM. 

Vi. rrepe.n; CM&T8HHOW T~JIIIOil CTO.HJI E CB08J'vi CTporor.: qe_pHOM 

c10pTyite, c óeJillMH. JIMWIN.H E pyk:iX, rocTb HeEe.r.r.or:1olJ: cTpciII1l, 

CTpa>K sarroBe.n;Hoi-1 .n;nepM AJie1w:;;u,np AJI8KC:::.H.n;poB:·1tr EJloI-:: ;,, D rrn

Cfil!8BllIHX rJiasax ero 611.na rpycT.o .a yćMe!lI :m;t" ;Ceprei~ .<i.ycJieH,D/~p; . 

MeH.owe. HpaBHJlciC.ó EJIOKY BTOpa.H IIOCTaHOEKE. "Ea.r..araHl'.HlI\S li' 

c.n;eJI.&HHa.rr Meilepxo.11D.n;OM B 1914 roll;} B s;.;1e TeaeUIGBCii:oro ytiI:.n.r-:-

ma. 
.f{ STOMy Bp8M8HM EJIOI\ BOo6me CTaJI Kp!1TnąHee OT80C!'i'I'.bCJ1 I-< 

CII8KT8KJI.HM aToro pexumcep::: L1 II111JI8T D O,TI:HOM 113 m1ceN: . 11 3TO 

BCe ysopHHe cl)IAflT.aj)Jl.IOlliml 'BOI<pyr IIyCThlHHOH .zzynrn, I\OTOpci.rr '.l xo

T8Jla ÓH JlIOÓI1T.b' HO H8 3Ha8T viCTOtJHIJJI\OB Yl.CT rrnuott JlI06m1. Tar( 

mrn H8T HHKaKoro I.J;8HTpa ' H8T I.J;8HTpallbH oro OrI-L'I' I\C T Opt.Ii1 ~ ~ 



5. 

8CT.D JllOÓOB.D Ił BOJlJI - MHS Ił TmK9JIO H Cey'tłHO OT HlllitISMHOro· 

"JierKOro B9CeJ1.bJl", Ił R He Mory rrpOCTlłTb IlO'APOÓHOCTe!, KOTO

,pHe rrpOCTR11 6H, MO~eT ÓHT.D, 8CJ1R ÓH M8IDI XOT.D He.MHoro 

"oóOlltI'J1R" TSM OrHeM, B KOTOpOM BCe M. 6e3 KOTOporo Hlł'lTO He 

MR110 • 

• • • 

HOe 8KT8pCK08 peM8CJ10 8CT.D ÓOJlbillDM 'tłlll, a · npeT8H3M.fl Ha rre

peca~P...B8H.D8 K8K.11.X-TG rpa~DB fGUUR Ha Ram Ó8,IlllHH, sa,n;yMtIID3HW, 

yMHhlH ceBep, pyccKIDi, ecT.o TOJlbKD óec-ąllłCTBO. Bee a To óoJI.o

HG, rroTo~~ 'tłTD It etl:epxoJJ.I:iii, - c.naBHHM ••• " 

EJIOR roBOpMT s.n;ecI:i o TOM *e, o -ąeM roBOpMT Bee ero 

TBOp'leCTBO, '!TO ÓblJIO CK536HO Yl B· CTIDCOTBOpeHR!1 "EaJiaraH"' 

RBM.Bill8MC.ff sepHOM Ilb8Cbl "Ea;iaraH"tIHK". 

... AKTep~, rrpaB.oTe peMecJio 

~TOÓll OT MCTMHH xo~-ąeli 

BceN. CT8J10 ÓOJ1.DH0 li CBeTJIO ••• 

BecHoi1: I922 ro.n;a "EBJiaraH"tIM.R" 6blJI CblrpaH Jil0611TeJl.DCKOti 

· Tpyrrrroti B IIeTporpa.n;e, n IIyrrrnmICKOM .n.o~e AKa,neMHlł HayK. B 

ra38T8X II!1C8JU1, '!TO IIOCT8HOBKS "6e.riHaR Ir1. He.vrnTepecHSR" 'llTO 

B8'ąep rrpo [13B0,I(I!JJI "rrp.H:MO y ,npytISIOII.\88 BII8t.!:8TJI8HM8". 

B IS23 rolfY ITuecc. lliJEi B H.oro-~fopKe B "AMepMK8H KoMe.n;M 

.n;eJII:i ApTe" .11 "JHlp lilK TeaTpe" c y-ąacTHeM ,Ii;KeMca YoTca. 

!1 OIDITl> IIOJIHhlti rrpoBaJl: 

''"C HdtiaJia R .n;o KOHUB He y MoJIKaJI.11 cMex, roroT, ~blpKaH.De M, 

H6KOH8U, ByJlbrapHbl8 p8IIJ1.l1KH c 6 aJIKOHa". 

l13B8CTHO. '!TO H8CK0JlbKO pas ImTaJICJI CT8B.11T.D "EaJiaraH

"tłRK" it~. Ilv.i.Toe:B / B I9I5 r. B }i{eHeBe, B I923 r. B IlapWite/. 



6. 

HecKOJlbKO JIST pa6oTaJI K.CTaHHcJiaBCKIDł Ha.n;.rrI>ecoli 

"Posa łl. Rp9CT", HO TaK łl. He cyMeJI saBeprułl.T.b aTy IIOCTaHOB.Icy 

BHJI.11 H eme MHOrHe nóIIhITRH MHOrvix peJK.Hccępon. Ho K8K 

Óbl TO HH 6HJIO, ,n;pa~TyprWI BJIOKa eme H8' ,IJ;O}K)J;aJiaC.b HM CB08I'O 

pegaccepa, HR cBoeli nyó~RKK. 

VI STO OÓCTORT8Jl.bCTBO sacTaBJJ.R:8T H8C OTH8CTVl.C.b c OCOÓhIM 

HHTepecoM łl. COjyBCTBłl.8M K HOBO.My SKCrrepMM8HTY ,· rrpe.n:npmrnMa

eMOMy ttOJll>CK.MM KYKOJl.bHhlM TeaTpOM. 

