
ion druce''NAJWIĘKSZA SWIĘTOSĆ,~ 

(„Swiataja Swiatych") Przekład - Grażyna Strumiłło-Miłosz 
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ION DRUCE 

lon Druce urodził się w roku 1928 w Mołdawii. 
Po ukończeniu szkoły pracował jakiś czas jako 
se~retarz Rady Gromadzkiej, potem odbył służbę 
wo}sko"'.'ą i został dziennikarzem. Jego pierwsze 
proby literackie były drukowane w gazetach moł
dawskich. W 1957 roku ukończył w Moskwie Stu
di urn Literackie prowadzone przez Związek Piso. 
rz.y ZSRR i zaczął no dobre parać się piórem 
Pisał opowiadania, powieści i sztuki teotrołn::?. 

W roku 1960 w Teatrze Armii Czerwonej w Mos
kwie zostało wystawiona jego sztuko „Kosa ma
re", którą grano następnie w kilkudziesięciu tea
trach. Wielki sukces odniosło też sztuko następna 
„Ptaki naszej młodości", wyróżniono pierwszą 
nagrodą no konkursie dramaturgicznym z oka
zji 50-lecio ZSRR. W Moskwie grono jest ono 
obecnie oż no dwóch scenach: W T eotrze Małym 
i Teatrze Armii Czerwonej. Na początku tego ro
ku odbyła się w Moskwie w Teatrze Armii Czer
wonej proprem i ero ostatniej sztuki I ona Druce 
„Największa świętość''. Krytycy jednogłośnie orze
kli, że jest to najdojrzalsza i najciekawsza sztuka 
tego autora, o spektakl stoi się największym wy
darzeniem teatralnym sezonu 1977. 

lon Druce dotychczas znany był przede wszyst 
kim jako prozaik. W Związku Radzieckim wyda 
no już kilkanaście jego powieści i tomów opowia
dań. W Polsce wyszły następujące książki: „Os
tatni miesiąc jesieni" (PIW 1967), „Brzemię na
szej dobroci" (LSW 1976), „Liście smutku" (PAX 
1976). 

No podstawie „Ostatniego miesiąca jesieni" 
nakręcono w Związku Radzieckim film, za którf 
realizatorzy otrzymali kilko nagród międzynaro
dowych. 

Grażyno Strumiłlo-Milosz 

Konstanty Szczerbokow 

NA GRANICY SEZONÓW 

Przełom sezonu jest dla teatru okresem odpowie
dzialnym i ważnym. Podejmuje się wtedy ostateczne 
decyzje repertuarowe i postanowienia, od których za. 
leży z czym zespół teatralny wystąpi w najbliższym ro 
ku i które decydują w dużej mierze o powodzeniu dal
szej procy teatru. 

Przenikliwie i trafnie dobrany repertuar to oczywiście 
jeszcze nie wszystko, ole bez niego nawet najbardziej 
inten_sywno proco może pójść no marne. Obecne po
granicze sezonu jest dla radzieckiego teatru szczegól
nie ważne - obchodzimy bowiem 60-lecie Wielkiego 
Pożdz1erniko. 

Moje zapiski powstały włośnie no przełomie sezonu. 
Udało mi się lotem odwiedzić Moskwę i zapoznać się 
z najnowszymi dramatami oraz obejrzeć zrealizowane 
no ich podstawie przedstawienia - słowem: zdobyć 
sąd o pewnych sztukach, które będą określały reper
tuar radzieckich teatrów w najbliższej przyszłości. 
O dwóch spośród nich chciałbym czytelnikom „Tea
tru" opowiedzieć nieco dokładniej. 

Sztuko lano Druce pt. „Największa świętość" wydo 
je się być napisano wbrew regułom dramaturgii. Oglą
dając spektakl wyreżyserowany przez lana Ungurion'.l 
no scenie Akademickiego Centralnego Teatru Armii 
Radzieckiej - oni przez moment nie odbieramy owej 
„antydramatyczności" jako autorskiego uchybienia 
Brok akcji zewnętrznej kompensuje tu z naddatkiem 
rozwój prawdziwie obywatelskiej i zarazem poetyckiej 
refleksji. Jeszcze raz przekonujemy się o tym, jak os
trożnie trzeba używać określeń w rodzaju „reguły dra
maturgii" czy „prawo sceny", prawdziwy artysta może 
bowiem dyktować owe prawo i ustanawiać je niejob 
na nowo. 



