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„C Z E R W O N A R Ó Ż A" 

PANSTWOWEMU 
TEATROWI ZAGŁĘB 

w owcu 

Państwowy Teatr Zagłębia w Sosnow
cu - za upowszechnianie kultury 
i sztuki w środowisku wielkoprzemys
łowej klasy robotniczej, wysoki poziom 
działnlności artystycznej, ze szczegól
nym uwzględnieniem inscenizacji 
Kram z piosenkami" otrzymał nagro
ę „ Czerwonej Róży" przyznanej przez 
olegium Redakcyjne „Trybuny Robot-
1cLej". 

DATY Z ŻYCIA 
IWANA 

SERGIEJEWICZA 
TURGIENIEWA 

1818, -

1833 -

1834 -

1636 -

1838 -

1841 -

28 października - urodził się w Orle 
z maiki Worwory Plotrowny z tulowlno
wów i ojca Sergiusza Nlkołojewiczo, 
pułkownika. 
wstąpił no wydział łilozoliczno-historycz
ny Uniwersytetu Moskiewskiego. 
przeniósł się no Uniwersytet w Petersbur
gu. Zmarł ojciec. Rozpoczyna procę lite
racką poematem dromotycznym „Sieno", 
przekłada tragedie Szekspira : „Król Lear" 
i „Otello". 
ukończył studio, zaprzyjaźnił się z Mi
chałem Bakuninem, przyszłym ' działaczem 
i teoretykiem anorchizmu. 
wyjechał do Berlino, gdzie prze1 2 lolo 
studiował k ulturę ontyczną i system filo
zoficzny Hegla. 
wraca do Rosji. Lolo spędza w posiadłoś
ci motki, w Sposskoje tutowlnowo. Ro
mans ze szwaczką motki Awdołlą lwo
nowną . Miłość do Taliony Bakunin, siostry 
Michała. 
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1842 -

1843 -

1842 
-11MS 

1846 -

1847 
-1850 

Awdolla lwanowna rodzi mu córkt Paullnt, 
kt6reJ pisarz da własne nazwisko dopiero 
po śmierci maiki Warwary w 1850 roku. 
'poznaje w Petersburgu słynnq śplewacz
kt lrancuskq Paulinę Vlardot-Garcla, któ
ra zostanie jedynq mlłośclq Jego życia . 
- procuje w deportamencle rolnictwa Mi
nisterstwa Spraw Wewntłrznych. Ogłasza 
szereg poematów : „ Parosza", „AndrzeJ", 
„Dziedzic". W recenzji z „Fausta" Go
ethego odżegnuje się od wyznawanej do
łqd poetyki romantycznej i zwraca się 
ku Ideałom społecznym „szkoły natural
nef' Bielińskiego. Pisze komedlt - wo
dewil „Bez pieniędzy". 
powstajq pierwsze opowiadania głośnego 
p6żnlej cyklu „ Zaplsl<l myślłwego" , które 
przyniosły mu wlelkq sławt. 
- z łtsknaty za Paulłnq Vlordot-Garcla wy
jetclta do Baden-Baden do Francji. Upra
wia Intensywnie twórczość dromałycznq, 
pisze komedie: „ Gdzie cienko tam sit 
rwie", „Prowincjuszka" „Na łaskawym 
chlebie" I najwubllnlejszq swq komedlt 
„Mleslqc na wsi' ', zotytułowanq pierwot
nie „Student", kt6rej żarlobllwq przer6bkq 
była komedia „ Wieczór w Sorrento". Cór
kę Paullnt oddale na wychowanie rodzi-< 
nie kochanki Pauliny Viardot-Garcla, 
mleszkajqcej w podporysklej miejscowoś
ci Boaglv al. 