X X 

X 

Ko BpeMeHH cos.n:amm "BaJiaraH'!mca" /I906 r. / EJJ.otc rrpo

HSBO.D:M Ha C0Bp8M8HHMKOB EII8lł8TJ18H!'.le' tI8.llOB8Ka "KOTOpHtl CJ:{er 
) 

CBOYI rcopaóJivi". 

Ho Dll.lYill8Hk18 "Bes,DJihl", "Ta°PlHhl" - He IIOKI:HY JIO ero, DH He 

CTaJI IIJJ.OCRMM ÓhlTOilłl.CaTeJJ.eM, łl. XOTR ero E3I'JJ.H.D: o6p5TI1.11CR K 

CJ10JKH8llru.11M IWHg'.JJH:tKTaM caMOM >i013HL1, OH Br1Jl,8Jl He CTOJl.óKG EH em-

Hłl.8 nprut.eThI rrpOłl.CXO,TIJllllero' CKOJJ..blto IIh!TaJIC.fI II.flOHMKHYT.b .Yl npo

Hłl.KaJI B CMh!CJI coBeprnaromerocR:. 

KaK N,O)łtHO lłYBCTDOBaT.b C8ÓR cqaCTJUfilblM, KDr.n;a I\pyroN. 

BC0 TaK H8C't18CTHhl? - I'OBOpłl.T EJIDK; CEOYl.M ÓJH13KHM, a B CTST.b8 

"E83Bp8M8H.b8 Ił rr.v..weT: 

"HeT 60JI.D11Ie ,n:oManIHero O'lara. HeoćiospMMhlli rrayr< rroceJiv.JI

CR Ha M8CT8 CB.HTOM V. Ó83Mf.l:T8iKHDM. 

'tfvlCThI8 HpaBhl' CilOKO:tiHhle YJlhlÓI<.M, TVlX.118 B8't.Iepa - BC8 3dT

KaHO rrayTHHOM ••• Pa.n:ocT.b OCTh!Jld' IIOTYXJIU Ol:J::irn. ,L,Bepn OTi\pbl

Tbl Ha Bl>IOiKHYID IIJ!Ollla.D:.b". 



7. 

M TOr~a-TO B.nOK noqyBCTBOBaJl. ce6.ff OKOHlła'1'0JlbHO 0~.HHO

. KViM L1 B ero CTrucax IIOHBJUieTCR o6pas 3TOro. O'l'lłaJmHOI'O, CSec-

llp!.\IOTHOro, llpOHMSaHHOro BCeMH B0TpaMH -qeJl.OBeKa: 

rJl.ySHS TaMHH MHS nopylłSHH 

MHe 'tll>S-TO COJllłUS :epylłeHo 

n nce .zzyw11 Moełi r1sJJ.y'łMHH 

IlpOH3Wl.O .Tepnxoe BMHO. 

8TO 6HJJ.a "He3H8KONJta". CT.V.Jrn, KOTOpHe IlpMHeCJJ.H CJl.aBy. 

Ilpeca. "E.aJiaraHtIL1K" peneuipoBaJitiCI> B TeaTpe KoM.11ccap21te:e

cRoi1. TaM BCS JJ.J06Ma 8!'0 CTMXM, OCOÓSHHO "HesHa.KOMlty". OH 

'łaCTO a OXOTHO lłHT8Jl ero, eme HS SHaR, lłTO repOHHR C'l'KXO

~BOpeHnH CKOpo ~3 CTpo:l) marHeT B
0

ero ~H3HDe 

"Jl.8BI1.t!HH CTaH' lllBJlJ.\c:it~:H CXE8lł8Hllliłł"' IION.epem.tmnntiloo noa

Ty., B.zqiy.r pećiJlbHO E03H!lli cpe,U!i T98Tpd.11DHUX .nexopar.vta". 3'1'0 

6l:Ula axTpnc;;; TeaTpa I{oMnccapi!teBCitOH, H. H. BoJloxo:ea. 

" 29.X. HesHaROMJ<Y R ce6e mmpopo-qwi", ...: san11cH:eaeT 

EJIOK B .nne:eH.t1Ke. IloTOM 6y.zzyT cTmrn: 

BOT RBIDI&CI>. 3acJIOHW18 

Bcex Ha~x,.Bcex noĄPyr 
•.· 

!1 ,u;yma MOJI BC'l'yIIMa 

B np8;ui83H8'ł8~HH.t1 eii Itpyr. 

TSI{ B03H!1RJ16 rornra "CHe~l\a.H N.QCilli"' RHHrd CTHXOE o CH8lK

HOi1 ,L.,eBe, o CH9lltHOM BIDCpe CTpaCTH, o cfieJKHOM IleTep6ypre, CT!1-

XOB ~pM3pcit!HhlX H npeKpaCHHX. o HMX Tpy,IOIO, H8B03MOJKHO I'OBO

pHTł>. Ha aTo ~MeeT np&.BO JILllill> ĄPyro:L-i 60Jll>lllO:ti noaT. BOT RSK 



• I 8. 

oes 3TOM rOBOpHT Bop.KO IlacTepHaK: ••• 3TO llp0Yl8BO,lU1T BIIetI::iT

JieHHe ~epeBOpOTa, TOtlHO pacn5XMBSDTCR ,IU3epM li_.B HIDC llp0HM

Ka8T wyM Me1Ueił cHapy1u1 1u1sHH. Tot:1uo He ą0JI0BeK 00061.U:.:aeT o 

TOM, tJTO ;::i;eJiaeTcR B ropo~e, a caM ropć;::i; ycTat.:}1 .t1eJIOBeJ<Q sa

HBJIJieT o ce6e. TaK 6I:JJIO H c EJIOKOM. TaROBO 61:1JI0 ero o;::i;nHo-
.. 