We wspomnionej sztuce wiejski wyrostek Sandu kil 
ko razy zachłannie pyta głównego bohatera, kołchoź
nika Kelina Abobija (szeregowca gwardii w stanie 
spoczynku) o decydujące wydarzenia jego życia, zwła
szcza z czasów wojny. Kelin za każdym razem odpo· 
wiado identycznie. iż takich wypadków było wiele, ale 
opowiada już o czasach powojennych. 

Bowiem choć wojno się dawno skończyło, Kelin 
Abobij nadoi ocenia - zarówno własne życie i postę · 
pawonie innych - tq samą n i ewzruszoną miarą z lat 
1941-45. Żyć wedle reguł czasów wojny i posługiwać 
się nimi tok, jakby działało się nadoi no froncie? Czyż 
nie to jest przyczyną dramatycznych pomyłek nawet 
bardzo uczciwych ludzi? - zmieniają się przeciaż oko 
liczności, o człowiek nie powinien ich nie zauważyć. 
Niewątpliwie tak - sugeruje autor, ale nie zapominaj
my, że właśnie okres wojny zrodził pewne nieprzemi
jające kryteria moralne, które nie dewaluują się z cza 
sem. 

Nieprzeciętność Kelino Abobija, bohatera sztuki, 
szeregowca gwardii, który w życiu nie dosłużył się wy
sokich zaszczytów, zawiera się przede wszy st kim w jego 
wrodzonej wrażliwości i umiejętności bezbłędnego od
różnienia owych nieprzamijających kryteriów moralnych 
od tego, co ustanowione sztucznie i uznane przez lu 
dzi, ale nie pozwalające im żyć uczciwie. 

Zwykły człowiek, po prostu chłop .. . Aktor Mikołaj 
Pastuchow przekazuje całą jego prostotę i zwyczajność 
Nie czyni tej postaci schematyczną, bo jakże często 
w odczuciu widzów przegrywali bohaterowie stworze
ni przez autora z najlepszymi intencjami, ole wyidcoli 
zowani i pozbawieni prawdy. Mikołaj Postuchow po
trafił przedstawić prostego żołnierza, który - jak sam 
o sobie mówi: jest „prostym człowiekiem, ot, pyłkien1 
tylko, ale jo leż uważam za świętość ziemię, na której 
żyję . I jeśli to świętość została pogwałcono, chociaż 
bez mojej winy, dotyczy to także i mnie. Dlatego mu 
szę zrezygnować ze swego stanowiska i wziąć się do 
innej pracy, mniej odpowiedzialnej." 

Słuchając, jak Pastuchow mówi te słowo, trudno nię 
uśmiechnąć się. Przecież o swoim „niepodważalnym 
obowiązku" w rozmowie ze starym przyjacielem, obec
nie urzędnikiem państwowym, rozprawia kołchoźnik 
kierujący fermą . Ale, uśmiechnąwszy się, pomyślmy 
później; niby dlaczego odpowiedzialność wobec ojczy-

zny, ziemi i ludzi, do jakiej poczuwa się zwykły koł
choźnik, ma być mniejsza i mniej warto od tej, którą 
czuje urzędnik państwowy? W finale sztuki Kelin umie
ra no zawał serca. Zył zbyt intensywnie. 

Akcjo sztuki Druce w znacznej części składa się 
z tego, że Kelin no przestrzeni wielu lat jeździ do Mi 
choja Gruji - pochodzącego z tej samej co on wsi, 
który stopniowo awansuje w państwowej służbie -
i rozmawia z nim o sprawach wsi. Rozmowy te są sed
nem spektaklu . Kelin rozważa w nich sprawy róineJ 
rangi w toki sposób, ie zza jego trosk i niepokojów, 
często z pozoru małych i niezbyt mądrych, zaczyna na 
gle przezierać coś bardzo istotnego, czym żyły w owych 
lotach i naród i Ojczyzna . Jest rzeczą bardzo woźną, 
że owe rozmowy prowadzą prosty chłop i odpowie
dzialny robotnik. 