1859 
-1862 

1863 
- 1870 
1871 I 

-1681 

1882 -

1871 
- 1883 

1683, 

1930 -

- powstajq powieści : „Rudi n", „Szlachec
kie gniazdo", „W przededniu" , „Ojcowie 
i di:lecl". 
- powstają powieści: „ Dym" , „Stepowy 
król Lear" I Inne. 
- powstaJq nowele o wątkach zagodko
wych: „Widmo", :,Pies", ,,Sen", „Faust", 
„Pieśń zwycięskiej miłości", „Zegarek" 
I Inne oraz ostatnio powieść „Nowina". 
na łamach miesięcznika „ Wlesłnlk Jewro
py" ukazało się SO poematów prozą. 
- pobyt w Bougiwal w pobliżu rodzin11 
Vlardoł-Gorclo I przebywojącej łam córki 
Pau Ił ny. 
3 września - umiera w Bougival pod 
Paryżem. Ciało przewieziono do Peters
burga. 
badacze twórczości Turglenrewo wydoli 
jego dolsze 33 poematy prozą znalezione 
w papierach po Paulinie Viardot-Gorcla. 

Zestawił: JAP 
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RENATA ZWOŹNIAKÓWA 

REALIZM 
POETYCKI 
IWANA 
TURGIENIEW A 

8 

Uwożono go zo poprzednika Czechowa w ope
rowaniu nastrojem, atmoslerq, pewnym typem sym
bolu, we wnlkllwoścl psychologicznej I kształtowa
niu pośrednio - poprzez życie psychiczne Jednos
tek - obrazu społeczno-obycza)owego kro)u i epoki. 
Zwracano uwagę i na pokrewieństwo z Lermonto
wem - poetq ludzkiego niepokoju, niezakorzenie
nia w życiu, który zarazem dostrzegał wiele uwa
runkowań postaw swoich postaci. „Outsiderów" 
czy „nieprzystosowanych" powiedzielibyśmy 

dzisia). W XIX-wiecznej Ros)i określono ich z gorz
ką Ironią )oko „ludzi zbędnych", „niepotrzebnych". 

Turgieniew - pisarz w swojej twórczości jedno
cześnie bardzo rosyjski i bardzo uniwersalistyczny 
- dostrzegał potrzebę zbliżania kultury rodzime) 
do zachodnioeurope)sklej, troktowanio Ich jako ca
łość . Dążenie to, nazywane w jego czasach okcy
dentalizmem, wywoływało sprzeciwy -ie strong 
rzeczników rosyjskiej czy słowiańskiej odrębności, 
jednało mu nolomlosl ·uznanie pisarzy no Zacho
dzie, zwłaszcza we Fronc)i, gdzie uważano go za 
ambasadora kultury Rosji. 

W swojej postawie społecznej przeciwnik 
układów stanowych, przywilejów tzw. górnych 
warstw i poddoństwa ch łopów - daleki byt jesz
cze od zrozumienia pierwocin ruchów rewolucyj
nych. Bardziej przemawiały do niego koncepcje 
tzw. pracy organicznej, stopniowego przekształca
nia się społeczeństwo. Wrażliwość etyczną łączył 
ze sceptycyzmem wobec możliwości radykalnych 
rozwiązań. Nie uchroniło go Io przed nieulnością 
władz, etykietą człowieka niebezpiecznego poli
tycznie. Przez półtora roku skozo114t został no ro
dzaj domowego aresztu: zokoz wydołania się ze 
swojego majątku ziemskiego Sposskoje -Łutowlno-
wo„ 

+++ 
Turgieniew-dramaturg polskiemu czytelnikowi ko

jarzy się trochę z Rittnerem I Szaniawskim, 
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a w stopniu bodaj Jeszcze wl,kuym - z pewny
mi koncepcjami dramaturgicznymi Norwida, doty
czącymi nowego typu komedii, zespalającego 
w sobie realizm i · poetyckość, elementy dramatu 
psychologicznego, ironii I tragizmu, utworu sygna
lizującego trudne problemy egzystencjalne czy 
doty~zące postaw moralnych. 
w1,ku.ość sztuk teatralnych Turgieniewa wycho