ROe, IIO-JJ;eTCKM. He:acnopąeHHOe CJIOBO, TaKOEa cwia ero ,n,etlcT-

EM. EyMara co;::i;epJKaJid H8KOTOpyIO HOBOCT.Ei. Ka3a.noc.o, 'tłTO HO

BOCT!> caMa 683 cnpoca pacnOJIOJKM:.iC.b Ha neąaTHOM JIHCTC. a 

CTIDCOTBOpeHRl1 Hm<TO He n.acaJl M He COtłIDI.R:Jl. }~SaJIOC.b' CTpa1m

Izy IIOKpHBalOT He CTIDC-'1 o B8Tpe K JIYxt::iX, clJOHapax !1 3Ee3}J.~X. 

HO GoHapM H JIYl!Ui caMM rOHRT no Il0B0PX1ł~Tl1 liCYPHciJli;i CBOK>. E8T

peHHDlO pSI6!>. caMlii OCTaBwp1 B Herv.. CB0!1 Cblpble. Moryt.ie !103.D,e;.i

CTBYKlllMe CJieAH. 

••• IlpMaraTeJI.1>HHe de ... cy1UeCTB1"!TeJl.bllliX, CK&syetvible 6es 

IlO,IU18JtaJUIDC. IlpliłTK.t-18' B36y;::i;Op;;iJit9HHHe. ropKO M8Jl.bl<::-.IOO~!le 0r'1I'yp

Ki1, OrpblB~CTblił, KBK IIOJV{O,IUlJl STOT CTHJl.b K ;zyxy Bp8M8HŁ1. Tarrn-
' 

lll8MYCR, COKpOBeHHO.My. IIO,IT,IlOJll>HOMy' e)U3.S Ellille,rtL!IeMy i13 no~na

JIOB, OÓ'hffCHRBllleMyCR R3HKOM 3urODOPLUV1KOB, rJlc:.iEHbl.M JH~OM KOTO

poro CSW! ropo~, rJiaBHHM coCSblTMeM - yJir1.L(a.„ 

CyMMapHl:ilM N.Rp OM, .IJ.YWOH' HOC HTGJieM STOtł l(eilc TEUT3Jl.bHOC Tg 

6HJI ropo.Jl CSAOKOBCKHX CU1XOE~ rJH:iBHlilH repoti ero noEecT~1. ero 

6HorpawRa. 3TOT ropo;::i;, 3TOT IleTep6ypr EJIORB Ha~doJiee pesJI.c

Hlil~ as IleTep6yprOB, HapaCOBaHHRX xyl(O~HID\aM~ HOBe.f.łmero Bpe~ 

' M8HH·. OH ;::i;o 6e3pa3JIVl'tiM OJ];V1H8KOBO CYIU8CTByeT B iit!-13Ill1 )ł B0-

odpall9HHB. OH noJIOH noBce;::i;HeEHOił rrposbl, nHTalOOle.li noas V.JO, n 
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Ha yJI~ax ero 3BY'tIRT TO 6y.nHMtmoe ynoTpe6MTSJU>HOe npocTope

lłI-Ie' KQTOpoe OCB8llla8T .fI3blK no33·afr1.. B TO >lt8 Bp8Mff 06pa3 3TO

ro ropo.na COCTaBJieH k1.3 1ł8pT, OT06paHHhlX PYKO~ TaKOH H8pBH0H) 

Il Il0'AB8prca TaKOMy O,IJ,yXOTBOpeHmo, ~TO B8C.b rrpeEpcilll8H B 3aX

BdTbIBa.IOO.lee 1rnJ1em1e .R:p'tlaillilero EHyTpeHHero M~pa". 

PoMaH EJioKa c BoJlOXOBOH, ROTopoti;y Mbl o6.rr3aH1! rro.rrBJISHH

er.: CTOJI.b IIp8Kp6CłlliX CTVJXOB' ć5h1Jl CTper„rn.T8Jl8H I1. Tpdrll'tl8H. OH 

i1 H8 MOr 611T.b I1H1IM: CJBilllROIVi raróroro Tpe6oBaJ1 Il03T OT rrpeKpaC

H0;.1, HO peciJI.bHDii JKeHm~11u-.1, · rrper.patua.rr ee B Crrn11rny10 ,[,eBy. fili 

Ko3:.:iJIOCL' .n;a E8p0.R:THO' STO TciK 11 6h1Jl0' 1łTO EJIOK Jm6M He 

ee' ci o6pa3' C03)];5HHblii: E CB08M B006pć::llK8H.VH1. dTO 8M Jil>CT J1)10 

a aTo ee o6r-IBciJlO. HaRoHeu, n caM EJIOK 06 aTOM .nora.noJlCH: 

I{aK CTpdHHhi 6b!Jl!ll pe-qa MaCK!rl 

IlOH.HTHł:J Jlłl Te6e' 6or B8C Tb? 

Thl TEep.no 3Hci8!!!.b: B IuH:.re CI<fi3Kll, 

J.. B >i\!13HVJ TOJl.bKD rrposa 8CT.b. 

B rrpe.n;wJlDE.ViH K c6opHHKY "3e.vJIB B cnery", DH roBOpMT, 

'Y.TO 3TB KHHra - "llJlo.n ropeCTHDiX BOCTOprOB' -ąama rop.bKOro Bll

HS.. I{or,n;.:J 6esyMeu rrorep.rrJI ;:;;opory - y1K H8 BL1 Jir1 ym:iJK8Te eNIJ 

IIyTb? Ee npM.HI1MbIO - ami Te CBOMMH nyTJIMn. H 3HE.UO caM CTp5Hhl 

CE8'I'<i' JleCHil8 TpOilV..HI~H, rJiyXti8 OBparH, OrHM B H36ax Moeti 

po.rr, :{Hbi' .S:!Jl-~!18 01łl'.1 l'lmetł CIIyTHHI.Q:J. 

