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ALEKSANDER SZTEJN 
I JEGO „ WERSJA" 

Ale'ksander Sztejn należy od lat do najwybitniejszych 
dramaturgów radzieckich. Urodzony w roku 1906 przeżył 
we wczesnej młodości burzliwy okres wojny i rewolucji. 
Oglądał z blis'ka wydarzenia, które zadecydowały o biegu 
historii, był nieledwie świadkiem owych „dziesięciu dni, 
które wstrząsnęły światem". Owa niesentymentalna edu
kacja sprawiła, że wchodził w życie, jako człowiek bardzo 
wcześnie dojrzały. Związany z miastem Rewolucji Paździe~·
nikowej, z miastem Lenina, rozp :iczyna już w roku 1923, 
jako 17-letni chłopiec, działalność dziennikarską i publicy
styczną, przechodząc szybko do większych form literackich. 
Pociągają go gwałtowne starcia i k :rnflikty, a te znajdują 
najpełniejszy wyraz w dramacie. Stąd jego zamiłowanie do 
tej formy wypowiedzi literackiej. 

Już w la tach dwudzies tych p'.)wstają pierwsze sztuki 
Sztejna: „Nafta" i „Utopia", napisane wraz z braćmi Tur 
i J. Goriewem. Obydwie wystawione zostały w roku 1930 
w leningradzkich teatrach. W tym samym roku wstępuje 
Sztejn w szeregi partii komunistycznej i odtąd bę9zie trak
tował swe życie i swą pracę jeszcze bardziej jako walkę 
o realizację jej wielkich ideałów. Od roku 1935-1940 jes t 
redaktorem czasopisma „Sz tu'ka i życie". Powiew morza 
i jego problematyka pociąga go w tym czasie coraz bardziej 
i pasjonuje, zarówno jak:i człowieka, jak i pisarza i dzia
łacza. Poświi;;·ca teraz cały cykl sztuk problematyce rosyj

skiej i radzieckiej marynarki. 
Kiedy wybuchła wojna, Sztejn pozosta je na stanowisku. 

Walczy z hitlerowskim naj eźdźcą, przeżywa blokadę, broni 
Leningradu przed atakami faszystów. Te dwa wielkie prze
życia: morze i wojna określają w decydujący sposób twór
czość Sztejna na wiele lat. Powstają jego znane i głośne 
sztuki, oraz scenariusze filmowe, które w pierwszym powo
jennym dziesięcioleciu cieszyły się tak wielkim powcdze
niem: „Flaga admirała '', sztuka o dowódcy rosyjskiej flo ty 
admirale Uszakowie, wystawiona po raz pierwszy w r oka 
1950 na scenie Centralnego Tea·tru Armii Radzieckiej, wyróż
niona w roku 1951 Nagrodę Państwową ZSRR. Stała się 
ona podstawą scenariusza głośnego filmu „Admirał Usza
kow". Do największych sukcesów Sztejna należy sztuka 
„Hotel Astoria", wystawiona w roku 1956 w teatrze im. Ma
jakowskiego w Moskwie, dramat o bohaterskich dniach blo
kady Leningradu. Do tej serii należy także „Ocean", dra
mat o ludziach radzieckiej marynarki wojennej, którego 

akcja rozgrywa się na Dalekim Wschodzie. Tę sztukę wy
stawił w Leningradzie Ge-0rgij Towstonogow. W Moskwie 
grał ją Teatr im. Majakowskiego, z którym Sztejn związa
ny był przez wiele lat więzami bliskiej współpracy twór
czej. Tu realizował jego szt~ki „Sąd honoru" (1948), „Hotel 
Astoria" i „Ocean" znakomity reżyser Mikołaj Ochłopkow. 
W Teatrze im. Majakowskiego szły także inne sztuki Sztej
na, wśród których była popularna i ciesząca się dużym po
wodzeniem komedia p.t. „Wiosenne skrzypki". 

