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... Wampiłow jest 
dla nas naj"ważniejszy 

jako dramatopisarz 
współczesności 

chwytaj na orąco. 
W sztukach jego ·est 
porywczość młodości 

i jej niecierpliwość 
a przy tym 

odznaczaią się one 
doirzałością 

warsztatu twórczego. 

LITERATURNAJA GAZIETA 22.V.74 

* * * Spośród współczesnych dramaturgów swego 
-i nie tylko~ pokolenia Wampiłow wyróżnia się wyjąt
kową umiejętnością konstruowania dialogu, toczącego 
się nader naturalnie, darem plastycznego modelowania 
wyrazistych, żywych postaci, zręcznością, z jaką buduje 
interesującą akcję, operuje anegdotą, wreszcie wyjąt
kowym poczuciem humoru, komizmu słownego i sytua
cyjnego. RENI!: ŚLIWOWSKI 



RENE śLIWOWSKI 

ALEKSANDER WAMPIŁOW urodził się w rok~ 193? we wsi Kutulik 
w obwodzie irkuckim. Tam też. ukończył szkoł_ę, srednią, a vy r<?~u 1955 
wstąpił na Uniwersytet Irkucki. Podczas studio~ zac~ąl p1sac, były to 
krótkie skecze, scenki, humorystyczne opovy1ad~n!a· V\(ydane. one 
zostały w tomiku ZBIEG OK<?LICZN~$CI, _ujawniając nieprzeciętny 
talent Wampiłowa w rysowaniu postaci komicznych. 

Jak wielu innych pisarzy, pierwsz,e. kroki stawi~ł Wampiłow na łamach 
miejscowych pism. Częste podroze po terenie obwodu wzb?gacały 
krąg, jego obserw?cji, którym n~dawał kształt korespor:idencj!, arty~ 
kułów interwencyjnych, reportazy. By~ to bog~ty. materiał, ktory ~o 
służył niewątpliwie jako budulec 90. niestety _nieh~znyc~ sztuk, ktore 
pozostawił po sobie ten błyskotl1w1e zapow1adaj~CY, _się drama1ts~Pi 
Jego drogę twórc~ą przerwała przedwczesna śm1erc. w roku 
pisarz utonął w Bajkale. 

Debiutem teatral1nym Wampiłowa. było R_OZSTANIE '(V CZERW<;:U, 
sztuka ogłoszona w roku 1966 w m1es1ęczniku T1eatr; 0?1~gla ~na ~1e_le 
radzieckich scen. Jest pełna młodzieńczej zadziorr:i.o~c1, c~uje .się, ze 
pisał ją niedawny student. Kreśląc obraz s~ud~ntern zegnaj_ącej mury 
uniwersytetu (stąd tytuł) Wampiłow s_kup1ł się_ na postac.1 młodego 
gniewnego studenta, marzącego o dz1ałalnośc. 1 naukowej, o pra~
dziwaj pracy badawczej, zbl;Jntow~ne~o przec1"':'ko układom pers~
nalnym i mechanizmom sterującym zyc1em uczelni. Bunt ten doprowe1-
dza do ostrego konfliktu ~ re~torel"!l - konse~watywnyn:i pedantem, 
miernym uczonym. Opowiadając się po stronie wartosc1 auten~yc~
nych Wampilow dawał wyraz swej niechę~i _do rutyny, sko~t~1enia 
.intel~ktualnego, schematów myślowych, c1ązący<?h na kadm1dn!stro~ . 
waniu ucze'ln ·ią. Ten sam motyw buntu - w niemal om~ 1owej 
formie ujęty, znalazł wyraz w sztuce pt. STARSZY SYN. Kolejne po
zycje jego twórczości to POLOWANIE NA KACZKI, ZESZŁEGO LATA 
W CZULIMSKU, ANEGDOTY PROWINCJONALNE 