dzi od doił prostych wąlków, pozo którymi dos
trzega si' jednak szersze odniesienia. Ml,dzy In
nymi odnoszące si' do ztotonośc l motywów .ludz
kiego działania, do gry masek I pozorów w sto
sunkach między ludiml, do kontrastu ml,dzy pra
gnieniami o rzeczywlsloiclą, do nlemotności poro
zumienia si' ludzi, niemotnoścl zrozumienia sa
mego siebie. Bohaterowie tych - pozornych -
komedii z reguły zresztą ponoszą kl,sk,. Kl,ską 
jest dla Dorii z „Prowincjuszki" zarówno tzw. mot
teńslwo z rozsądku, jak I odnowienie dawnego 
romansu (nie wiadomo zresztą, czy jest to nawrót 
uczuć do Lubina czy po prostu ch,ć załatwienia 
za Jego pośrednictwem lepsze) posady dla m,ta). 
Kuzowkln z „R91ydenta" odzyskuje wprawdzie utra
coną, nlewlelką ziemską posiadłość, ale za cen, 
upokorzenia, a takt• - rozstania z córką, do któ
rej zresztą, dla jej dobro, nie wolno mu si' przy
znać " wobec tzw. „łwlolo". Gorskl ze sztuki „Gdzie 

cienko, tom sił rwie", Piotr z „Kawalera" - re
zygnują z worłoicl życia, jaką mote być mllośt. 
Pierwszy - przez tchórzostwo, drugi - przez 
prótnośt . Satyryczne natomiast elementy dochodzą 
do głosu w „Rozmowie no gościńcu" I w „Nl~wy
płocolności". Zubotoll szlochclce z tych utworów 
nade wszystko w świecie cenią presllt spo.teczny 
I pragną zachować bodaj jego pozory (niewypła
calny Zazlkow równocześnie obmyśla: wytworną 
nową liberię dla lokciJo oraz motllwołcl schronie
nia si' przed wierzycielami). 

+++ 
Miesiąc no wsi" (1851) to chybo najlepsza I noj· 

bli
1

tszo współczesnemu odbiorcy spośród komedii 
.- nlekomedll Turgieniewa. Motywem wiodącym 
jest w tym wypadku fascynacja kobiety zomętnej 
I bogatej młodszym od niej mężczyzną, zajmują
cym nltszą społecznie pozycję, który występował 
m. In. u Stendhala czy Balzaca. Ale francuscy pl· 
sarze ujmowall go Inaczej: do posłużenia słę męt-

. czyzny uczuciami kobiety jako środkiem do uo
blenla kariery, reallzowanla ambicji. U Turgienie
wa - zupełnie lnaczeJ. W ustabilizowany rytm, 
zdawałoby się - pogodnego tycio mieszkańców 
wiejskiego domu, wkracza nagle niepokój, w oso
bie przybysza z zewnątrz. Młody korepetytor, Alek-

Jl 
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siej 6ielojew, całkowicie nieświodo,;,i e i wbrew 
woli, niszczy ową „małą sloblllzocję" cudzych 
myśli czy emocji. Jego prostoto, nolurolnośł 
i wewnętrzny spokój kontrastują z zamętem, wzbu
dzonym w innych, z kłębieniem się miłości i zaz
drośc i, z narastającym poczuciem życiowego nie
dosytu czy życiowej przegranej . Postoł Aleksieja 
- zupełnie zwyczajnego chlopco, obdarzonego 
atrakcyjnością fizyczną I wdziękiem młodości, jest 
właściwie tylko kalcilizotorem dramatu dwóch ko
biet: dojrzałej Notolll i młodziutkiej Wiery. Pozor
nie szczęśliwa mężatko i motka, przy lym - „wiel
ka domo" Notolib uświadamia sobie nagle klęskę 
własnego tycio. Nigdy nie zaznało beztroski, oni 
swobody młodości. Małżeństwo j I - to właści
wie kompromis, rezygnacjo. Nie ma wspomnień do 
których można wrócił, oni przyszłości, do której 
można odejść, nowel - gdyby Aleksiej przyjął 
jej uczucie. Nie chodzi lu nowel o przekroczenie 
jakichś barier obyczajowych czy etycznych, oni 
o różnicę wieku ich dwojga - po prostu - są 
i musieliby został sobie obcy. Przeciw loscynocji 
Natalii przemawia wszystko. A Wiero? Buntując 
się przeciw nieodwzajemnionej pierwszej miłości, 
przeciw fortunniejszej, jak niesłusznie myśli, ry
walce, agresywnie zwraca się przeciw sobie sa
mej. Decyduje się no niechciane małżeństwo z tę
pym dorobkiewiczem. 