Sztejna pociągały zawsze ostre konflikty. To też jego 
publticystyczny temperament nie mógł pozostać obojętny 

na wydarzenia lat pięćdziesiątych, związane z likwidacją 
kultu jednostki i przywróceniem leninowskkh norm życia 

partyjnego. Jako jeden z pierwszych pisarzy radzieckich 
podejmuje ten wielki, bolesny i trudny, lecz jakże po
trzebny temat. Pisze sz~ukę p.t. „S<prawa personalna" („Per
sonalnoje dieło"), wystawioną w roku 1954 w Teatrze im. 
Majakowskiego w Moskwie i graną w wielu teatrach ra
dzieckich z ogromnym rewnansem. Poszukując ostrych kon
fliktów dla swych nastę,pnych dramatów trafia Sztejn na 
tragkzną s<prawę buntu marynarzy kronsztadzkich z roku 
1921 i walki, ja'ką stoczyć musiała z nimi młoda władza 
radziecka pod wodzą partii bolszewickiej i Lenina. Tak 
powstaje jego sztuka „Wśród burzy" („Mieżdu liwniami"), 
ukazująca Lenina w działaniu, w jednej z najtrudniejszych 
chwil jego rewolucyjnego życia. Wystawił ją w roku 1964 
Teatr im. Majakowskiego w Moskwie i Teatr im. Puszkina 
w Leningradzie. 

Długa jest Hsta sztuk i scenariuszy filmowych Sztejna. 
Figurują na niej sztuki z lat trzydziestych: „Talent" (1934) 
i „Proszę bardzo" (wystawiona w roku 1942 w Teatrze Floty 
Bałtyckiej), oraz „święte kłamstwo", którego premiera od
była się w roku 1945 w Teatrze im. Mossowietu w Moskwie. 
Te dwie ostatnie sztuki napisał Sztejn wraz z z. Agra
nienką. Z lat pięćdziesiątych pochodzi sztuka „Prolog" o re
wolucji 1905 roku, wystawiona w roku 1953 w Moskiewskim 
Teatrze im. Jermołowej i w Leningradzkim Wielkim Teatrze 
Dramatycznym. W roku 1966 odbyła się na scenie MChaT-u 
premiera sztuki Sztejna „Wdowiec", a w roku 1967 Teatr 
im. Mossowietu wystawił jego „Oklaski". Wśród scenariuszy 
fi-lmowych Szlejna, które stały s"ię podstawą popularny;::h 
filmów wymienić należy prócz „Admirała Uszakowa", „Sąd 
honoru" (Nagwda Pańsitwowa ZSRR w roku 1949), „Mary
narzy floty bałtyckiej" („Bałtijcy"), „Okręty szturmują ba
stiony". 

W latach sześćdziesiątych odczuwa Sztejn potrzebę zna
lezienia środków wyrazu w prozie. Szuka nowych form wy-
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powiedzi i publikuje w roku 1965 oryginalną „Powieść o tym, 
jak rodzą się tematy". 

Twórczość Sztejna przekracza w tych latach granice 
Związku Radzieckiego. Jego sztuki grane są z powodzeniem 
w Polsce, w NRD, w CSRS, Rumunii, Bułgarii i na Wę
grzech. W naszym kraju szczególne uznanie zdobywają so
bie przedstawienia „Hotelu Astoria" i „Oceanu". Wśró::I 

inscenizacji polskich dramatów Sztejna wyróżnia się przed
stawieruie „Oceanu" wystawione przez Bronisława Dąbraw-

skiego na scenie teatru im. J. Słowackiego w Krakowie, 
które otrzymało nagrodę na Festiwalu Sztuk Radzieckich 
w Katowicach. 

Już to, co wyżej, wystarczyłoby, aby podsumować twór
czość Aleksandra Sztejna w sposób ja'k najbardziej dla pi
sarza pochlebny. Ale oto ten wciąż młody i żywotny aut:ir 
sprawił miłośnikom swego talentu prawdziwą niespodzian
kę. Pisze bowiem w latach siedemdziesiątych cykl sztuk, 
które stawiają jego twórczość w zupełnie nowym świetle. 

Tym razem powraca do wydarzeń swojej młÓdości w spo
sób pełen głębokiej refleksji moralnej i filozofilcznej, pa
trząc na nie jakby z dystan·su historii i lat, które przeżył. 
Był przecież naocmym świadkiem historii Kraju Rad, 
wszystko widział, wszystko przemyślał, obserwował i prze
trawił. Szuka teraz nie tylko gwałtownych konfliktów i głę
bokiej refleksji, pragnie także nadać tym dramatom nową 
formę, formę epicką. Tak powstaje jego trylogia o stosunku 
pisarza do rewolucji. Jej bohaterami są: Wsiewołod Wisz
niewski, Borys ŁaW["eniew i Aleksander Błok. Przeżywając 
swą „trzecią młodość" pisze Sztejn sztuki: „W niewoli cza
su" (o Wiszniewskim), „Spiewające piaski" (o Ławreniewie) 
i „Wersję" (o Błoku). „W_ niewoli czasu" wystawia moskiew
ski Teatr Satyry. Oglądaliśmy przedstawienie tej sztuki 
w czasie występów Teatru Satyry w Polsce. „śpiewają::e 

piaski" weszły na scenę Teatru im. Mossowietu ze znako
mitą rolą Rost.isława Platta. Niedawno odbyła się zaś w 
Moskwie premiera „Wersji", która przeszła z ogromnym 
powodzeniem. 