Spośród współczesnych dramaturgów sweg~ .- i ni~ tylko - pokol~
nia Wampiłow wyróżnia się wyjątko"':'ą um1ejętnośc1ą konstruowania 
dialogu, toczącego się nader natur~lnie, dare,m. plas~ycznego '!'odel?
wania wyrazistych, żywych postaci, z,ręcznosc1ą, z taką buduje ak~Ję, 
operuje anegdotą, wreszcie wyjątkowym poczuciem humoru, _o
mizmu słownego i sytuacyjnego. A to wszystko P? to, _by nan:i p~w1e
dzieć coś ważkiego o świecie, w któ~m zbyt krotko ~ył,. św1ec1e, 90 
którego miał stosunek wyj_ąt~owo emo~J~nalny, który w1~z,ia~ w sposo~ 
niejednoznaczny, skomplikowany. Usiłując go zrozu~1e~ ·. prot~sł 
towal przeciwko temu wszystkie~u, z czym pogC?~z1c: s1~ .nie mog_ ~ 
I w tym sensie nawiązywał do najlepszych tradyc11. w1elk1e1 humani 
stycznej klasyki rosyjskiej z jej dążeniem do wydobycia tego, co w czło-
wieku najcenniejsze. 

, 

JURIJ SMIEŁKOVV 

O WAMPIŁOWIE pisze się, wystawia jego sztuki, zdobył on rozgłos. Niestety, teatr jaki zaczął 
tworzyć, pozostanie niedobudowanym, niezakończonym, możemy jedynie snuć domysły, jaki 
mógl ten teatr być. Snuć domysły nie tak znowu trudno, bowiem sztuki, które Wampiłow zdążyl 
napisać, wyróżniają się zadziwiającą spójnością wewnętrzną, mocno są z sobą związane i razem 
wzięte stanowią zjawisko artystyczne, zasługujące w zupełności na miano teatru Wampiłowa. 

Ową spójność dramaturgii Wampilowa podkreślali bodajże wszyscy, którzy o niej pisali, toteż 
pragnąłbym teraz zwrócić uwagę na coś innego - na jej dynamizm wewnętrzny, na konsekwen
cję dramaturga: każda jego sztuka stanowiła krok nie tylko naprzód lecz i w głąb. 

Pierwsza wieloaktowa sztuka Wampiłowa ROZSTANIE W CZERWCU zmieściła się całkowicie 
w ramach komedii o tematyce młodzieżowej . Była to sztuka autora bezsprzecznie utalentowanego, 
choć talent jego był raczej wyczuwalny niżli realnie w niej obecny. Ale tak czy inaczej teatr Wampi
łowa zaczyna się od ROZSTANIA W CZERWCU. 

Zwróćmy na początek uwagę na te postacie, których nie spotkamy więcej w sztukach Wampilowa, 
na bohaterów drugoplanowych, potrzebnych jedynie dla stworzenia atmosfery „studenckiej"; 
Buki n, Frołow, Gomyra, Masza, bezimienny Wesoły, Poważny. Ślicznotka, Sroga. Robią to, co do 
nich należy - tworzą atmosferę, dowcipkują, kochają się, kłócą i godzą, wszelako do tematu 
sztuki niemal nie zostali „podłączeni". Wampilow nie pozwoli sobie na to więcej, na scenę jego 
teatru osobom obcym, choćby najbarwniejszym, ale niepotrzebnym, wejście będzie zabronione. 
Jednoznacznie negatywna jest postać Repnikowa, rektora uniwersytetu - on to przecież pro~ 
ponuje Kalesowowi kompromis: Kołesow rozstaje się z jego córką Tamarą w zamian za możność 
ukończenia uniwersytetu. Takich jawnych szubrawców w następnych sztukach Wampiłowa rów-
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nież nie znajdziemy. Ale początkowo przy budowaniu konfliktów dramaturg nie potrafił obejść się 

bez takiej postaci. 