Niewątpliwie łatwiej byłoby oprzeć konflikt na innym 
kontraście - przedstawić np. zwykłego kołchoźnika. 
czującego odpowiedzialność za wszystko, co żyje na 
tej ziemi - wysokiemu naczelnikowi, który się od niej 
oderwał. Na korzyść autora i teatru trzeba jednak po
czytać to, że nie skorzystali oni z pokusy takiego efek
townego zewnętrznie a w istocie schematycznego prze 
ciwstowien io . 

Michoj Grujo - jak go stworzył autor i aktor Igor 
Ledorow - w nie mniejszym stopniu nii Kelin Ababij 
jest uczciwy oraz wierny przyjaźni i tym kryteriom ma· 
rolnym, które obaj wynieśli z czasów wojny. Więc ich 
spory są zderzeniami racji równych przeciwników. Nia 
będzie fałszywe stwierdzenie, że chorobę i śmierć Ke
lino wywołał w dużym stopniu wstrząs psychiczny, ja
kiego doznał w ostatniej rozmowie z Grujq. Ale praw
dą jest też i to, ża ich wzajemny stosunek był obco · 
woniem prawdziwych ludzi i zarazem prawdziwych męż
czyzn. Michaj Grujo odwołuje swe ważne sprawy urzę
dowe, by oddać ostatnią posługę Kelinowi, jako że 
„należał do tych starych przyjaciół, na których pogrzeb 
trzeba pojechać, by zachować szacunek dla samego 
siebie". Grujo pozostanie nadoi urzędnikiem państwo
wym i będzie procował za siebie i za Kelino . 

O życiu, w którym jest woda, powietrze i słońce, 
wielka przyjaźń i wielka miłość, braterstwo ludzi, a tak
że ziemio - mówi sztuko lana Druce i spektakl Tea
tru Armii Radzieckiej. 

Przekład Barbaro Osterłoff 
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l{clin Ababij 

Maria 

Sand u 

Michaj Gruja 

Sekretarka - blond~·nka 

Sekretarka - brunetka 

Dziewczyna w białej chustce 

Sekretarka - szat~:nka 

Sekretarka w białej peruce 

Sekretarka w rudej peruce 

Kapitan milicji 

Uczestnicy narad: 

Reżyseria 

Scenografia 

1\Iuz~·ka 

Asystent reŻ)'Sera 

Sufler .t\licja Cwikliń ... ka 

Premiera 5 listopada 1977 roku 

OSOBY: 

WIRGILIUSZ GRYŃ 

EWA KRZYŃSKA 

KRZYSZTOF STROIŃSKr 

RYSZARD SOBOLEWSKI 

EWA MIUOWSKA 

BOGUMIŁ ANTCZAK 

STANISŁAW JAROSZYŃSKI 

ZBIGNIEW KASPRZYK 
MARIUSZ LESZCZYŃSiil 

ZYGMUNT URBAŃSKI 

JAN MACJE.JOWSKI 

BARBARA ZAWADA 

PIOTR HERTEL 

Bożena Darlakówna 

ln-.picjl'nt Irena Przybylska 

Przedstawienie w dwóch częściach. 



Tłi4TR 
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Adresy: 

Duża i Mała Scena: ul. Jaracza 27 
Scena „7,15": ul. Traugutta 1. 
Dyrekcja i sekretariat; ul. Kilińskiego 45, tel. 375-85 
i 330-35. 
Kasy teatru przy ul. Jaracza 27, tel. 266-18 i Sceny „7,15" 
przy ul. T ro u gutta 1, tel. 272-70 otwarte codziennie w go
dzinach 10-13 i 16-19,30. 
Biuro Organizacji Widowni przy ul. Kilińskiego 45, tel. 
315-33 przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe w go
dzinach 8-16. 
W poniedziałki teatr nieczynny. 

Cena 7 zł 

Dyrektor kierownik artystyczny 

JAN MACIEJOWSKI 

Zastępca dyrektora ADAM KOMAN 

Kierownik muzyczny PIOTR HERTEL 
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