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Dln. uczczenia półwiekowej rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej 
Teatr im. Horzycy wybrał Irkucką historię Arbuzowa. Nie dlatego, że 

Arbuzow jest najpopularniejszym i najbardziej znanym dziś dramato
pisarzem radzieckim, lecz dlatego, że pokazuje współczesność Kraju Rad, 
zwykłych ludzi, ich radości, troski i smutki na tle wielkiego dzieła, które 
tam powstaje. 
.Jest to więc obraz, w którym hasła Października zamieniają się w rze
czywistość; obraz, w którym poezja :splata się z życiem, wzniosłość czy
stych uczuć z bohaterstwem, pojmowanym jako prosty obowiązek ludzki; 
obraz zmian, jakie zachodzą w poszczególnym człowieku i w społeczeń
stwie, które podjęło gigantyczny trud przebudowy świata. 
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Drodzy przyjaciele, mieszkańcy 

sławnego polskiego miasta Torunia, 

pozwólcie, że Was powitam z całe

go serca. 

Jestem niezmiernie wdzięczny wa

szemu Teatrowi za to, że dał mi 

przyjemną możność zwrócenia się 

do was osobiście z jego desek sce

nicznych i opowiedzenia historii, 

której osnowę stanowi autentyczne 

życie. 

Pragnąłem złączyć poezję i doku

ment, gdyż w tej syntezie widzę 

główne założenie współczesnego 

teatru. 

Irkucka historia nie jest bynajmniej 

historią nową. Miłość i praca zawsze 

kształtowały duszę czło\vieka, jeśli 

więc dzisiaj postanowiłem przy

pomnieć o tym, to jedynie dlatego. 

że nasza epoka rzuciła nowe światło 

na tę starą. w gruncie rzeczy, 

prawdę. 

Byłbym szczęśliwy, gdyby w soju

szu z waszymi aktorami, udało mi 

się przynieść Wam chwilę radości. 

(-) Aleksiej Arbuzow 

Moskwa, 26. IX. 1967 r. 



Arbuzow I jego dzieło 
Gdyby zadać sobie trud i spróbować ująć tylko statystycznie, ile teatrów radzieckich 
gra sztuki Arbuzowa - okazałoby się, że byłyby to rekordy światowe. Liczby te 

_ wkraczają w tysiące. Równocześnie twórczość jego budzi coraz większe zaintereso
wanie za granicą; gra się je nie tylko w krajach socjalistycznych, ale również w An
glii, Japonii, NRF, a nawet w Stanach Zjednoczonych. Czemu przypisać tak znaczne 
sukcesy? 

Arbuzow jest pisarzem bardzo rosyjskim. W jego sztukach słyszy się szum Angary 
i rosyj skich lasów, szeroką rozlewność połączoną z gwałtownością konfliktów. Po
stacie jego utworów mają dosadność bohaterów Ostrowskiego, zmieszaną z liryką 
ludzi Czechowa. Fascynuje Arbuzowa tajga syberyjska, oszałamia „za dalą dal", 
żeby się posłużyć słowami poety Twardowskiego. Urzeka bohaterstwo ludzi rosyj
skich, ich odwaga, ich zaciętość w walce z przeciwnościami, obojętne czy to w czasie 
wojny, czy później w okresie wzmożonego wysiłku budownictwa. Rzecz znamienna -
pisarz chętnie ucieka z wielkich miast, pokazuje swoich bohaterów na tle surowej 
przyrody rosyjskiej, jakby wewnętrznie oczyszczonych z naleciałości cywilizacyjnych, 
którn za cierają czysty profil człowieka . Sytuacje w jakich umieszcza swych boha
terów pozwalają mu wyzwalać czyste uczucia i pokazywać czyste przeżycia , mówić 

o m;łości, zazdrości, zdradzie, radości i strachu, a więc o tym co najbardziej ludzki2. 
Ale Arbuzow nie odgrywa ich od rzeczywistości, przeciwnie - jak naj silniej z nią 
wiąże. Są to przeżycia ludzi nam współczesnych, żyjących w społecze:1stwie od któ-
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Aleksie ja Arbuzowa 
reż. Stanisław Kwaskow s ki, 
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„ BURZA " 
Aleksand ra Ostrowskiego, 
r eż. Hugon 1\lor c iński, 