BOHATER WAMPIŁOWA 
YMOll1dMIYM H31YHOB 

Pozostają Kolesow i Tania. Kolesow wyraża gotowość pójścia na kompromis, otrzyma dyplom, 
potem będzie tego żałował, wyzna wszystko Tani, ciśnie dyplom w twarz Repnikowowi i zostanie 
rozgrzeszony. Uczciwy, miody, utalentowany i dowcipny człowiek za chwilę staje się wyrachowany 
i interesowny, lecz potem znowu uczciwość bierze w nim górę. Początkowo kieruje się impulsem 
i nie zastanawia się niemal: zamajaczyła nadzieja na zdobycie dyplomu - wyrzeka się Tani, 
zawstydził się - i rwie dyplom na strzępy. Wiara Tani jest wzruszająca, lecz w istocie pozba
wiona podstaw, gdzie bawi em gwarancja, że Kolesow nie zawiedzie raz jeszcze? Uczciwość 
Kolesowa jest artystycznie nieprzekonywująca, można w nią wierzyć, a można i nie wierzyć. 
Zarazem najbardziej nieodpowiedzialny spośród bohaterów Wampiłowa okazuje się najmniej 
szkodliwym. Tania nie tylko mu wybaczyła i uwierzyła, potrafi jeszcze być szczęśliwa. Sprzeniewie
rzenie się jego zraniło ją, lecz rana dość szybko się zagoila. Ziłow w POLOWANIU NA KACZKI 
znieważa Irenę, lecz nie sprzeniewierza się jej - wszelako jego oszustwo kosztuje dziewczynę 
drożej niźli sprzeniewierzenie się Kolesowa. Zaś Szamanow w sztuce ZESZŁEGO LATA W CZU
LIMSKU nawet nie oszukuje - odrobinę tylko, doslownie o kilka godzin za późno zrozumial 
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Walentynę, ale Walentyna placi za to spóźnienie na;wyższą cenę. To jeden z najciekawszych pod
tekstów sztuki Wampilowa: im błahszy postępek - tym cięższe są jego konsekwencje. Para
doks ten wynika, jak sądzę, stąd , że autor, odchodząc od tradycyjnej realacji postępek - skutek, 
usiłuje ustalić inną relację, zachodzącą pomiędzy osobowością człowieka, dokonującego po
stępku , a osobowością tego, kto odczuwa skutki owego postępku. Postępek jest znakiem, symbo
lem i nic więcej, nie wyraża on całego czlowieka. Postępowanie Kolesowa nie określa go tak lub 
inaczej, lecz jest niejasnym, niewytłumaczalnym - osobowość nie zostaje ujawniona. dlatego 
też możliwy jest „happy end", bowiem bohater nie okazuje sprzeciwu, jego losem pokierować 
można tak lub inaczej. 

Nawiasem mówiąc, jego losem Wampiłow pokierował potem; w wariancie opublikowanym w roku 
1972 Kolesow jest osamotniony, jego postępek nie zostaje mu wybaczony. W sztuce samej nie
wiele uleglo zmianie, lecz teraz autor spojrzał na Kolesowa oczyma dramaturga mającego już za so
bą i STARSZEGO SYNA i POLOWANIE NA KACZKI i ZESZŁEGO LATA W CZU LIMSKU. _Opty
mistyczny finał ROZSTANIA W CZERWCU był nie tyle nierealny, co pozbawiony motywaCJI psy
chologicznej. Finał STARSZEGO SYNA, kolejnej sztuki Wampilowa jest nie mniej optymistyczny, 
lecz nader skrupulatnie przygotowany. Po pierwsze, oszustwo, jakiego dopuszcza się Busygin, by 
przenocować u Sarafanowa. nie jest świadomą niegodziwością, uświadomioną zdradą; podając 
się za syna Sarafonowa Busygin po prostu nie myślał o tym, co może z tego wyniknąć. Jest młody, 
młodszy od Kolesowa, bawi go wlasny figiel, przeslaniając myśl o ewentualnych konsekwencjach. 
Reakcja Sarafonowa na pojawienie się nieoczekiwanego syna zbija go z tropu; Busyginowi coraz 
bardziej podoba się jego „siostra" Nina, najważniejsze jednak to niemożność oszukania Sarafo
nowa. którv obrażony przez dzieci, woła już zapalczywie: „Synku ... Mam ciebie tylko jednego. 
Jedynego. Co bym zrobił, gdyby ciebie nie bylo 7" Sytuacja może się lada chwila przemienić z ko
mediowej w dramatyczną - Sarafanow musi przecież dowiedzieć się prawdy. Wampilow jednak 
w sposób stanowczy niweczy dramatyzm. Wybucha pożar-komediowy, bowiem spalily się tylko 
spodnie Silwy, przyjaciela Busygina i wyznanie wszystkiego na tle ogólnego zamieszania odbiera 

się niemal spokojnie. 

