
A. AFINOGENOW 



2 5 LAT TD 
DWUDZIESTY SEZON 
SCENY POLSKIEJ 

JUBILEUSZOWY SEZON 

W ito ld BA LIC KI 

O PIONIERACH REPERTUARU 
ROSYJSK I E G O 
W PO L SK I M TEA T RZ E 

ze Slow a wstępnego do Antologii 
Teat ru Radzieckiego 

Jarosław Iwaszkiewicz na Kongresie Kultury Polskiej pięknie I 
mądrze mówił , 1jok tragiczne konflikty historyczne przezwyciężały 
oddziałujące no siebie literatury, polsko i rosyjsko. Toż samo 
współżycie kulturalne było i w malarstw ie, I w muzyce, nie bez 
przedziwnych nieraz poplątań, ole świadczących o jednym: 
„ o wzajemnej fascynacji naszych kult ur po:nimo wszystkich zda· 
rzeń historycznych i stereotypów myślowych. • Dał temu poetycki 
w yraz Joroslaw Iwaszkiew icz już w wierszu sprzed 1930 roku, 
w w ierszu D o R o s j i : 

O czym mo;n cl powiedzieć, Rosjo, czy to, że Puszkin jest 
pisarz niebieski? 

Czy o tym, że mnie wzgardą smagał Dostojewski, 

Czy, że ml oddalone gronie za ścianą przypomina 
Swiecące nocą kopuły, zdrowie stepu I dreszcze Skriabina? 

Czy to, że po twym ciele kołysze się słodkie I ciężkie 
zboże? 

Czy to, że dzieli nos przepość, no którą już nic nie pomoże, 

Przepość, która mnie boli I pali, jak nożem zatrut ym zadano 
nieuleczalna rano? 

Mam cl rzec, że clę nienawidzę? Czy rzec, że jeste§ uko· 
chona? 

Z dramaturgii rosyjskiej · pierwszy przyswojony został scenie poi· 
skiej REWIZOR Mikołaja Gogola, w tłumaczeniu aktora Jano 
Chelmikowskiego noszący !zabawowy tytuł REWIZOR, CZYLI 
PODROŻ BEZ PIENIĘDZY, ole już no afiszu Teatru Narodowego 
w Krakowie, dnia 5 grudnia 1850 roku, przeinaczony przez austria
cką cenzurę no REWIZOR Z PETE~SBURGA. Przedstawienie w in
tencji inicjujących I przyzwalających, być może, miało spełnić I 
funkcje antyrosyjskiego obrazka rodzajowego. Ale, jak mówi prze
kaz pamiętnikarski, wśród przedstawienia sztuki poszczególne sce
ny wygwizdywano . • Poniżanie władz ruskich uważano za apoteo
zę aust riackich I dlatego sztukę spotkało fiasko niespodziewane.• 

Przypatrzmy się jeszcze kliku faktom, dotyczącym pionierskiego 
dla dramaturgii rosyjskiej Gogola. Tadeusz Pawlikowski już w no· 
wym gmachu teatralnym w Krakowie, wystawia w sezonie 
1897/98 REW IZORA w nowym przekładzie, z Kazimierzem Kamiń
skim ( Chlestakow), Maks. Węgrzynem (Horodniczy), Romanem, 
Popławskim, Siemaszko, Solskim, pyszna obsada aktorska. Ale od 
roku 1908 REWIZOR aż do roku 1947 znika z krakowskiej sceny. 



Za drugiej swojej dyrekcji w Krakowie wystawia tu Pawltkowskl 
SWATY, CZYLI OŻENEK, który wcze§nlej, ale po 1908 ukazał się 
w lodzi, W arszawie I Lwowie. Wystawia w roku 1914, I znowu 
dopiero po trzydziestu pięciu latach w 1949 roku, zjawia się na· 
stępny OŻENEK w Krokowie za dyrekcji Bronlslawa Dąbrowskie· 
go z J. Kurnakowlczem (Podkolesln) I M. Cwiklińską (Flokla). A 
więc przez cały okres międzywojenny region Krakowa nie zna 
Gogola ze sceny. 