scen. ,Jerzy Szcski. 
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rego wymaga si ę n ajwiększych wyrzeczei'J, czy poświęcei'J - w czasie wojny, cz y 
wy~ilków w czasie pokoju. 
Uderzające jest podobieóstwo jednej jego postaci do następnej. Wszak Walentyna 
z Irkuckiej historii jest młodszą siostrą Tani. Poszczególne postacie są jakby rozwi
ni E; c:iem dręczącej pisarza myśli , ich kolejn ym etapem r ozwoju. Każda następna 

wydaje się wzbogacona o przeżycia poprzedniej; przeżycia starszej nie oszczędzą 
jednak uczuć młodszej. Można czasem tym postaciom zarzucać naiwność , czy sen 
t:·mentalizm, można wytykać sztukom pewne skłonności do melodramatyzmu, ale 
trudno im odmówić indywidualnego, niepowtarzalnego stylu. Arbuzow zmienia 
t ~·iko tło: raz będ zie to wojna, kied y indziej wielka budowla komunizmu, ale nie
zmienne pozostaje jego prawdziwe zaintereso\.vanie i - powiedziałbym - zrozu
mien ie, v.rspółczucie dla prostych ludzi i ich przeżyć. Można powiedzieć, że intere
sują go przede wszystkim proste ludzkie sprawy, rozgrywane w coraz to innych 
wariantach. Myślę , że w tym zainteresowaniu znajduje odbicie humanistyczna te:1-
dencja ni e samego tylko Arbuzowa ... 

* * * 

Twórczość dramaturgiczną rozpoczynał w 1923 r„ jeszcz2 pod świeżym wpływem 
wydarzeń Wielkiej Rewolucji Pażdziernikowej. Wyznawał idee „Proletkultu", obce 
było mu „ćwierkanie wróbelków", jak mówili poeci proletariaccy tych Ja• .. W swoich 
agitacyjnych utworach atakował wszystko, co zalatywało obyczajowością i mora]-



nością mieszczańską. Znamienny i wymowny jest tytuł jego pierwszego utworu -
nazywał się Klasa. 
Ale już w latach trzydziestych twórczość Arbuzowa kameralizuje się, jakby pisarz 
zamykał się w swoim niewielkim pokoju i pragnął w jego ciszy zajrzeć w głąb duszy 
Judzkiej. Odchodzi od zagadnień politycznych, kierując swe zainteresowania ku pro
blematyce moralnej. Pokazuje je zazwyczaj na przykładzie małego, zamkniętego 

wnętrza i niewielkiego zespołu ludzi. Tendencje te występują wyraźnie w komedii 
S2cścioro ukochanych i w Dalekiej drodze; mówi tam o młodych ludziach i ich pro
blemach miłosnych i moralnych. Najbardziej popularnym utworem tego okresu 
twórczości Arbuzowa jest wystawiona w 1939 r. Tania. Mogliśmy ostatnio podzi·· 
wiać wdzięk tej sztuki w znakomitym wykonaniu aktorskim w warszawskiej Tele
wizji. Tania nie przestała wzruszać widzów po dzień dzisiejszy. Sztuka ta należy 
niewątpliwie do bestsellerów w skali światowej . 