(. „ ) Po drugiej swej sztuce Wampiłow powrócił do pierwszego tematu - casus Kolesowa nie 
dawał mu spokoju. Postać jego znalazła rozwinięcie w postaci Ziłowa, a później - Szamanowa. 
Bohater Wampiłowa - to człowiek, który wie, co to wyższe zasady moralne, który czuje ich 
słuszność, wierzy w nie, liczy się z nimi w swym dążeniu do urządzenia sobie życia, lecz nie zdążył 
jeszcze uczynić z nich części składowej swej osobowości; ktoś trafnie określi! go jako inteligenta 
w pierwszym pokoleniu. Principia tkwią nie w nim, lecz znajdują się gdzieś obok, toteż pojawia się 
możliwość ich pominięcia, posłużenia się nimi dla jakiegoś tam celu. Lecz pominąć bezkarnie nie 
udaje się. bowiem czlowiek, jak się rzekło - wierzy w ich sluszność. Stąd wewnętrzne konflikty, 
dramaty, rozdwojenie: tenże Kolesow doskonale zdaje sobie sprawę z niegodziwości swego po
stępku, lecz ... dyplom jest mu przeck:ż potrzebny. Przy tym wszystkim Kolesowa nic specjalnie 
nie nęka. Okazał skruchę (szczerze), dostał dyplom - sprawa załatwiona, nie ma o czym mówić. 

, Zilow, bohater POLOWANIA NA KACZKI, jest w znacznie trudniejszej sytuacji. Z pozoru nie spo-
1 

sób nawet ich porównywać. Kolesow jest młody, utalentowany, świat stoi przed nim otworem. 
Ziłow szczególnymi talentami się nie odznacza. jego młodość minęła, nie pozostawiwszy mu nic 
prócz pracy, której nie lubi, i żony, którą kiedyś kochał, a która mu teraz tylko przeszkadza. 
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Zilow - to złożona indywidualność. Oto jego powierzchowność: „dość wysoki, silnej budowy 
ciala, jego chód, gesty, sposób mówienia zdradzają wiele swobody płynącej z przekonania o swej 
fizycznej pełnowartościowości". Można by do tego dodać: czarujący, niegłupi, dowcipny, podoba 
się mężczyznom, kobiety zwracają na niego uwagę. A oto jego charakterystyka: pracuje byle zbyć, 
potrafi zawieść swych przełożonych i kolegów. Zdradza żonę, odwraca się z łatwością od kochanki, 

spotyka Irenę, miłą mlodą dziewczynę, niby to się w niej zakochuje, lecz zapewne i ją zdradzalby, 
gdyby zostala jego żoną. Obraz zdawałoby się, jasny - niemily to, nieuczciwy człowiek.„ 
Wampiłow nie zamierza bynajmniej upiększyć go, usprawiedliwić, przeciwnie - ukazuje pustkę 
duchową Zilowa aż do samego dna( .. . ) , nie zamierza wcale litować się nad swoim bohaterem. 
A jednak mimo to uczucie litości daje o sobie znać - a raczej nie tyle uczucie litości, co politowa
nia. 

(.„) Ten chełpiący s i ę swą fizyczną pelnowartościowością czlowiek czuje awersję do swego nie
ciekawego, nieuporządkowanego, niespokojnego życia - oto co jest ważne, oto czym różni się , 
on od zimnych cyników, wyrachowanych kombinatorów. zadowolonych z siebie filistrów. I nie 1 

znosząc tego życia, żyje nadal tak samo. Wprawdzie zdolny jest do czegoś w rodzaju buntu, 
lecz „zrywając maski " ze swych przyjaciół obraża również Irenę-ordynarnie, niesprawiedliwie, 
bezlitośnie. A nazajutrz - deszcz, na polowanie pojechać nie można. Irena opuściła miasto, 
prawdopodobnie na zawsze. Zilow usiluje się zastrzelić, lecz przyjaciele przeszkadzają mu w tym. 
Deszcz ustaje, Zilow postanawia pojechać na polowanie. Jest teraz sam - nic mu nie pozostało 
prócz polowania na kaczki . Czy wypełni mu ono życie? Należy wątpić. 