Paradoksalną niekonsekwencją rosyjskiego systemu wychowaw· 
czego było, jak to przypomniał krytyk Jan Lorentowicz z okazji 
pierwszej polskiej premiery REWIZORA w Warszawie (Teatr Mo· 
ty, 1907), przygotowanej przez Kamińskiego, że komedia ta była 
obowiązkową lekturą każdego Polaka wykształconego w Kongre· 
sówce; ale ta lektura okazywała się niebezpieczna w życiu poza· 
szkolnym. Cenzura teatralna nie dopuszczała tu REWIZORA na 
scenę. 

Przełom nastąpił po rew olucyjnych wydarzeniach 1905 roku • 

• W życiu teatralnym Warszawy nadeszła chwila nowa - pisał 
wówczas Lorentowicz - dnia 19 maja 1906 r. wystawiono w poi· 
skim t eatrze wobec przepełnionej sali sztukę tłumaczoną z ro. 
syjskiego. W podrzędnych teatrzykach zdarzały się już wypadki 
podobne, ale szeroka publiczno§ć teatralna po raz pierwszy o· 
glądala na scenie utwór !rosyjski . . w spólna z narodem rosyjskim 
praca dla wolności sprawiła, że zjawisko dotychczas nieprawdo· 
podobne stało się możliwym. Nikt nie protestował I nie protes
tuje, ale owszem uważają wszyscy, że czas zaprzestać długo· 
trwałego bojkotu." 

Pierwszą rosyjską sztuką zagraną przez polską scenę w War· 
szawle była z Inicjatywy Kamińskiego, INTRATNA POSADA Ale· 
ksandra Ostrowskiego. 

Z dzieł Lw a Tołstoja t ylko ŻYWY TRUP zadomowił się u 
nas, głównie dzięki odtwórcom roll Protasowa - Karolowi Ad· 
wentowiczow l I Aleksandrowi Zelwerowiczowi. Co więcej , poi· 
skle przedstawiania, od lwowskiego w roku 1910 I krokow
skiego w 1911 poczynając, był y wcześniejsze od realizacji tej 
sztuki na wielkich scenach rosyjskich. 

Dramaturgio Antoniego Czechowa z opóźnieniem przyszło no 
nasze sceny I rzadkim po czasy najnowsze było no nich go§ciem. 
Największe ma t u zoslugl dyrekc jo Ludw iko Solskiego, który w 
latach 1906 - 1907 dol w Krokowie polskie prapremiery W UJASZ· 
KA WANI, W ISNIOWEGO SADU I CZAJKI. 

Najpomyślniejsze no dawnych scenach polskich były dzieje 
Maksymo Gorkiego. Wprawdzie jego MIESZCZANIE nie wywołali 
w Krokowie I w e Lwowie takiego lęku u policji i żandarmerii 
austriackiej, jok to się stolo w Petersburgu w czasie prapre· 
miery spektaklu Stonlslowskiego, ani nie spowodowali demon· 
strocji politycznych przeciw samowtadzstwu, jak to było w roku 
1903 w Białymstoku , gdzie rozszalało policjo carska strzelała 
do robotników I młodzieży gimnazjalnej - przyjęci tu zostali 
jako wybitne dzieło o postępowej, społecznej treści. 

Warszaw o mogła MIESZCZAN wystawić dopiero w lipcu 1908 
roku. Historyczne przedstawienie dramatu NA CNIE przywiózł 
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do Warszawy MCHAT. Ale wlaściwle dopiero Leon Schiller stwo. 
rzyl w roku 1949 na scenie Teatru Polskiego .warszawską" pre· 
mierę tej sztuki. 

Polskie prapremiery innych sztuk Gorkiego: LETNIKÓW, OZIE· 
Cl SŁONCA i BARBARZYNCOW, związane są z Krakowem i z 
odtwórczynią głównych ról, Stanislawą Wysocką. Krakowscy 
BARBARZYNCY wyprzedzili o caly rok premierę rosyjską w Pe· 
tersburgu. Pierwszym i odważnym wystawieniem JEGORA BU· 
ŁYCZOWA poza granicami Kraju Rad było w 1936 roku łódzkie 
przedstawienie w reżyserii Henryka Szletyóskiego, które spotka· 
Io się ze zorganizowanymi przeciw sztuce demonstracjami. 