Wojna i jej doświadczenia nie mieszczą się jednak w kameralnych ramach. Przy
stępując więc do przeniesienia tych przeżyć na scenę - w Latach wędrówki - Ar
buzow szuka nowej formy i zaczyna eksperymentować w zakresie dramatu epic
kiego. Ukoronowaniem jego wysiłków i poszukiwań w tym zakresie jest właśnie 
prezentowana dziś na naszej scenie Irkucka historia. Nietrudno dostrzec w niej 
podobieństwo formalne do utworu pisarza ameryka1'lskiego Thorntona Wildera Na
sze miasto. Podobnie, jak Amerykanin opowiada Arbuzow o tym, jak się ludzie 
rodzą. cierpią i umierają , żeby się posłużyć piękną formułą Józefa Conrada. Różnica 
polega na tym, że Wilder pokazuje małe miasteczko amerykańskie i ludzi, pozbawio
nych wielkich marzeń, a Arbuzo\V wielką budowlę na tle bezkresnych przestrzeni 
syberyjskich, Judzi mających świadomość wielkich spraw, które się dokoła nich 
toczą i w których sami biorą udział, ale unikających wielkich słów. Arbuzow jakby 
unikał pustosłowia, tępi niemiłosiernie frazesy, kpi z nich wręcz, pokazuje za to 
swoich bohaterów w działaniu, każe im przekraczać zwykłe bohaterstwo. I te ich 
gesty stają się przyczyną wzniosłej tragedii. 
Arbuzow jest pisarzem niespokojnym. Szuka wciąż nowej formy swojej wypowiedzi 
artystycznej. Jeżdzi wiele po świecie, bywa również u nas. Przed kilku laty oglądał 
Kartotekę Różewicza, która zrobiła na nim duże wrażenie. Jest miłośnikiem pol
skiego teatru. Lubi i ceni naszych aktorów. I dlatego miły list, który nadesłał z oka
zji wystawienia Irkuckiej historii należy traktować nie jako uprzejmy gest, lecz 
wyraz prawdziwej sympatii dla naszego kraju, naszych ludzi, zwykłych ludzi, po
dobnych do bohaterów jego utworów. Ludzi, którzy towarzyszą dziś swoją pracą 

potomkom bohaterów sprzed pół wieku, kiedy trochę odważnych podjęł•) próbę 

przebudowy świata w myśl najbardziej szlachetnych założeń. 

il. w. 
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Przekład: Jerzy Jędrzejewicz 

Wala, kasjerka sklepu 
Larysa, sprzedawczyni 
Serdiuk, kierownik załogi 
Sergiej, kierownik zmiany 
Wiktor, elektryk 
Rodik, hydraulik 
Denis, ślusarz 
Łapczenko, robotnik 

Osoby: 

Zinka, żona Denisa, robotnica 
Maja, siostra Rodika, uczennica 
Niura, monter 
Mężczyzna 

Pielęgniarka 

Pierwszy chłopak 
Drugi chłopak 
Przechodzie1'! 
Dziewczynka 
Chłopiec 

ANNA KOŁA WSKA 
WANDA ŚLĘZAK 
CZESŁAW JAGIELSKI 
KAZIMIERZ KUREK 
WOJCIECH STANDEŁŁO 
WOJCIECH SZOSTAK 
PAWEŁ TOMASZEWSKI 
ZENON JAKUBIEC 
MARIA CHRUŚCIELÓWNA 
BARBARA ZAJĄCZKOWSKA 
TERESA LEŚNIAK 
STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 

E\:V A EKWIŃSKA 
CEZARY KAZIMIERSKI 
WITOLD DĘBICKI 
RYSZARD MARZECKI 

* * * 
* * 

Osoby, które autor nazwał Chór - Przodownik Piotr Wysocki oraz Witold 
Dębicki, Ewa Ekwińska, Grażyna Korsakow, Cezary Kazimierski, Teresa Leśniak, 
Zofia Melechówna, Helena Radwan-Łodzińska, Halina Sobolewska, Stanisław 