TaK pci3B8pTUB~8TCn ~M3H.b. TaK, BC8N~ ~syMJI.fTJICb, H~ o 

'!8!1'. He CD}KdJ18.H, CTpei,1lHOi1 Tporro:H rrpoxo.rr.r1T .rr.yrna. PaccTyil.HT8C.b • 

• • ;, Vi6o B IWHU8 nyTn, llCIIOJlH8HHOro IIc:i.IJ;8HI-ili1, npOTYmOpe

tIL'lJ.1' ropeCTHUX BOCTpprOB J.1 H8HyJKHO~i TOCK.vl., paccTvlJla8TC.H O.II.Ha 

B8tIH5.H !1 Ó8CI{patiH?.JI paBH!!Ha - L13HatI8JlbH8.H po.rr.mm' MOJK8T ÓhlT:O' 

CaMa PoccvJI. 

:'I CH8I';;.' saCTIJi.JlSIO!l\~18 38MJllO - rrepe.n B8CHOH ••• ". 
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B03H9C8HR8 mo6BM K JK8.HIUMH8 Ha BhlCOTy MMCTM't!8CKOH JllOÓB.lli 

K Po~MHe - B8Amtaa no6e~a EAORa. 3.n.ec.b 6HAO .IJ)lJI~Hero Hat1aJio 

Bbl.XO.Ua MS ,IJylll8BHOro O.UMHOtI8CTBa' yTB8plK,Il;8HI18 CB.R:311 c .M1'l.P,Oll. 

HeoC51rqa:tiHo 1.1u1p0Ko pas,ICBrlliyB paMirn Macc~t1ecK0!'1 J1kl.pMK;1, 

EJIOK saroBOpHT o Po.zume TaK V.HT IDMIO-JIM'tIHO, tITO c~T!1T He 
- . 

TOJl.bKO C0Bp8M8HHil1KOB, HO .!Il OT.naJ18HHhlX IIOTO.MKOB, H8KOTOpblX 

B.0,IUraX MSTpOB cerOAJUllll8Hro .zum, .n;o CP.X rrop He ł.~OrJIUIUC rrpo

CTI1T.b EJIOicy CJlOB: "O PyC.b MO.fl, i!t8Ha MO.fl!" Ho .n;eJIO B TOU., 

tITO PoccviR .II.JUł EJIOK.a ae rocy.uapcTEO, ne 0Tet1ecTBO, a "HeKoe J 

coe.n;r1.H8HUe, IIOCTG.fIIIHO MGH.fllOJ.UC8 CBOH BH8li!Hl-hi 06pa3 n O,IJ;HalW 

H8I13M8HJilwt8ec.q B 't{8M-TO caMOM OCHOBHOf.;;". 

Jim6oEI> rroaTa K Poccaa npocTyrraeT L1 B rrei13CilKe, 11 E r.:y3.hl-

I~5JlbIWłl c Tpoe H8KOTOpHX c T .VlXOE, E KOTOphlX Mł.l CJlbll!Ulf.i TO rryn-

Kv!.HCKYIO "rrecmo .fINmm{ą", TO HL ·~pac OECKne rpa1K,I(:::<HC1rne LOT !'JEB, 

TO c5e.D;OBY10 UłXr8HilH1HY AIIOJIJ10H5 fpruiop.b8Eć:i. 

Ho STOT ł't1JIOrocJioi1HłJ:tł, 11st1.eHHIClll.11li-icJI odpci 3 Pocc m~ c OBep

!IIBHHO HOB, .n;o EJior<a HeMhlCJIHM. 

OH OKyTc.H c11peHe120.'.;t )].blMIWii poMaHTHKH. OH sr.:.Jor~ n rs.sm-

CTB8H8H, CRasoqeu 1'1 .D,C:lJ18K OT peaJI.bHOCTL1 11, BMBCTe c T8/\',, 

dKTyaJIBH H lKD3H8H. 

Y EJIORa JI1060B.b K Po.n;MHe - CJIOl!tHOe qyncTBO: „1rJClOB.b -

H8JKHOCT.b H JlIOÓOE.b-BpaJK,TI;a, H CT mrn. ero Ham;)JlH8fill TOCKO~~ !1 

0.D,HOBp8M8HHO repoaąec1rnM11 npe.n;.qyBCTBliSIMVl Ha.D,BHrilIDmlDCC.fI 6yp.o. 

"Mhl He 3Ha8M E TOtlHOCTI1, - rOBOpMT EJIOK, - F.8K~tX HSM 

JK.n;aT~ COÓHTfrn, HO B cep,n;ue H~meM y~e OTI\JIOHliJlaC.b CTpeJIKa 

cetic.Morpawa". 



O ~ 
, B8CHa, des KOH~o a 6e3 Kp~m -

Ees KOHI.J;;;;i vl des KpaIO M8tITa ! 

YsHdIO Te6H, litvl3Iib! flpnHr-1M5IO! 

l; Ilp!t1B8TCTBYID SBOP..OM ll!l·1Tci ! 

1908 ro)]\ - CaNJ:J.~i repOL1lł8CKLll y bJlOKci. 

I'.:8'1TciT8Jlb 35XOT8Jl rrpocHyTbCH, )J\8iiCTBOBaTb. 

II. 

B >KypHciJ1e "0oJJ.oToe pyHo" OH rretI<::tTaeT PM rry6Jim:u·1CTH

-qecKr1Jc CTCiTeli. 

li ••• 6ec1<:0HeqH11e CIIOphl o .Ap!.1CTe, Vi BHTMXpMCTe, f/;Ii0ro

.r.r.yt1Jille ~VlJ!DCQ()bl' CoMO)J.OBOJibHbl8 rronu' !1,Il,.V10TCIW8 Iv:8JlbKCiHl18 

CJJ.OE... 1-i BCe 3TO CTciHOBHTC.H: t.W;:I:Hh!M, ,TI;OCTym1m1i )J;Jl.H rrp,-rn~T

,D,0!_;,8HTCKH.X r:\8H ~ ĆJJ.cirOTEOPI·!Te.71.óHblX .n;arv:. li Ha y;rn.~e - B8Tep' 

Jl.'.J;-7.~l rOJIO,li;dlJT, ;uo;~eH E8ltci!OT ••• 

A B Pocc11 iK.I1Tb Tpy,rr.110, xoJIO,Ii,HC, r~·,ep31w. 