Ziłow nie dopuścił się przeniewierstwa wobec Ireny. jak Kolesow wobec Tani - obraził ją, 

odepchnął, sam tego nie pragnąc. Tania jednakże wybaczyła, Irena zaś wybaczyć nie mogla. 

A raczej to Wampiłow zrozumiał, że nie można wybaczyć i ukarał swego bohatera. Ukarał wystar
czająco surowo za to, że podjąwszy próbę zmiany swego życia, próbę stania się lepszym, nie po
trafił tego uczynić. 

A mógł przecież ... wszak miewa chwile szczerości i życie. które sobie sam stworzył. jest mu nie
nawistne. Dlatego też zasługuje na politowanie. Autor przygląda się badawczo swemu bohaterowi, 
trzeźwo, obiektywnie, lecz przyglądając się mu, wnika w tak głębokie pokłady jego psychiki, że 
niemożliwa się staje jednoznaczna ocena. wszystko to bowiem ulega przemieszaniu: osąd, współ-
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czucie, politowanie, ironia. Ziłow jest żałosny, kiedy okłamuje żonę. jest śmieszny i odpychający, 
ale„. 

( ... ) Szamanow stanowi kontynuację Ziłowa i Kolesowa, choć ewolucja tej postaci na tym się nie 
kończy - sądzę, powinna si ę ona byla skończyć w któ rejś z nienapisanych przez Wampifowa 
sztuk. („.) Szamanow jako prawnik, którego obowiązkiem jest bronić sprawiedliwości, zetknął s ię 

z niesprawiedliwością, która go zwyciężyla. N ie załamał się, nie poszedł na kompromis, lecz sprawa, 
którą prowadził, została przekazana innemu sędziemu śledczemu. Szamanow zaś, zostawiwszy 
żonę. zrezygnował z nader wygodnego życia, znalazł się w Czulimsku -- obojętny na wszystko, 
zaprzęgnięty do kieratu, żyjący z kobietą. którei nie kocha. oświadczając ni to żartem ni to serio: 
„chciałbym już pójść na emeryturę". Otrzymuje wezwanie - w mieście staje na wokandzie ta 
właśnie sprawa, od której został niegdyś odsunięty. Szamanow ma wystąpić jako świadek. Ale 
jechać mu się .nie chce: „ Mam już tego dość. Głową muru nie przebiję - niech się tym zajmują 
inni". 

Znowu miłość - kolejna wariacja na znany już nam temat (Ireny i Tani) , tym razem ma na imię 
Walentyna. Szamanow nie zauważa, że Walentyna kocha go, on w ogóle niemal niczego i nikogo 
wokół siebie nie zauważa. Walentyna sama wyznaje mu miłość, lecz i wtedy Szamanow przyjmuje 
to z pewnym opóźnieniem . Spiętrzenie wydarzeń doprowadza do tego, że opóźnienie to okazuje 
się fatalne dla Walentyny. Szamanow budzi się jednak z letargu - pojedzie do miasta i wystąpi 
jako świadek na rozprawie sądowej. 

Czy można się z tego powodu cieszyć? Z jednej strony zdawałoby się, że tak - człowiek otrząsnął . 
się z odrętwienia i znowu walczyć będzie o sprawiedliwość. Jednakże właśnie tu , w finale „Czu- ' 
limska" stosunek Wampilowa do tematu i swego bohatera staje się szczególnie wyrazisty. 
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By Szamanow mógł przezwyciężyć swą inercję, trzeba było nadzwyczajnych okoliczności -
by pokochała go Walentyna, by on sam zrozumiał. że ją kocha, żeby doszło do tragedii. Dopiero 
wtedy Szamanow postanowił wykonać swój nawet nie ludzki, lecz zawodowy (bądź co bądź jest 
prawnikiem) obowiązek. Czy nie nazbyt wysoką cenę za to wszystko zapłacono? A przecież płaci 
nie Szamanow, lecz Walentyna - istota czysta i szczera. 