Sparażyński, Barbara Zajączkowska 

Reżyseria: Scenografia: 
HUGON MORYCIŃSKI JANUSZ ADAM KRASSOWSKI 

Muzyka: 
FLORIAN DĄBROWSKI 

Asystenci reżysera: 
STANISŁAW SPARAŻYŃSKI 

i PAWEŁ TOMASZEWSKI 

Choreografia: 
BARBARA KASPROWICZ 



Dramat rosyjski i radziecki 
na scenie toruńskiej 

Jest rzeczą powszechnie znaną, że „wielki sezon" dramatu rosyjskiego na scenach 
polskich rozpoczął się właściwie dopiero po Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radziec
kich w 1949 roku. Nie oznacza to, że przed tym były one całkowicie nieobecne 
w repertuarze polskim. Nawet przed wojną żaden szanujący się teatr nie mógl wy
kreślić takich autorów, jak Czecho, Gorki , Gogol, Dostojewsk i, czy inni wybitni 
autorzy rosyjscy, zarówno zaliczeni do klasyki, jak i współcześni. Zdarzały się na
wet - jakkolwiek sporadycznie - wypadki, że były również realizowane utwory 
pirnrzy radzieckich ; jednym z wielkich sukcesów artys tyczn ych Teatru Polskiego 
w Warszawie było przedstawienie sztuki Tretiakowa Krzyczcie Chiny! w inscenizacji 
Leona Schillera. 

Ale te wyjątki potwierdzają jedynie regułę, obejmującą cał y kraj. Ogólnie rzecz 
ujmując trzeba powiedzieć, że dopiero zmiana naszych stosunków ze Związkiem 
Radzieckim przyniosła po wyzwoleniu w 1945 roku upowszechnienie zainteresowania 
dla twórczości naszych wschodnich sąsiadów, dla jej tematyki i osiągnęć ideowo
-artystycznych. Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że zainteresowanie to było 

rzetelne, podyktowane ambicjami artys tycznymi. Najlepszym tego dowodem scenc. 
toruńska za dyrekcji Wilama Horzycy. 

Nie zdziwimy się zatem, widząc w repertuarze teatru toruliskiego Ożenek Gogola 
już w sezonie 1946/47, a więc wtedy, kiedy teatry kontentowały się na ogól przed
wojenną jeszcze dramaturgią. Ożenek w reżyserii Józefa Maśliliskiego i scenografii 
Leonarda Torwirta z ilustracją muzyczną Henryka Czyża, został przedstawiony 
łącznie z Gospodarstwem Iwaszkiewicza, wyreżyserowanym przez Marynę Bro
niewską. Była to jaskółka, sygnalizująca ambicje artystycz.ne naszej sceny pod 
kierownictwem późniejszego jej patrona. Bo już w następnym sezonie 1947/48 -
jedną z pierwszych premier jest poemat dramatyczny Sergiusza Jesienina Puga
czow w przekładzie Władysława Broniewskiego. Piękną tę udramatyzowaną „by
linę" inscenizował sam Horzyca , prezentując ją w scenografii Torwirta z muzyką 
Czyża. W programie przedstawienia pisał Horzyca: „Poemat Jesienina powstał 

w czasach, kiedy epos ludowy bardziej zdawał się być uprawniony do podniesienia 
głosu niż kiedykolwiek, ogarnął już bowiem całą Rosję gorący płomieli rewolucji 

październikowej, która„. pomogła przecież poecie wskrzesić pamięć jej nieszczęsnego 
prekursora, przydając rapsodowi o Pugaczowie moment aktualności. Nie można, 
oczywiście, mieć co do tego żadnych wątpliwości, by takie in principia retrospek
tywne obejrzenie się na siebie mogło zastąpić obejrzenie się na dzisiejszą, nowo
czesną Rosję z jej zagadnieniami i problemami. Co najwyżej gest i jego kierunek 
są podobne czy nawet identyczne. Ale istnieje tajemnicze prawo dziejowego sumo
wania. Być może więc, że starodawna bylina podejmie rytm nowoczesnego życia 

Rosji, jak to po części , w geście przynajmniej, dokonane zostało w jesieninowskim 
Pugaczowi.e, być może wesprą się nawzajem pozbawiona już ciała przeszłość i wo
łająca o ciało przyszłość i na skrzyżowaniu tych dróg powstanie twór nowy, będący 
dniem wczorajszym i jutrzejszym, sprzęgniętym nierozerwalnie w jedną całość, po
wstanie nowy dramat, przemawiający w takt rytmów byliny, lecz rytmami tymi 
głoszący nowe życie ... Poetyckość dzieła .Jesienina sprawia, że utwór ten - przy
swojony kongenialnie polszczyźnie przez Władysława Broniewskiego - bliski jest 
nam i naszemu piśmiennictwu". 