. Przeg~ywojq tu i .mężc.i:ytnl: lsłojew, domyślający 
się dopiero teraz, ze go tono nie kocha i adoru
jący Natalię Rokiłln . Nikt tu nie jest niczemu wi
nien, ole powstało jakieś zło. Powstało, czy tylko 
zostało ujawnione? Przybysz-Intruz odjeżdża, ole 
spokój, czy bodaj jego poz6r, już nie wróci. 

No pewno „Miesiąc no wsi" nie jest Jedynie 
subtelnym studium narastania uczuł i emocjonal
nych powikłań, wyrażonym w kształcie troglkome
diowym. Widzimy w nim zarazem pełnq liryzmu 
opowieść o niemożliwości osiągania pełni tycio, 
o samotnośc i ludzkiej, o cierpieniu, które nieświa
domie zadają drugim ludzie, nawet „sami wspa
niali". 

Pozornie - iutno „ tkanino" dramatu pulsuje 
wewnętrznym napięciem, budzi podziw- zarówno 
prawdziwością posloci I sytuacji, jak i podskórną 
poetyckością, żywiołem liryzmu. No pewno „Mie
siąc no wsi" wyra:l:o dobrze swoistość postawy 
lw6rczej Turgieniewa. 

REN.ATA ZWbŻNIAKOWA 

„DZIENNIKI'' 
STEFANA ŻEROMSKIEGO 

o 
IWANIE TURGIENIEWIE 

Tom I: 

„Nędzny paradoks lub wyJośnlenie pewnej za
wiłej dla mnie kwestyjki „ . Turgieniew jest czasem 
niezrozumiałym . Nie lubię kiedy autor, wprowa
dziwszy myśl fokqś', zostawi ją nit! rozwiązawszy, 
nie wyjaśniwszy - ot, lok sobie. Chciałbym wie
dzieć, czy sam trzymał się zdania, że DOBROC 
NIESKONCZONA ŁĄCZY SIĘ CZASEM Z UJEM
NOSCIĄ POCZUCIA MORALNOSCI. Włada on 
z niepor6wnonq zręcznością językiem". (s. '372). 

„Turgieniew przejmował elektrycznym prądem 
całe społeczeństwo, cały naród maluJqc („ .) Istnie
je związek tajemny pomiędzy ZAPISKAMI Turgie
niewa I obrazami Grottgera. Zostaje w duszy dłu
gie, smutne, nieuleczalne poczucie czegoś, co roz
grzesza się łzą". (s. 384) . 

Tom li: 

„Zostały mi z przeszłorocznych czytań Turgie
niewa nostępu~ce słowo: 

- Więc borozo kochasz pon swoją ojczyznę! 
- O.„ to jeszcze nie wiadomo. Oto, gdy ktoś 

z nos umrze za nią, wtedy możno będzie pqwle
dzieł, że Ją kochał..." (s. 14). 

„Turgieniew („.) obiektywnie rysowanymi sylwet
kami chłopów potrząsał społeczeństwo rosyJskie 
- od cesarza do chłopa" . (s. 112). 

„Wczoraj chodziłem do redakcji, o .r~czej do 
czytelni ROLI oby zaprenumerował ksiqzk1. Udało 
ml się dosiał dwcr tomy „ . Turgieniewa. Spotka
łem się z ulubionymi utworami: DYM, NIESZ
CZASTNAJA itd. Czytałem długo w noc. Ileż to 
czasu minęło, Ile uczuł wypoliło się! Gdzie daw
no miłość - niepojęta czarno otchłań uczuł, któ
re tok rozumiałem niegdyś czytając Turgienie
wa?" (s: 436). 