Mimo szczególnego zainteresowania dramaturgią Gorkiego, naj· 
celniejsze jego utwory dziesiątkami lat nie były obecne w róż· 
nych teatrach, a sztuki WROGOWIE, OSTATNI, druga wersja 
WASSY ŻELEZNOWEJ, ukazały się w reszcie na scenach Polski 
Ludowej. 

Również dopiero ze scen Polski Ludowej przemówlll jako ludzie 
teat ru Puszkin, Gribojedow, Lermontow. I oczywiście Suchowo· 
Kobylin ole jego drapieżna t rylogia w przedrewolucyjnej Rosji 
także nie mogla mieć uznania I zrozumienia. 

Co prawda, szereg pozycji repertuaru radzieckiego, głównie 
z lat dwudziestych, granych było w międzywojennym dwudzie· 
stoleciu. Ale tylko KRZYCZCIE, CHINYI spełniły wyznaczone Im 
przez autora I reżysera zadanie, przychylne dla idei rewolucyjnej. 
Wiekszość pozycji, Importowanych wtedy ze Związku Radzlec· 
kiego, to albo sensacyjne reportaże o carskich czasach, jak AZEF 
czy RASPUTIN Aleksego Tołstoja i Szczegolewa lub - tych wię· 
cej - łagodne komedie obyczajowe z aktualnej rzeczywistości , 
które w przykrojonych tłumaczeniach, z doróbkami przerabiaczy 
i reżyserów, zmieniały nieraz swój wyraz jak w krzywym zwier
ciadle. Czasem wybraniały się, zwłaszcza najpopularniejsze, ko
medie Walentyna Katajewa: KWADRATURA KOŁA, KWIECISTA 
DROGA czy adaptacja satyrycznej powieści DEFRAUDANCI, albo 
CUDZE DZIECKO Szkwarkina I CUDOWNY STOP Kirszono, przyj· 
mowane ciepło dla ich szlachetności, humoru i opt ymizmu. Bu· 
dzil zainteresowanie Afinogenow ze swym STRACHEM I DZIWA· 
KIEM u Stefano Jaracza w .Ateneum" oraz CZŁOWIEK Z TEKĄ 
Fajki, z którym wędrował po całej Polsce Teatr Adwentowicza. 
Jednakże w tych sztukach, które oglądaliśmy, nie występowali 
bohaterowie nowej epoki, najautentyczniejsi ludzie radzieccy, 
ludzie wyłonieni przez Październik I budownictwo socjalizmu. -
Zresztą I tych sztuk, które dopuścił na scenę sanacyjny na
dzór, było molo, co wypominał w OKNIE NA ŻYCIE ( 1933) Boy· 
Żeleński: „Teatry nasze, wystawiając tak wiele sztuk obcych, 
pomijają zupełnie współczesną twórczość sowiecką a przecież 
musi ono nas bardzo żywo interesować. Raz jako okno otwarte 
na kraj, z którym sąsiadujemy, ale który jest dla nas pełen ta· 
jemnlc; po wtóre jako biuletyn z terenu ogromnego eksperymen· 
tu społecznego.• 

ALEKSANDER AFINOGENOW 

„Siła sztuki polega na tym, że jej bohaterowie m6-
w iq o sobie i o swoich myślach, które stają się myś
lami wszystkich. n 

„Najważniejsza jest głęboka wiedza o ludziach -
z niej czerpiemy wiosny stosunek do życia, z niej wy
nika prostota obcowania z lu?mi." 

Tego rodzaju myśli zapisywał Aleksander Afinoge· 
now (1904 - 1941) w DZIENNIKACH I NOT ATNl
KACH. Wydane zostały w dwadzieścia lat po śmierci 
autora, który zginął w czasie bombardowania Mos
kwy. Urodzony w rodzinie kolejarskiej, dziennikarz z 
wykształcenia, pierwszą sztukę ROBERT TIM ogłosił 
w 1923 r. , ale debiutował w teatrze w 1926 r. dra
matem Z TAMTEJ STRONY SZPARY, napisanym po
dług noweli Londona. - Był jednym z przywódców 
RAPP-u (Rosyjskiej Asocjacji Pisarzy Proletariackich) 
i współorganizatorem robotniczego teatru Proletkultu, 
w którym w latach 1926 - 1929 pełnił funkcję kierow
nika literackiego. Swe ówczesne poglądy na teatr wy
raził w książce METODA TWÓRCZA TEATRU (1931). 
Napisał kil kanaście sztuk, od melodramatyzmu i na
rzuconego sobie schematyzmu przechodząc do wiedzy 
o człowieku i dobrej znajomości sceny. „ Trzeba na
pisać sztukę - notował - o czymś bardzo ważnym 
w życiu. o czymś, co wszystkich bardzo interesuje, 
co zostanie na długo i nie zmieni się po kolejnym za
rządzeniu o dostawach ziarna." Do wybitniejszych 
pozycji Afinogenowa należą dramaty o problematyce 
społe:cznej : DZIWAK (1929) . STRACH (1930) , DA
LEKIE (1935), sztuka poświęcona wojnie domowej w 
Hiszpanii SALUD. ESPANAI (1936) oraz komedia li
ryczna MASZEN'<A (1940), postulująca romantyzm 
i piękno codzienności w życiu wewnętrznym człowie
ka. Jest to najpopularniejsza sztuka Afinogenowa i na 
polskich scenach grana od r. 1949. 