Sztejin zdaje sobie s.prawę z trudności, jakie spiętrzyły 
się na <lrodze rosyjskich intelektuaMs.tów do rewo
lucjd. Rozumie, że był to proces ogromnie złoż.ony i nie 
ukrywa tego. Wybiera formę bardzo swobodnej narracji, 
posługuje się w dowolny sposób czasem i przestrzenią, 

\Vlprowadza postacie i cytaty z dzieł pisarzy, którzy są bo
haterami jego sztuk. Jest w tych sztukach coś z techniki, 
jaką zastosował Artur Miller w swym dramacie „Po upad
ku". Te sztulki, to jaklby wtielka spowiedź pisarzy, lecz jej 
tematyka dotyczy w większym stopniu spraw politycznych, 
niż osobistych, choć nie brak i wątków bardzo intymnych. 
Są więc w sztuce o Wiszniewskim bohaterowie „Tragedii 
optymistycznej" i są w sztuce o Błoku postacie z genial
nego jego poematu „Dwunastu", który ożywa oto na sce
nie. Sztejnowi udało się nie tylko przywrócić im życie, lecz 
także pokazać stosune'k Błoka do nich i nasz stosunek do 
tamtych wydarzeń, do tamtej 1iteratu;ry tamtych 
spraw, które nie sraci!y po dziś dzień swej pasjonującej 

aktualności. Jest w tej sztuce atmosfera burzliwych lat re-



wolucji i wojny domowej i s.ą ludzie tamtych czasów, wspa
niałe postacie Majakowskiego, Meyerholda, złożone, tn
giczne bi·ografile Andrzeja Biełego , Zin.akly Glippius i wielu 
innych. Kto pragnie poznać niezwykły smak tamtej epoki, 
ten znajdzie go w najnowszej sztuce Sztejna. 

A dla nas Polaków sprawa ma jeszcze jeden aspekt. Nie 
darmo był Błok jednym z tych poetów rosyjskich, którego 
twórczość i postać wywoływała od wielu dziesięcioleci naj
więiksze zainteresowanie w naszym kraju. Jego twórczość 

była nam zawsze bliska, a jego życie miało z Polską nie
jeden punkt styczny. Był spóźnionym romantykiem i być 

może pobyt w Warszawie, gdzie zmarł jego ojciec, profesor 
prawa warszawskiego uniwersytetu, wipłynął także na nie
go. Napisał przecież niedokończony poemat p.t. „Odwet", 
którego podtytuł brzmi „Poemat warszawski". Na okładce 

jego rękopisu znalazł polski badacz i tłumacz Adam Galis 
słowa: „Ojciec. P olska" i idąc tym śladem przeprowadził 

wn.ikliwe poszukiwania, których wynikiem jest wydana w 
roku 1976 bardzo interesująca ks•iążka „Osiemnaście dni 
Aleksandra Błoka w Warszawie". Tłumaczyli Błoka wybitni 
poeci polscy: Jan Lechoń , Kazimierz Wierzyński, Jerzy 
Liebert, Mieczysław Jastrun, Józef Czechowicz, Julian Tu
wim, Seweryn Polla'k, Włodzimierz Słobodnlk, Mieczysława 
Buczkówna, Anna Kamieńska , K. A. Jaworski, Le)nard 
Podhorski-Okołów, Tadeusz Chróścielewski i inni. 

Aleksander Sztejn dał swoją wen;ję prawdy o Ale~san
drze Błoku. Wersję żywą i fascynującą. Pozostaje teraz py
tanie, jaką wersję tej prawdy da polski teatr. Na to py
tanie o<J.pcwiedź dać może przedstawienie Teatru Współ

czesnego. Mogę tylko wyrazić nadzieję, iż będzie to odpo
wiedź godna wielkiego poety rosyjskiego i wy:bitnego dra
matuirga radzieckiego, który poświęcił mu jedną ze swych 
najgłębszych sztuk, w k.tórej zawarł wiele własnych ro3-
myślań i doświadczeń o losie pisarza i rewolucji. 