Od owego przedstawienia Horzycy mija właśnie 20 lat i dopiero dziś znalazł się 
śmiałek, który podejmuje nową realizację na scenie Teatru Polskiego w Warszawie. 
Scena toruliska odegrała więc w tym wypadku rolę prekursorską. 

W listopadzie 1948 r. - już za dyrekcji Aleksandra Rodziewicza - Henryk Bar
wiński reżyseruje na scenie toruńskiej nieśmiertelnego Rewizora. Gogola, a \~ marcu 
następnego roku (ale jeszcze w tym samym sezonie) ukazuje się Maszeńlca Afino
genowa w reżyserii Adama Cypriana. Spektakle te nie pozostawiły po sobie wy
raźniejszych wspomnień. 

Wraz z objęciem kierownictwa teatru przez Aleksandra Rodziewicza - a jest to 
już okres przygotowali do I Festiwalu Sztuk Rosyjskich i Radzieckich - ukazuj~ 
się na scenie toruliskiej sporo sztuk radzieckich. Pierwsza to utwór Rachmanowa 
i Ryssa Okno w lesie w reżyserii Gustawy Błoliskiej i dekoracjach Eligiusza Bara
nowskiego. Wkrótce po tym odbywa się premiera Grzeszników bez winy Ostrow
skiego w reżyserii Rodziewicza i scenografii Leonarda Torwirta. W kwietniu 1950 
Isajewa i Galicza Tu mówi Tajmyr w reż. Tadeusza Krotkego i dekoracjach Eligiusza 
Baranowskiego, a w niewiele dni później Zwykły człowiek Leonowa w reż. Rodzie
wicża i dekoracjach Edmunda Grajewskiego. 

We wrześniu tegoż roku Gustawa Błońska reżyseruje Mie szczan Gorkiego w sceno
grafii Torwirta. W tymże sezonie, ale w następnym roku, odbyła się premiera sztuki 



Uspieńskiego Przyjaciele w reż. l'vlarii Szczęsnej i dekor. Antoniego Muszyńskiego. 
Kolejny sezon 1951/ 52 otwiera sztuka Rachmanowa Niespokojna starość w reż. Ro
dziewicza i scenografii Jerzego Niesiołowskiego. 
Irena i Tadeusz Byrscy, którzy objęli wśród sezonu kierownictwo sceny toruńskiej 
rozpoczynają znów od Ożenkil Gogola w reż. Jerzego Blacka z dekoracjami Bara
nowskiego, a Tadeusz Kubalski wyreżyserował w ko11cu 1952 roku J?a!ekie Afino
genowa w dekor. Baranowskiego. 
W połowie 1953 r. wystawiono Obcy cień Simonowa (reż. lVI. Szczęsna, dekor. Wa
cław Kosiorek), jesienią ,Jerzy Walden reżyseruje Póżnq miłość Ostrowskiego 
w scen. Wacława Kosiorka, a w listopadzie tenże reżyser przedstawia Gorkiego pu
bliczności toruńskiej; jest to Wassa Ze!eznowa (scenogr. Haliny lVIihaj-Sławińskiej). 
Kolejny dyrektor Teatrów Ziemi Pomorskiej Stefan Winter reżyseruje na scenie 
toruńskiej Łaskawy chleb Turgieniewa w scen. W. Kosiorka, pod koniec tegoż 

1954 r. Maria d'Alphonse prezentuje Małżeństwo Kreczyskiego Suchowo-Kobylina 
w scen. A. Muszyńskiego, wreszcie w tym samym sezonie (1955) ukazuje się Bry
gadier kawalerii Fonwizina w reż. Malwiny Szczepkowskiej i dekor. Karola Ga
jewskiego. 
Jakkolwiek niektóre z wymienionych tu sztuk zalicza się do dramaturgii radziec
kiej, to w istocie żadna z nich nie wkraczała w tematykę, która by odzwierciedlała 
problematykę moralną nowego społeczeństwa. Wyłom stanowi Tania. Arbuzowa, 