Sztu~i Afinogenowa były dramatami konfiktów mo· 
rolnych, ewolucji inteligenckich postaw. starć marzeń 
i rzeczywistości, ojców i dzie:ci, upominały s ię o praw
dziwy wymiar dla pozornie „małych" ludzi, stanowiły 
wnikliwe studia charakterów, wprowadzały cieniowa
ny, czechowowski rysunek i liryczną miękkość. Po
czątkowe dążenie do jednoznaczności ocen z biegiem 



czasu ustępowało w dramaturgii Aflnogenowa uko· 
zywaniu złożoności ludzkich stosunków; jednocześnie 
- mniej lub bardziej świadomie - pisarz stawał się 

kronikarzem zmian za:chodzących w życiu społecznym , 
zawsze wrażliwym dla rytmu czasu, no tematykę ok· 
tualną - chociaż zarazem często łagodzącym I uprasz· 
czającym życiowe konflikty w duchu wszechogarnia
jącego optymizmu. 

Szczególne znaczenie w dorobku dramaturga zyska· 
la sobie MASZEKIKA - historio młodej dziewczyny, 
która odbiera pierwsze wtajemniczenia uczuciowe, a 
jedno:cześnie swoim wdziękiem i dobrocią wywiera 
dobroczynny wpływ na otoczenie - nieskomplikowa· 
na i niepozbawiona sent ymentalizmu, ale najwyraf· 
niej trafiająca w bardzo silne zapotrzebow anie spo· 
łeczne na intymność problematyki, ukazanie zwykłych 
ludzi w okolicznościach życia codziennego, łagodność 
uczuć, jasną tonację, optymizm. Był to ważny sygnał, 
że t radycyjny dramat moralno-obyczajowy odzyskuje 
swe znaczenie I przewagę nad dramatem- trybu119 i 
dramatem-widowiskiem rewolucynym szczególnie eks
ponowanym w dramaturgii lat trzydziest yt<:h; w t ym 
sensie jest Afinogenow zwiastunem późniejszych za· 
interesowań radzieckiej dramaturgii. Zainteresowanie 
problemami moralno-etycznymi or.oz czechowowskie 
w yczucie podtekstu i klimatu psychologicznego wią· 
żą go blisko i wyraźnie z Aleksandrem Arbuzowem, 
bardzo chętnie i powszechnie gryw anym dramatur
giem radzieckim. 

Dramaturgia Afinogenowa przedstawiająca pozba· 
wione patosu życie zwykłych ludzi z ich najbardziej 
prywatnymi kłopotami, w których oc:l l;>i jają się także 
przemiany obyczajowe i społeczne, ujmowała i ujmuje 
widza swą bezpośrednością , wdziękiem, brakiem ko-

, turnowości, prostotą i serdecznością z jaką autor od
nosi się do przeżyć swych bohaterów. Pevyne naloty 
melodramatyzmu w niczym nie zaszkodziły powodze
niu jego utworów, raczej wzmogły je jeszcze. 

Dramaturgia Afinogenowa nie dokonuje więc od-
kryć dużej rangi ani w formie, ani w treści, jest nato
miast zjawiskiem przykładowo charakteryst ycznym i z 
całą sympatyczną skromnością swych zamiarów I 
środków służy, jak umie, dobrej społecznej sprawie. 

jw. 
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