Za duchowe rozdwojenie wampiłowowskich bohaterów płacą ci, którzy ich kochają - oto w czym 
rzecz. I Wampiłow zmierzał do tego wytrwale, coraz bardziej osłabiając motywację „wydarzenio
wą", coraz mocniej podkreślając motywację wewnętrzną, duchową. 

( ... ) Jednakże Szamanow robi krok na drodze do osiągnięcia harmonii duszy i osobowości. 
Z opóźnieniem-zgoda, krok to niewielki - i na to zgoda - ale robi. Daje to podstawę do przy
puszczenia, że Wampiłow bliski był artystycznego rozwiązania dylematu etycznego swego bo
hatera, że w którejś z kolejnych sztuk nastąpiłaby synteza duchowa. 

Drogę dramaturga wyznacza nie tylko poszukiwanie właściwego rozwiązania problemu, lecz 
i poszukiwanie odpowiedniej poetyki dramaturgicznej - od sztuki z głównym bohatererr, i Jego 
antagonistą do sztuki „w stylu Czechowa", w której żaden z wątków nie może być poczytywany 
za główny. By się nie rozwodzić nadmiernie wskażę jedynie na początkowy etap owego dążenia 
i tego, który okazał się ostatnim. ROZSTANIE W CZERWCU -to sztuka z głównym bohaterem, 
Kolesowem, wszystko inne stanowi jedynie akompaniament, pełni funkcję służebną. W CZU
LIMSKU zaś wszystkie wątki sztuki- cały system związków i stosunków zachodzących po
między postaciami „pracuje" nie na jakiegoś bohatera, lecz na temat utworu. Dzięki temu obser
wujemy nadzwyczaj ciekawe zjawisko: wszystkie osoby działające odnoszą się życzliwie do Walen
tyny (nawet jej rywalka Kaszki na nie odczuwa do niej niechęci), lecz nikomu nie udaje się za
pobiec tragedii. bowiem każdy ma swoje sprawy i troski, swoje wlasne pojmowanie szczęścia 
w ogóle i szczęścia Walentyny w szczególności. Nie ma tu bohatera głównego, a więc nie ma też 
antagonisty. 

( ... )Wczesne sztuki Wampiłowa - ROZSTANIE W CZERWCU i STARSZY SYN dostosowują się 
do gotowych rozwiązań gatunkowych. ROZSTANIE W CZERWCU niemal całkowicie mieści się 
w powstałym dziesięć lat temu kanonie „sztuki młodzieżowej" .. Jednakże dzisiaj mamy możność 
odczytania jej na świeżo, możemy zobaczyć w Kolesowie to, co dramaturg rozwinął w Zilowie 
i Sza manowie, wystawić nie jedną ze sztuk o tematyce młodzieżo)lllej minionego dziesięciolecia, 
lecz sztukę zawierającą jednak pewne zalążki jego poetyki i stylistyki. Możność tę miał A. 1 owsto
nogow, który wystawił ROZSTANIE W CZERWCU w Moskiewskim Teatrze im. Stanisławskie
go-lecz nie potrafił jej wykorzystać. Posłużywszy się późniejszym i lepszym wariantem z roku 
1972, teatr zmienił finał. wybral drogę pośrednią - Tania, choć nie wybacza Kolesowowi, nie 
pozbawia go wszelako nadziei, najprawdopodobniej w niedalekiej przyszłości przebaczy mu. 

