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... Pisałem swe sztuki nie dla li
teratury, lecz przede wszystkim 
dla samego siebie. Być może, 
dlatego nie można ich spotkać 
w żadnym podręczniku szkolnym. 
Przyznaję, że jest w nich zbyt 
dużo czegoś osobistego i życio
wego, co wprawia w zakłopota
nze naszych profesorów. 

A. W. Suchowo-Kobylin, Listy 
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Pochodził z rodziny ziemiańskiej. W roku 18 
aresztowany i osadzony w więzieniu pod zarzutem z~ój
stwa kochanki. $1edztwo toczyło się siedem lat, kosztowara. 
rodzinę Kobylinów dwa i pół miliona rubli i zakończyło się 
uniewinnieniem. Miało w wyniku przynieść następstwa po
myślne dla literatury rosyjskiej. Pierwsza sztuka Suchowo-Ko
bylina, „Małżeństwo Kreczyńskiego", została napisana 
w więzieniu. Dwie dalsze, „Sprawa" i „$mierć Tarełkina", już 
po uwolnieniu. Te trzy dramaty, osnute na wątku autobio
graficznym, wykorzystujące spostrzeżenia poczynione w cza
sie śledztwa, stanowią całą jego spuściznę literacką. Ich 
treścią jest demaskatorska krytyka sądownictwa i skorumpo
wanego systemu policyjnego carskiej Rosji. Pokazują te 
sztuki ścisłą wojskową hierarchię społecznego życia i apa
ratu urzędniczego, z którego uczyniono naczelną zasadę 
myśli państwowej. 
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.„Los, który przekreślił wymyślne plany Tarełkina, zjawia się 
u niego w mundurze rewirowego, by zawlec go na policję. 
Czujność Rasplujewa ma wszelkie podstawy prawne: doku
menty Tarełkina są wyraźnie nie w porządku. Jednak w mia
rę rozwoju akcji Suchowo-Kobylin wszystkich swoich boha
terów przepuszcza przez rasplujewowską ~ordownię, jak 
przez maszynkę do mięsa (w inscenizacji „Smierci Tarełki
na" Meyerholda wybudowane zostało dziwne urządzenie, 
przypominające swym kształtem maszynkę do mięsa). Wstę
pują oni na scenę jako świadkowie, a schodzą z niej ja
ko oskarżeni. Wobec bezprawia wszyscy są równi, „rasplu
jewowska mechanika" mie1le jednakowo„. 

Reguły rządzące teatrem Suchowo-Kobylina ukazują bez
prawie przez samowładztwo uprawomocnione. Wyrocznia 
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bogów, wprowadzająca ład do ślepego fatum starożytnych, 
przeradza się w tym strasznym i ubogim świecie w zwykłą 
samowolę rewirowego. Kontrast pomiędzy fatalistyczną siłą 
tej władzy a nicością jednostki jej podlegającej, był zbyt 
oczywisty, zbyt absurdalny i poniżający dla tych wszystkich, 
których losem rozporządzał Rasplujew - zupełnie bezradni 
i bezsilni, tracili oni prawo, aby być bohaterami tragedii 
i stawali się uczestnikami tragifarsy. Z tego właśnie gruntu 
wyrasta złowieszcza groteska Suchowo-Kobylina. Na stronie 
tytułowej swej trylogii pisarz z nieukrywaną goryczą i ironią 
zaznaczył: „Opisał z natury A. Suchowo-Kobylin". 

M . Zwbina, Uwagi o dramaturgii Suchow o-Kobylina . 



„.Przeżyła ziemia nasza trzy najazdy: nękali jq Tatarzy, gra
bili Francuzi, a teraz obsiedli jq urzędnicy. I cóż z niej po
zostało? Serce się kraje: schorowana, przegniła do szpiku 
kości, sprzedana w sqdach, leży teraz w szerokim stepie -
brudna, rogożq przykryła i z przepicia ruszyć się nie może. 