).:s XOTb Óbl Vi nce ViCXy;::i.5JlYJ n .7J.OC:-{ OT CEO!·iX crropon -

H~ąero OT 3TOrO He H3MEH HTCH 11
• 

Br.1cTyITJ12HMe noaTS B pOJl!tl oóJii-rqr;TeJIB ~ nporroEe,IurnKa du

.no ECTpeqeHO v.epTEhl.M .rv:OJP-laHnetr.. EJiox .n;eKJL:.;r,mpoEciJl n rrycT!:rne. 

o, T:.5K My't168T ero 3TOT ;m1rnr..:.il, IIOJI,J'll·lE ki~;p! "~(OI'J~a 1:~e 

rrp :;,r:eT JWH8L~ TEOeMy .Li;cipCTE'."~l.J? - CI1p:;..w;m:;;eT OH E ,Il,Ii8EHllK:.:.X: -

• • • iCOr}J:ó li\8 ~j OTr:yJJ,i:;; (5yr;eT GTB8T? 

11JcyT D8I\o' rnyr,:HT DOLH&.' 

BCT::lGT Iv:JITe1!t, rop.HT ;-,epeEI-u:, 

.n TLl BC8 T~ ;;~, Jv',OH CTp:.JH2., 

B I(poce 3SIIJLi1-1::.:.m:oti H .rr.peEHeil. 

,l1.0KOJ18 J\'.8T8pi<l TYiI~lTb? 

,ilO.ROJ18 KOpmyHy lcpyn\HTb? 

0TB8T ,L.aJla 1-'..CTOpHrr, peaJlbHiiH Y.U13Hh. 



I2. 

" ••• Heo6mrnoBeHHO B8JH111ecTBem1a EOJII>HOCT.&, noenE11e u-

d::iHT6Hll'i, 3!WJ-I?.ti ,UBOpeu; C KpciCHbilli~ tjJiaI'OM". - aTO OIIrlTb 1:3 

li ••• ,L,eJIO xy.n;o;:rnmta, OÓ.fI3dHHOCTb xy.t,o;;.tH:.:.Kci - :n~·.rr.·3Tb TO ł 

llTO 3B.IJ.YlV.ćiHO' CJlYillt..Tb Ty ~1~J78El\J'' I-~OTopo.:1 rper,:11T p6.30f;:SiiI-iHL-· 

B8TpOM BD3.I\YX". 

"Bcer:. T8JIOM, BC8M cep)l.U8N;, EC8t/. C03H6H i-! 8t1: Cjlyii:S.:i·;Te pe-

E OJI.!OLVUO" • 

-c ... OK I!i''"'8T CE·OI" 3H·-t'8H'·TV'O I103f''' "T- i::P'":..~r-.-Tt. 11 n;:r,-. T~·c. m DJ.i .-..U.U. 1.J '""4 •J •• .J• ,.,J ł-.J....J.,Jil-..~..t ~ t ..,J-...A•JV ~-.a. 

CKOll.-: T8aTpe, 3i:lC8.I;;fi8T E ,neCRTKciX r;:orv:r~CC::!.;i - zcr:pe!!:re '.! ~G 

KOHUd OT,L,;;.E&..IICb rp!;;ił1Jf.!'103HOMy ;: CJIGA~Hor.-:y ;;;,eJJ.y C03;1,6r-!i "5: aonoii 

CT.llXOE. 

Bee, .KTO C.Jl.bllllciJI 5.n.OK6 - m11nyr o rroTpRcc.IOi~eu. F.rreą~T;;.e-

HHn, KOTopoe npormEOJ~HJlO ero ąreru~e. . ' 
OH .vt3yrtJJRJl cJiyWaTeJiei1 ~~5co..:1;Jr:w 6eccT_pscTHO~i pcr:E-!OCT.n.u 

Te.M CYlJlbHee IIOTpJqc;;.;10 C;;r,:o HX co;.:,"Jp;;~ciHLe. 

li H ÓhlJJ. I'JJ.ydOI\O IIOp2.;1eH ero !-/.C.H8POL "t1T8H~i.R li' -IE:l:lCT :!Jl ' l3-

Rfili ;~pyr oJlOR~ - EBrem1ii !J3e;;EOB.- EH8!lIIDL'1 .AOJlO,I.i;HOCT.ó OÓJlCE;;:.-
1· 

Jlti 11 T;:-.1i riCU~r iK::ip" ero CTEX:OB. ITpr'; ~.'.ćiJIGtlruei-1 CTp::.CTHOCT E Tcih: 

H53Irnc.er1:orc 11 P.Npa3HT8JlbI-Wro lJT8H!JI" CT5HOB.:1Jl0Cb du II8.llGJ:?KG' 

Ri:il{ OT 'J<-<.1lbl.i!l·lBm1 HOTbl" ~ 



„ 

!3. 

3Ta MaHepa 6HJ1a He c.ny-qałiaoitł y E.noKa. 0Ha oTpaJKaJla ca

My cy~HOCTh ero T8JlaHTa ~ TaJlaHTa "óeccTpaCTHOH ~cxpeHHOCTR"

no Błlpcillt8Hll0 rop.óKOrO •. 

IloaTecca Ha.n.e~Aa IlaBJIDBalł, He pas cJiymaBrnaR noaTa, nH

meT B CBOmc. EOCIIOMilllCiHMX: 

"CT mrn, KOTOpble DH lłYiTaJI B 110CJ18)lH}'l..li ro.n;~ 3BYlł8JIH rrpe

)lOCT8p8!'ci~e I1 o6pcimaJił1Ch K coBecTa cJiyllla1omruc. Ero -ąTeHvie 

ÓhlJIO' ):I,etiCTBHT8JI.óHO Ił M.CIThlT5HM8M cep)leu" .H CTp~illłlliM cyAoM: 

C)eccTpa_CT.Hh!M' rJiyxo.t-i' rop.óKM rOJlOC ÓblJI H8l10JU<YII8H. 

OH Ka>K,llOro CTaBVl.Jl rrepe)l caMOM rrpaB)lOM." 