( ... ) ANEGDOTY PROWINCJONALNE stoją jakby na uboczu twórczości Wampilowa. Nie jest 
wykluczone, że stanowią one zalążek nowego nurtu w jego dramaturgii - groteskowo-satyrycz
nego; te dwie jednoaktówki można uważać za szkice do „pełnometrażowego" utworu satyrycz
nego. Tytuł łączący obie jednoaktówki jest absolutnie trafny - w obu mamy do czynienia z para
doksalną logiką anegdoty, z jej nieoczekiwaną pointą, z jej jednostronnością; wyodrębnia się tylko 
te strony charakteru, które potrzebne są w danej sytuacji, odrzucając wszystkie inne. Anegdota 
zaczyna się od jakiegoś wiarygodnego faktu, realnego, wziętego z życia, lecz życie służy jedynie 
jako punkt wyjściowy do stworzenia paradoksalnego, nierealnego systemu artystycznych współ
rzędnych. SPOTKANIE Z METRAMPAŻEM zaczyna się niczym pospolita komedia obyczajowa; 
zapa1lony kibic wdziera się do cudzego pokoju w hotelu, by posłuchać transmisji. Wiktoria, dziew
czyna ów pokój zajmująca, nie ma nic przeciwko temu. Postacie te nie mają w sobie, jak dotąd, nic 
anegdotycznego. I dyrektor hotelu, Kołoszyn, wyrzucający za drzwi kibica, który się znalazł wcu-
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dzym pokoju po jedenastej, wzięty jest również z „normalnej" komedii. Lecz kiedy rzuca się na 
kibica i wykręcając mu ręce, wyrzuca z pokoju, kiedy przestraszona Wiktoria wdrapuje się na 
szafę - zaczyna się anegdota. System stosunków wzajemnych pomiędzy osobami działającymi 
odtworzony został w przedstawieniu jak najdokładniej, każda wolta w sympatiach i antypatiach 
aktorsko umotywowana - ukazuje się naszym oczom dziwny, niepojęty świat, w którym ludzie są 

' normalnymi ludźmi, a zarazem jakby nie ludźmi. Prowincja, gdzie toczy się akcja wampiłowowskich 
anegdot, nie ma granic geograficznych - to prowincja duchowa, gdzie można przy użyciu siły 
wyrzucić człowieka z pokoju, jeśli nie jest on żadną władzą (a jeśli jest władzą, to należy potrak
tować go z wyrozumiałością, nawet jeśli pozwala sobie na czyny, za które należałoby go wyrzucić), 
gdzie bezczelne babsko, pewne swej bezkarności, rzuca się z pięściami na pierwszą osobę, jaką 
napotyka ... gdzie czlowiek, którego walory umysłowe są nader mizerne, nadwyrężone w dodatku 
przez alkohol, rr.oże zmusić zupełnie normalnych, trzeźwych i inteligentnych ludzi do patrzenia na 
świat jego oczyma. Ma to miejsce w drugiej anegdocie, w DWUDZIESTU MINUTACH Z ANIOŁEM. 
Oto dwaj nienasyceni alkoholicy gotowi są sprzedać duszę za trzyrublówkę-na wódkę. Nikt owej 
trzyrublówki nie daje. Ale na zawołanie kierowcy Anczugina pojawia się młodzieniec i oferuje po
prostu- na czas nieokreślony - nie jakąś tam trzyrublówkę, a całe sto rubli. I tu zaczyna się anegdota: 
Anczugin długo wypytuje chłopaka, dlaczego chce on pożyczyć pieniądze nieznajomym ludziom 

·i nie wyjaśniwszy niczego ... rzuca się na niego, związuje i sprowadza innych gości hotelowych, by 
wspólnym wysiłkiem dociec prawdy. 

I tu zaczyna się kulminacja anegdoty; przeświadczenie prymitywnego Anczugina, że nikt tak sobie 
ni stąd ni zowąd nie może ofiarować pieniędzy, okazuje się tak silne, że staje się on przywódcą 
owego powstałego zaimprowizowanego kolektywu. Wszyscy zgodni są co do tego, że sprawa jest 
podejrzana i domagają się wyjaśnień. W końcu, kiedy dowiadują się, że w mieście tym umarła 
niedawno matka chłopaka, następuje liryczne rozwiązanie anegdoty. Sprzątaczka, która niedawno 
przeklinała alkoholików, sama przynosi dwie buteleczki wina, wszyscy piją zgodnie i Anczugin 
znowu pierwszy intonuje pieśń, którą wszyscy podchwytują i wzruszająco śpiewają. 