„Taine rozmawia z czytelnlklem przeciętnym . 
Zbliża się do niego Jeden człowiek, posiadający 
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!akit zmysł głębokiej obserwacji, w zastosowaniu 
jednak do Je.:fnego narodu, umysł głębszy łllozo
flcznle, toklt dobrolllwy filozof I znakomity ar
tysta - Turgieniew". (s. 462). 

Tom Ili: 

„W romansie pt. MY przedstawiłbym wszystkie 
warstwy narodu, oby wvkazać, c:zy co jesleimy 
warci. Tam I tu schwytać za uzdę charakter na
rodu na Ile absolutnle współczesnym. Chciałbym 
pisać lak, aby francuski krytyk, czytając RUDINA 
Turgieniewa I mól romans - poznał, te tam po
chwycony • jest charakter rosyjski, tu - polski". 
(s. 141). 

"Przy kolacjl zeszllłmy at na Turgieniewa. 
- Mgllstv - mówiła - zawiły, Moskal„. Je

dynym w tej literaturze Jest, według mnie hr. Toł
stoj. Europejczyk, człowiek świata . Zna pan KSIĘ
CIA SREBRNEGO.? 

- Znam pani, lecz Turgieniew właśnie jest 
w Rosji Europejczykiem, at za to wykl,tym przez 
kr!lfyk,. . 

- Demokrata„. RUDIN np. Czytałem Io w prze
kładzie naturolnle, ale nie podoba ml si' la mgła, 
Io doktrynerstwo„. 

Amen. Nie chodtmy dalej. Słucham raczej opo
wiadania staruszeczki bleluchnej, tyweJ, ;uchllwej 
- pani Gumowskiej - o stosunku Turgieniewa 
do pani Garcia. 

- Widziałam Ich obydwo)e w Wenecji. Splewa
ła w CYRULIKU, a pótnlej wvchodzlll razem z tea
tru. Sllczny to był mętczyzna". (s. 270). 

;,Nie powinien pisać na tym Ile 9awel, kto nie 
zna chłopa jak Prus. ·On Jeden. Nowel Dygasiński 
nie posiada tego z ysłu, Jaki tu Jest potrzebn1i1m. 
W Rosji - sztukę 19 miał Turgieniew". (s. 361). 

. „Kobiety-pisarki 'nie utrzymują miary artystycz
ne), tel miary, którą Turalenlew zrównywał z twór
czością przyrody". (s. 488). 

Wybrał: iJAP 

ZŁOTE I SREBRNE MASKI 
DLA NAJLEPSZYCH AKTORÓW 
ZWYCIĘZCÓW PLEBISCYTU 

„WIECZORU" 

Finał plebiscytu na najp pularniejsze 
pary aktorskie województwa katowic
kiego odbył się dnia 20.V.1978 roku 
w Teatrze Śląskim w Katowicach pod
czas inauguracji XVI Śląskiej Wiosny 
T eałralnej. 
Uroczystość zgromadziła licznych mi
łośników sztuki teatralnej. 

ZŁOTĄ MASKĘ 

m. in. otrzymała wybitna aktorka PTZ 

ANNA GOŁĘBIOW,SKA 
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!REN A SKOWRONEK 



Ceno s .~ zł 

Przedsprzedaż biletów : 

w Dziale Upowszechniania 
Teatru 

w godz. 1 O.OG-15.00 

wtorek, środo, czwartek 

piątek i sobota 

- od 8.00-15.00 

NA J B LI Ż SZE PREMIERY : 

JULIUSZ KADEN BANDROWSKI 

CZARNE SKRZYDŁA 

JULIUSZ SŁOWACKI 

Sprzedaż biletów : 
w kasie T eotru 
czwartek, plqlek, 
soboto, niedzielo 

MAZEPA 

w godz. 15.00-18.00 

Dział Upowszechniania Teatru 
i koso biletowa 66-1 1-27 

Centrala 66-0..-9"4 