Roman Szydłowski 

PRZYPISY DOTYCZĄCE 
BOHATERÓW SZTUKI 
BIELY ANDRIEJ (BORIS NIKOŁAJEWICZ BUGA
JEW, 1880-1934). Poeta, dramaturg, prozaik i kry
tyk literacki, teoretyk symbolizmu. Najsilniej od
działał na prozę radziecką lat 1920-30. Powieści: 
„Pietersburg", „Kotik Letajew", „Moskwa". 

BLOK ALEKSANDER ALEKSANDROWICZ (1880-
-1921). Najwybitniejszy przedtsawiciel symbolizmu .. 
W 1917 staje po stronie rewolucji (poemat „Dwuna
stu"). „Wiersze o pięknej damie", „Jamby", poemat 
„Scytowie", proza dokumentalna „Ostatnie dni ca
ratu", szkice krytyczne, „Dzienniki", dramaty „Buda 
jarmarczna", Róża i krzyż". 

GIPPIUS (MEREŻKOWSKA) ZINAIDA NIKOLA
JEWNA (1869-1945). Zona D. S. Mereżkowskiego, fi
lozofa, poety, publicysty. Reprezentowała starsze po
kolenie symbolistów. Pisała wiersze o tematyce re
ligijno-filozoficznej, nowele, dramaty i powieści. 

MAJAKOWSKI WŁADIMIR WŁADIMIROWICZ 
(1893-1930). Poeta i dramaturg, wywarł poważny 
wpływ na poezję radziecką i światową. W początko
wym okresie związany z rosyjskim futuryzmem, 
wkrótce stworzył własny system wersyfikacyjny, 
wrowadził nową leksykę poetycką i własną składnię. 
Liczne wiersze liryczne i satyryczne, poematy: „Obłok 
w spodniach", „Wojna i świat", „150 OOO OOO", „Wło
dzimierz Iljicz Lenin", „Dobrze", „Pełnym głosem". 
Utwory sceniczne: „Tragedia Włodzimierz Majakow
ski", „Misterium Buffo", „Pluskwa", „Łaźnia". 

MEYERHOLD WSIEWOŁOD EMILIEWICZ (1874-
-1940). Aktor i reżyser, reformator teatru. Począt
kowo związany z MCHATem, szybko stał się anta
gonistą koncepcyj teatralnych Stanisławskiego i w 
1920 założył w Moskwie własny teatr. Inscenizował 
sztuki współczesne i wiele dramatów z klasyki ro
syjskiej i światowej. Weryzmowi teatralnemu prze
ciwstawiał własną koncepcję „biomechaniki" pole
gającą na transponowaniu przez aktora przeżyć na 
formy ruchowo-gestyczne oraz własne koncepcje 
scenograficzne o wyraźnej predylekcji do form tech
nicznych. 
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Z „DZIENNIKÓW" 
ALEKSANDRA BLOKA 

17 października (1911) 

Prowadzić dziennik albo przynajmniej od czasu do czasu 
notować to, co najistotniejsze - powinniśmy wszyscy. Bar
dzo prawdopodobne, że nasze czasy to czasy wielkie i i;e 
właśnie my znajdujemy się w centrum życia, tj. w miejscu, 
gdzie zbiegają się wszystkie dźwięki. 

Zaczynam ten zapis wstydząc się swego sztywnego ję

zyka przed samym sobą, zmęczony kilkoma dniami · (lub 
tygodniami) spędzonymi w wielkim napięciu i z ac h wy
c e n i u, lecz wypoczęty po wszystkich dręczących i niepo
trzebnych zdarzeniach ostatnich lat. 

Skończę wkrótce 31 lat. Wiele przeżyłem osobiście i by
lem uczestnikiem kilku szybko następujących po sobie epok 
życia Rosji. Wiele rzeczy nie zostało nigdzie zapisanych 
i wiele cennych bezpowrotnie przepadło. 

31(18) maja (1918) 

(NIE WYSŁANY LIST DO Z. N. GIPPIUS) 
Odpisuję Pani prozą, ponieważ chcę powiedzieć Pani 

więcej niż Pani mnie, więcej niż może przekazać liryka. 
Zwracam się do Pani człowieczeństwa, do Pani rozumu, 

do Pani szlachetności, ponieważ wcale nie chcę szydzić 

i ranić Pani jak Pani mnie; dlatego nie zwracam się do tej 
„martwej niewinności", której w Pani jest nic mniej niż 

we mnie. 
„Fatalna pustka" jest i we mnie, i w Pani. Jest to albo 

coś bardzo wielkiego, a w takim razie nic można sobie tego 
nawzajem wytykać - nic my to rozstrzygniemy - albo 
bardzo małego, naszego osobistego „dekadenckiego" - a w 
takim razie nie warto mówić o tym w obliczu wydarzeń, 
które nadchodzą. 