IIocJle "kseHa.I(UciTn" EJIDR He nmneT CTMXOE. O.ruwłl H3 rro

cJJ.e.n.muc rry~JIUtIHHX pe-ąe!1: EJiom~ óhlJIO ero EłlCTylIJleHne Ha Bffąepe 
. . 

B j1eHJrnrpa.n.cxoiii AKa.ner.uu1 HEiyK, rroCBffill8HiiOt.~ naMR:TE. IJymmrna: 

"J..;,e.no noaTa EDECe H8 B TOM, 't!T06l1 .n;ocTylłaTł>CR HerrpeMeH...

HO .n.o BC8X OJIYXOE; CKOpee JJ,OÓblTaR fili. rap!!.OH!l.H rrpOI1.3BD,l..lJ.1T OT-

6op MelKJJY m·.ti,~u, c L18J1bK> ;:i;oóI:iIT.ó H8t:ITO 6oJiee muepecHoe, :ieM 

Cp8)lH8lł8JlOE8tI8CR08 h3 rpy,IJ;bl t:I8JIOE8l!ec1<0ro (IJJJ.aKci. ::1TOM U8JHi' 

KOH8lłHO' pa HO V.:Jl.n II03.Il;HO ,IJ.OCT.fil'H8T ViCT1'1HHciJI rtipr.~OHWI; Hru<a

K8.H U8H3ypa B rv.~;pe He Mo~eT l10ł/18l.lkiT.b 3TOiv:y OCHOBHO~ )l8JIY 

IID83HM." 

EJIOR 6.1:.!JI CMepT8Jl..bHO ÓOJ18H !-1 .n.ori:i~BaJICR 06 8TOM. ji BOT 

OH IHll!I8T B IIHC.óM8 H •• ~.HOJIJ19-L\OrćiiH: 

",TI,opora.H Ha)(eJK.IJ;a ;l.JleRCi:lH.Iij)OBHa. 

H 6ec1\QH8lłHO OT.H/K8J18Jl OT BC8tł JKJ13Hi-!. ~~ BH IIONJUlTS STO. 

E He .n.y:v~i1Te o BC8M CJiaóoM, rpemHOM ~ HV.liTOJKHDM, lłTO BO MHe. 

Bo rvJie ee TI>_, rrpaB.n.a, I/!00 Toro, l!TO Ha.n;o CSwio nepe,Il;c:iTh KOMy-'l'C 



·. 

• 

„ 

I4. 

BOT aTy JJ.Yl!llIYIO MOIO lJaCTb .R: 6~ Mor EHpa3!1Tb B IlOJKeJISH!H1 &Ele

My pe6emcy, l)8Jl0E8K,Y 6JIP.3KOrO 6y.nylllero: IrjCTb, . ecJiM TOJlbKO 

STO óy)J,eT B03MO>KHO, OH 6y)J.eT lJ8JIOB8I{ r.:L1.pa, a He BOiiHłl, 

IIyCT.D OH 6y)J.eT 8IIOKOt~~!9 !l Me)J,JleHHO C03'LU(BTb MCTp8ÓJ18HE08 ro

)J.aMM yJKaca ••• IlycT.o ero repsoeT Ecer)J.a 11· HeOTCTyITHo rrpe>:\,4e 

Bcero COB8CT.ó, IIyCT.D OHa XOT.D oóą3Bp8iiUffiaeT ero R)J.0EL'iT118, 

CTparmrue rropb!BH, ItOTOpLIM.Vl óoraTci COBp8.M8HEOCT.b H5t:a n kOit:GT 

6HT.b 6y,n;eT óoraTo 11 óJI.YlJKalliiiee óy.rr.ymee • 

• • • 1aJie}1Te 11 JieJlei1 Te cBoero .jy,u,ymero peGeEw:.;; ec11Vi OH 

óy;u;eT xopomm1 - KaIWfi1 OH óy,n;eT ~Rflł8Hvm - OH óy)leT p.:.<CII.7l:::.ti :1- . 

BaTbCH 3a ECe, lJTO MH H::i.,IJ;8JlciJl:1, 35 KaX{JJYIO fMJHYTY H:3.lli!;x )J,E CL " 

0TO Il!1C.óM0-3aB8Lili:l!IM8 He TOJlbIW peóemcy ÓJIZ3I<Oii 3H:il\Ot,'. Q~.: 

IIOSTa, STO IUlCbMO 06pa14eHO l,1 d,r;peCOBaHO E 6y.ny14ee. ;: HSt.:, 

JIIOMM 60-x ro.n;OB, AWJK8T . • : 'iKt:.3aT.bC.H, ·-ąTO . OHO, rrpelit,L.8 Ecero, 

rrpe.uaa3Ha-ąeHo cero,rr.lliruIIIeMy mrn. 
jT ce}l-qac H80ćiLl1IHhlH, CJ10iKHbli1, qJaHT6CM6I'OpHtI8CICIL1 "EaJlE:i-

róH'tłIIB." EJIOka 3BCT5EJrneT uac BCIIOMH.vlTb 11 EOJ1bffi.]8 CM8pTHB8 r.:y

Kll 11 B0Jl.bHbl8 li01Bbl8 pa,UOCTH"' IIOMOraeT Ha~:: Ił rrpOÓLTb dpe~I.b 

B MSpTE8't!mi8" L~ M8tITciTb BM8CT8 c II03TOM o TON., -"'t!T06H Bee 

CTaJJ.O HOBbl.M, 't!T06N rpR3HM, CKytIHa.H, de301'5pasHa.rr r.\ H3I-ib CTa

JJ.a crrpaB.n;emmotł, -qncTotl, Eece;10U ~1 rrpeKpa011o~t }'.Oi3H.Dro" • 

.. _// e 6 
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Aleksander Blok 
. . . 