„LUBOW JAROWAJA" 
Konstantego Treniewa, 
reż. Hugon i\1oryciński, 
scen. Stanisław Bąkowski. 
Rok 1964 

„UCIECZKA" 
Michaiła Bułhakowa, 

reż. Hugon Moryciński, 
scen. Stanisław Bąkowski. 
Rok 1958 

wystawiona w reżyserii Stanisława Kwaskowskiego i scenogr. Ant. Muszyńskiego. 
Nowy powiew wnosi Hugon Moryciński, który doprowadza w 1957 r. do podziału 
przedsiębiorstwa „Teatry Ziemi Pomorskiej" i usamodzielnienia sceny toruńskiej. 

Dramat rosyjski i radziecki za nowej dyrekcji Teatru im. W. Horzycy zajmuje 
jakościowo ważką pozycję. 

Działalność inscenizatorską Hugona Morycińskiego w tym zakresie otwiera przed
stawienie Burzy Ostrowskiego w przekładzie Jerzego Jędrzejewicza. Scenografia 
Jerzego Szeskiego przełamuje panujący dotąd schemat naturalistycznych wnętrz. 

Przedstawienie ujmuje bujnością i rozmachem stylizowanego realizmu. 
Moryci11ski miał już zresztą za sobą sporo doświadczeń i osiągnięć w zakresie 
realizacji dramaturgii rosyjskie.i różnych okresów. Podkreślił to moskiewski mie
sięcznik „Tieatr", pisząc: „„. Morycińskiego można uważać za jednego z aktywniej
szych propagatorów dramaturgii radzieckiej i klasycznej rosyjskiej na scenach 
polskich. Zrealizował Burzę, Rewizora, Mieszczan Gorkiego, a także Obcy c1en 
Simonowa, Platona Kreczeta i Kalinowy gaj Korniejczuka i wiele innych„. Nie 



zajmowałbym tyle miejsca biografią reżysera, gdyby nie wyjaśniała nam ona jego 
sztuki. Rzecz jasna i Leon Schiller i kontynuator idei Stanisławskiego, reformator 
polskiego teatru Juliusz Osterwa odegrali decydującą rolę w ukształtowaniu me
tody twórczej Morycińskiego. Moryciński jest realistą, i to szczególnie przyjemnie 
zauważyć„. Zdecydowanie, niezachwiane stanowisko ideowo-artystyczne Moryciń
skiego godne jest uwagi". 
To właśnie stanowisko pozwala Morycińskiemu podjąć realizację jednej z głośniej
szych sztuk tzw. romantyki rewolucyjnej - Treniewa Lubow Jarowaja, którą wy
stawia we własnej reżyserii i scenografii Stanisława Bąkowskiego. W przedstawie
niu tym można było śledzić swoisty styl reżysera, dostrzec to co je łączy z jego 
bydgoską realizacją innego utworu romantyki rewolucyjnej Ucieczki Bułhakowa 
w scenografii Stanisława Bąkowskiego. 
Ostatnią w dotychczasowym repertuarze Teatru im. Horzycy sztuką rosyjską był 

Rewizor. To nieśmiertelne dzieło Gogola oprawił plastycznie Antoni Tośta. 
Niekompletność archiwum teatralnego, tudzież brak wyraźnej linii podziału w okre
sie, kiedy scena torm'lska stanowiła jeden organizm teatralny z Bydgoszczą nie 
pozwalają podać podsumowania w sposób ścisły, nie budzący zastrzeżeń. Wydaje 
się jednak, że zarówno ilościowo, jak i waga gatunkowa wielu realizacji sztuk 
rosyjskich i radzieckich w repertuarze sceny toruńskiej pozwala nieskromnie 
stwierdzić , że Teatr im. Horzycy przyswoił publiczności polskiej ogromny obszar 
dramatu, ilustrującego bogactwo przeżyć ludzi nam bliskich. Że teatr toruński 

dobrze się przysłużył sprawie zbliżenia ideowego z ludźmi Kraju Rad. 
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