Także tylko pokrótce chcę Pani przypomnieć nasz oso
bisty stosunek: rozdzielił nas nie tylko rok 1917, lecz już 

1905, kiedy mało jeszcze w życiu widziałem i rozumiałem. 
Najlepszy kontakt był między nami w czasach największej 
reakcji, kiedy drzemały rzeczy najważniejsze, a budziły się 

drugorzędne. We mnie się nic nie zmieniło (jest to moja 
tragedia t a k s a m o j a k P a n i), lecz dopiero na tle 
rzeczy drugorzędnych obudziły się najważniejsze. 

Nie wiem (albo - wiem), czemu nic obudziły się w Pani. 



W naszych stosunkach zawsze było przemilczenie cze
goś; węzeł tego przemilczenia zawiązywał się coraz ciaśniej, 
ale było to naturalne i trudne, jak trudne było wszystko 
dokoła, ponieważ wszystkie węzły były ciasno splecione -
pozostawało tylko przeciąć. 

Wielki październik właśnie je przeciął. To nie znaczy, 
że życie nie nasunęło natychmiast nowych węzłów - już 

je supła - ale to już będą nie tamte węzły, lecz inne. 
Nie wiem (albo - wiem), czemu Pani nie dostrzegła 

wielkości października spoza grymasów, których było ba r
d z o ma ł o - mogło być znacznie więcej. 

Czyżby Pani nie wiedziała, że · „Rosja przeminie" tak 
samo, jak przeminął Rzym - nie w V wicku po Chry
stusie, lecz w pierwszym roku I wieku? Tak samo przeminą 
Anglia, Niemcy, Francja. że świat się już przebudował? że 
„stary świat" już się roztopił? 

30(17) grudnia (1918) 

DO W. MAJAKOWSKIEGO 
Nie tak, towarzyszu! 

Nie mniej niż pan nienawidzę Pałacu Zimowego i mu
zeów. Ale burzenie jest równic stare, jak budowanie i rów
nie tra d y cy j n e, jak ono. Burząc to, co znienawidzone, 
tak samo nudzimy się i ziewamy jak wówczas, kiedy pa
trzyliśmy na jego wznoszenie się. Ząb historii jest znacznie 
jadowitszy niż sądzicie, przekleństwa czasu nie można się 

pozbyć. Wasz krzyk jest wciąż jeszcze krzykiem bólu, a nie 
radości (Wagner). Burząc jesteśmy wciąż jeszcze niewolni
kami starego świata: przekroczenie tradycji - to także tra
dycja. Na nas ciąży straszne przekleństwo: nie możemy 
nie spać, nie możemy nie jeść. Jedni będą budować, drudzy 
burzyć, bo „wszystkie rzeczy mają swój czas pod niebem", 
ale wszyscy będą niewolnikami, dopóki nie zjawi się coś 

trzeciego, równie niepodobnego do budowania, jak do bu
rzenia. 

6 lutego (1921) 
Następny tomik wierszy, jeżeli będzie: „Czarny dzień". 
Ażeby zniszczyć coś w miejscu, kóre musi być wypeł

nione, należy mieć w pogotowiu to, czym ono ma być wy
pełnione. Ażeby połączyć różne rzeczy w jednym micjscll, 
to miejsce musi się nadawać do połączenia (być zdolne po-



łączyć). Ażeby coś zrobić, potrzebna jest umiejętność. Zmu
szanie do zrobienia tego, czego ten, którego się zmusza, 
nie potrafi, jest bezużyteczne, a nawet szkodliwe dla spra
wy. Ażeby pisać w jakimś języku, należy władać tym ję

zykiem, a przynajmniej być piśmiennym. Zabierając czło

wiekowi czas i zużywając jego siły na głupstwa, nie należy 
liczyć na to, że zdoła on użyć tegoż czasu i tychże sił na 
poważne sprawy. 

I dużo innych prostych aforyzmów, które teraz zupełnie 
uległy zapomnieniu. Puszkin je dobrze pamiętał, był bo
wiem kulturalny. 
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