. i:>rzeszedłszy w latach · przedre
~ lucyjnych złożoną ewolucję twór
czą, od młodzieńczego zaf ascyno,\.·a
. nia mistycznym ideałem kobiecości. 
poprzez narastające motywy współ- . 
czucia dla uciśnionych i przeczuć 
'Wielkiego kataklizmu -- ALEKS.AN
• nER BŁOK sprawował w S\Voim 
p,ókolenf u „ rząd <ius z ·wy jątko\vej 
Uy .. Stąd też dokonana pr1e;:eń ak· 
ęptacja .re\\'Olucji, po1ba,vhvszy go 

, ~riaczneJ. części (otvchczaso\vych 
rzy jacłół ·i sprowadzi\vszy n::iń za

.t"1ut zdr;ul:v •. miała dla opinii pu
blłcznej ogromne znaczenie. Błok 
t>owttaf Pafdziernnt . \V mecz~!l"
kim" · rozdarC'ill durhowym, przyj-
mując go w imię n1iło§ri do ni~żyz
hy, jr1kn ~~.1'v\~~ r:zy ~kt c~ :,: 05 '>wc:·j 
prawiadlhv-cści i odkupienie spo
ł~ .ar.zechó~> pr.ześ iadczony 



I

z 
<'I:·. m r .i• t:c n pn ·nł· ni no· 
\ ., j :c •. ;ii, p ·d. · f • „ion j z cho
<1t\ i; B) >I lJJ t 'lj ·cz"; zbliżony do 
ur,r•1 0\''rlUia o tejże n·1zwi „ znłożo-, 
n rr p1 z z kr. ·tyka i filozcJfa lwa
J'\(J\ ·n r azurnnikn i głosz1r "'~0 pro
~rmn I ·uu-:-t •f',O i7.7nu. „ie dol:-oń
c '· m ·, l i ·a y '" < i , u „ i lu lu t poe
n 1 t ,,O i,. t" (1~ -l!'l'U), pod rnu
jc-1ry n1ot. · ·y J u~zl·Inov· J-iego 
, .Te.idźca n1iecl~·ian i 10'' był 2c.mie
r .. t, : j 1ico I• ibn '•icll'"i j syntezy i 
oh1 ['<·!nrn!n1 z prz zło( ci". I l .7.e 
r6 •;nicż Blok 'v tych 1 · • h ... z re~ 

l 
. o 

a1 t t11h1\T1, J:i 6 v, p1„ c historycż-
no-lit rackich; '•s1 ół ract1: z z ło
żony1 przez Gorl~ie"'o '•yda tnic
t\:cm „Literatura ś iato ~·a'. Tru
dne v1ar in.d życia le t ł o ~ nizmu 
·v.tojcnnego, , .. wnQtr .ny · m :1t, 
fir·czn6 dol ~l"'Ii\ 'O~ci prz.· znj 
• J. -: 7.ych poety, ·t(ir r- po-

- : .i~ ło' ·ir c \ zg eł1<u no • y"h cza ... 
c:.( ·v di. ·.i 1·i tego, co n m ol i· ~lał 
j ko „111 1z. 'kG re\\ ol ucji' . .J C-'"'O o
rt::tt 1l 0 p•tbli 7ne \V)'Sl .nienie \".' }U„ 
t. ·m 1~21 r ku, na obchoaach pu
sz!dno'.1:s! ich, upami~tniło się i~ -
n. ·1n hcJlu n1, złofon_ n1 Puszl·inm: •I 
jc1ko 1·iC\,·C'y „ta.ic'mn j swobod ·", 
\v·:po,.vicd;dc> 1e vó :'!.. c1as ło\ ·ił: 
,,Pccta 11micra, i 01 iciraź nic 1nn 
czyrn, o'":n11c11ać; życie tracllo ns" 
- n~ brały znacz nia prz powi dni 
\Vłaznych losó\v. Smferć Błoka „ 
sierr;nia 1921 rol u, odbiła i ' ,v 
kr' qac~ rosy,ir;;Jdej inteligencji 
szczccrólnie donośnym ech m. 



• 

/ · o · , ·+ k. ~ pra\All.e _ l verac ~let:,O 

n 9.ś1. adovir1n " a - „Ą.~ Bl'ck/ 

(O nP.ABE JlllTEPATYPIIOr o IIACJIE,Lt:OBAHIIJI) 

(Omeem Ha an1'errty) 

IlrP1cro He Mory B03pa3H T b rrp OTRB OTMeHDI. rrpaBa 
rrrr 0paTypHOfO HaC~e,n;oBaHHH. 

y 'IO."IOBCI,a , R OT Opl>Ill ,n;e iiCTBl.łT8JlbHO iHIIBeT, O. eCTb 

.n:nrrracTCH nnope.n;, a He H a3a,u;, c ro,n;al'tnI, e cTeCTBeHHO, 

}1.0.lil\IłO C.:11 a 6 e Tb ąynCTBO BCHHOif c o6CTBeHHOCTII; TeM 

c1,opco ,n;o„·nHH O OHO CJia 6eTb y npe.n;cTaBIITe:rH yl\rCTBeH

uoro TPYAa ; em;e CRop c e - y xyJ];OJ-RHHHa, ROTOp hlii rrorJio

m.cn IT3h1Ci{a 1u 10M cpop M, cuoco6HhlX BDIµ;epi: a Th Han op 
, u u 

npno rnarom;e H TB0p "CICCJ{Ol1 9HCp rRYI, a BOBCe He CROJia"CJil-

H2 H h(~:\I J\a ITHTa Jia , n axo,n;H B 3T01\I no,r:u.:i;epn{ R Y CDOIIX 

G:111 ~Harx , CCJHI onn cMy µ;ciicTnnTeJILHO - 6 JIH3 RII. 