Trudno napotkać w historii literatury rosyjskiej posłać ta 
pełnq przeciwieństw, tak dziwnq i odosobnionq, jak Aleksan
der Wasiljewicz Suchowo-Kobylin. Był poddanym pięciu ro
syjskich imperatorów, żył w epoce Puszkina i Czechowa, Na
poleona i Szalapina. 
Osobiście rozmawiał z Gogolem, a na honorowego członka 
Akademii został wybrany w jednym dniu z Maksymem Gor-
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kim. W swej twórczości piętnował samowolę i wszechwła
dzę sqdownicłwa, chociaż sam był osobq podejrzanq -
i podejrzewanq zresztq nadal .- o .zabójstwo swej żony. 
Żył 86 lat, a napisał zaledwie trzy sztuki. Wielbiciel i tłu
macz Hegla, arystokrata-purytanin, dotknięty do żywego 
zwiqzkiem siostry z „plebeuszem" - profesorem Nadież
dinem, obrał dla swej najlepszej sztuki formę groteski ludo
wej, przejętej z teatrów ulicznych Paryża. Mężczyzna nie
zwykle urodziwy, zdobywca kobiecych serc, nie włqczył do 
swych sztuk żadnej intrygi miłosnej. Był monarchisłq, a jed
nocześnie jako jeden z pierwszych w historii rosyjskiego 
teatru stworzył najbardziej zjadliwy rodzaj satyry politycz
nej; cenzorzy pisali o „rewolucyjności" jednej ze sztuk Su
chowo-Kobylina, a sam dramaturg zdecydowanie tę „rewo
lucyjność" odrzucał łwierdzqc, iż „piętnuje tylko te wady, 
które rząd w swych reformach usuwa jako nadużycia". Pi
sarz, który uprzedził poszukiwania artystyczne Meyerholda 
i Majakowskiego, Brechta i Bułgakowa, był zupełnie pomi
jany przez współczesnych. 

Wł. Solowjew, Rzecz o Rosji nikolajewskiej 
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NA WYPADEK, GDYBY SZTUKA „ŚMIERĆ TAREŁ
KINA" MIAŁA BYĆ WYSTAWIONA, AUTOR UW A
l.A ZA WSKAZANE NADMIENIĆ CO NASTĘPUJE: 

Sztukę ze względu na jej żartobliwy charakter należy 
grać żywo, wesoio - a v e c e n t ra i n. S zczególnie 
te k st winien być opanowany calkowicie i wyglaszany 
wyraźnie i p lastycznie. W przeciwnym razie przy 
dość skomplikowanym ruchu na scenie slow a, tj. sama 
istota utworu mogą nie dojść do widzów, w skutek czego 
zamiast prawdziwego życia będą mieli przed oczami zna
ny nam dobrze r o zgar di a s z. Charakteryzacja dość 
jaskrawa, k ostiumy dowolne . Niektóre role można potrak
tować z lekką przesadą. Na przyklad: mieszczanka Bran
dachlystowa, ziemianin Czwankin, policjanci Kaczala i Sza
tala oraz cala grupa wierzycieli, których kostiumy nie są 
ściśle określone, i jak to bywa z lichwiarzami - są takie 
jak ubrania przyjmowane przez nich w zastaw . Rolę Bran-
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dachlystowej może (w raz ie potrzeby) grać męż
czyzna. 

Aktora, który grać będzie rolę Tarelkina-Kopylowa, 
autor prosi o zwrócenie uwagi na dwukrotne przeobrażenia 
się na scenie, tj. n a oczach wid z ów, Tarelkina 
w Kopyłowa. Przeobrażeni.: to winno nastąpić szybko, nagle 
i pociągnąć za sobą zmianę wyrazu twarzy i rysów. Jest 
to prawdziwy kunszt mimiczny i piękne zadanie dla ar
tysty. 

Wreszcie autor rości sobie prawo do kategorycznego pro
testu przeciw postępowaniu tych aktorów, którzy stoją 
przed publicznością nie umiejąc roli i dlatego pozwalają 
sobie na zgoła haniebne zmiany tekstu. Dla autora, który 
się rzetelnie natrudził nad swoim utworem, takie postępo
wanie jest po prostu oburzające . Publiczność winna prze
rwać aktorowi, który nie szanuje tekstu; na wszystkich 
scenach świata publiczność jest b e z l i t o s n a dla takie
go niedbalstwa. 

Aleksander Suchowo-Kobylin 
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