J-~or~a YMPY - nycTh HaiinyTC.R TOJihRO pyHn , ROT OpI>te 

cy~teJOT IJaITJIY lJTIIIfl\t OÓpa~OJ\.J n opO,L\aTh npop;yI,Thl MOerc 

TPYJla T<' ~ t, l\O MY OILH 11yno tI>I • 

j Jll(l/1/f'.'l )[}/8 





Ob raz 24. (scena końcowa dla Teatru Ludowego). Tego 
.samego dnia 10 termidora (28 lipca) około szóstej vvieez<'rem 
na Placu Rewolucj-i (Zgody). Gęsty tłum przygląda się gtlot·:
nie (niewiidOCllilej. ~a publimnośoi teatrai.1.a.ej). Gdy odsłania 
się murtyna, słychać odgłos ~~bnów w c wili padania glowy 
R obespierre' a. Następuje egrekucja aint-Jus ta. Rozpętainy 

tłlum wydaje okirzyki radości, triumfu. Natychmiast cała reak
·cja podnosi głowę. Złorzeczy jakobin om. Zbici w zwartą grupę 
RegnauJ.it, Bihlaiud, a f , · che wznoszą rozpaczliwe okirzyki 
na icześć rewolucji, k tóra mdmo wszystko zwycięży. 

Mathieu R e 1gna uł 1t : Ludy ś · · ta, przyszłe .stule
cia, z nami! 

H och e: Naprzód! 
·B a b e u f: N adchodą, inadchoCl.Zą ! ~ łyszę ich h r:-oki !.. . " 28 

Autor kończy dramat uwagą: „Hoche ;raintonował Marsy
liankę. I chciktłibyrn, żeby jakiś Darius Milhaud lub Honegger 
wyprowad.2Jił z niej w swobodnym, ogtnistym i namiętnym ko11 
trapunkcie potęźną Międzynarodówkę, iktóTa poczęta z Marsy
lianki pokryje ją i pochłonie. 

/ Bama n Rolland ~ 
I 





./Romain Rolland ~ 
0 14 Lipcan/ 

WOlrriosf:) Wolność! .. Szyibuje nad naszymi głowami. Uno
si millie w sWC>ją świętą burzę. Do zwycięstwa! Idźmy w po
wtlewie jej Skrzydeł. C·ms niewolmctwa mija ... już minął. 

Powstańmy! Zwróćmy .grom przeciwko niesziczęśndkorn, 
którzy .go _UJZbroili! ·Do Kiróla! (tłum krzyczy: »Do Króla!«) 
Patrzcie na mnie, szpiedzy, którzyśicie się ·ukryli! To ja, 
Kamil Desmoulins, wzywam Pairyż do bUnJtu! Nie boję się 
niozeg:o, cokolwiek się zdarzy, nie weemą mnie żywcem (po
kai-_~j e pistolet na swej piersi). ~f edynym nieszczęś·oiem by
łoby wi~ieć, jak FrainJC:j a staje się einOWU niewolnicą. N.ie 
zobaczymy już tego. · Będ:zte wolna z nami albo umrze .T.a
~em z nami: Tak jak Wiriginiusz raczej zasztyletujemy ją 
swymi ~ę~i, niż poowdli:ny· tyranom ją gwałcić .. 

... B1racia, będziemy wolrn! Już je.steśmy wolnd! :Kamien
nym Bas.ty1licmt prze:ciwsta~y 1nur naszych. pierni, .niezdo
bytą twierdzę Wolności! - Patr~~cie! N'iebo otwiera się, bo
gowie· nas wspierają. Słońce -rozdżiera chmury. Dreszcz ~a-

. dóśai porusza liście lkiasżtanów.· O Liście, drgające od ·go
rączJlci ludu· budząceg<> Się· do życia, 1bądźcie naszymi barwa
mi, naszym znakiem izjednoczenia, IIll3SZą,·obietnicą zwycię

.. stWa -· ldŚoie~ kolor ·nad?Jiei, kolor morza, kolor młodej 
i' wdlnej Natury! (zfyWa małą gał~ę). In hoc signa vinces! 
Wolności! WolnoŚoi! · ·· · · · „ · 

L u d: Wolność! (tłoczą· się dOkoła DesmoulinS, · ściskają 
go i oahiją).. 

, 
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W noe1e wyjaśniając i powyższe zdanie czytam y 36, że według 
stwierdzenia samego eguy nic nie było mu bliższe z całej 

twórczości Rohlanda niż zakończenie ostatniego akt Dantona: 
V ad ie r: Zgniły kolos jest powalony. Republika od

r y;cha. 
J3 i 11 a u d (patll"1Ząc na S.aiint-Justa dz11kim 'vzrol"iem): 

Repubhlka dopiero wtedy ·będzie v..rolna, gdy n je będzie Jl ·• 
dy1kta torów. 

Saint - Just (patrzą<! twardo na Bililauda i V.adiera): 
Republiilr~ będzie czysta dopiero \Mtedy , gdy znikną l udzL. 
draprie~r.„i. 

i.Ta dier (szydericzo): Repulblika będzie w o n , R ~ ub_i
ka :Jęd2Jie czysta dopie:rc \Vtedy, gdy j uż Republiki riiC bf~

Jz1c . 
S a .i n t - .T u s .t: Idee ni potrzebują luu.zi. Narody l n1e

rć-!:ą, żeby Bóg żył. 
z~„-:hwyt (<i:ro1la P e:guy dla tego VJ'łaśnie ir.ngmentt 

DantcnC1. wyJ.-aź .'e ok ~eśla jego ,C"'tos'Ln .._"';;: · .o . -.voJ.ucji. Ani on, 
ani Roj]and w tyni. okT21sie -- pcnl!i.Ino deklaro\;v.a fa. sv ~1d 
syirojf)at~ii dla scej~Jiz,mu - nie roz.un1lie./ re\\Tolucyj11ych d'3.ż i 
prol .. :aJri.r · u., kor.i.iecznoś :!i zorganizo'f..va.Y].ego, artyjnego zid:„.
nia t ·Q~~~ ~a go o ma:riksistnwsi -i światOipogląd materialistyczny. 
Vł ~vAe le cytowanego wyżej zakończenia Dantona - .re;vo-
1.ucja była dla n ich z j1a w.iskie ... 1. metafizycz. ym, }··ataklj7n1c>1n 
niewyt{.p.-::niac:zalnym p ra wan1i le~:ą yn1i w obrębie ludzl„.ieg 
uoś".7iiadczenia. 
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Dlllllml. Le valet de scene 