Powodzenie ANEGDOT PROWINCJONALNYCH w Sowremjenniku może posłużyć iako dowód, 
że teatr nasz uswiadomił sobie specyfikę dramaturgii Wampiłowa. 

( •.. ) Co się zaś tyczy pozostałych jego sztuk, klucza do nich poszukuje wiele teatrów-ze zmiennym 
szczęściem, lecz z tym samym uporem. Sądzę, że będą wciąż do niego sięgać, że po jakimś czasie I 

fascynacja nowym nazwiskiem przemieni się w fascynację interpretacyjną. 

LITERATURNOJE OBOZRENIJE, MARZEC 1971 
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W ZWIĄZKU RADZIECKIM ISTNIEJE 561 TEATRÓW 
ZAWODOWYCH, W KTÓRYCH LICZBA WIDZÓW 
PRZEKRACZA 110 MILIONÓW ROCZNIE 
W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT 
OTWARTO PONAD 70 NOWYCH SCEN 
11 WYŻSZYCH UCZELNI TEATRALNYCH 
SZKOLI AKTORÓW, REZYSERóW, TEATROLOGÓW 

ZE SPRAWOZDANIA O STANIE 
LITERATURY DRAMATYCZNEJ 
11 SZTUKI SCENICZNEJ 
DYREKTORA ZARZĄDU TEATRÓW 
MINISTERSTWA KULTURY ZSRR l1WANOWA: 
*SZTUKI RADZIECKIE DOMINUJĄ 
W REPERTUARZE ZSRR 
*KOLEGIA REDAKCYJNO-HEPERTUAROWE 
ROZPATRUJĄ ROCZNIE OKOŁO 2000 NOWYCH 
SZTUK 
*ZARZĄDY TEATRÓW 
I ODDZIAŁY ZWIĄZKU PISARZY 
SYSTEMATYCZNIE PRACUJĄ 
NAD POPRAWĄ SYTUACJI WE WSPOŁCZESNEJ 
LITERATURZE DRAMA TY CZ N EJ 
JEDNĄ Z FORM TEJ PRACY SĄ 
PAŃSTWOWE ZAMÓWIENIA NA SZTUKI, 
INNĄ KONKURSY DRAMATYCZNE 
MŁODYM AUTOROM UŁATWIAJĄ START 
SEMINARIA DRAMATURGICZNE 
W OSTATNICH LATACH 
AKTYWNĄ DZIAŁALNOśC ROZPOCZ~ŁA GRU PA 
MŁODYCH UTALENTOWANYCH PISARZY 
Ml~DZY INNYMI: 
BOKARIOW, ANKIŁOW, ROSZCZIN, WOŁODARSKI 
RUSTAM I MAKSUD IBRAHIMBEKOWIE 

p R o 
IGNATIJ DWORIECKI 
dramatopisarz 

B 

Jako dramatopisarz nie wyobra
żam sobie swej pracy w oderwa
niu od współczesności. Wyjazdy 
do zakładów przemysłowych lub 
na budowy, spotkania z intere
sującymi ludźmi zawsze dawały 
mi impuls do nowych utworów 
Każdy temat może stać się ostry 
i aktualny, jeśli ukaże się jego 
istotę z prawdziwie partyjnego 
punktu widzenia. 

AFANASIJ SAŁYNSKI 

L E M 

ANDRIEJ MAKAJONOK 
dramatopisarz 

y 

Nasza praca, praca komediopi
sarzy i satyryków, może mieć 
wpływ, wprawdzie nie bezpo
średni, ale istotny, na zagadnie
nia gospodarcze. Naszym zada
niem jest stworzenie takiej atmo
sfery moralnej, która wywoływa
łaby nietolerancję dla obojęt
ności, bałaganiarstwa, bezmyśl
nego stosunku do obowiązków. 

dramatopisarz, naczelny redaktor Tieatra 

I 

Padzie lam zdanie Konstantina Simonowa, że nie można pisać utwo
rów „czysto produkcyjnych". Wydaje mi się, że byłoby niesłuszne 
myśleć, że tak zwana tematyka produkcyjna może się obejść bez 
problematyki etyczno-moralnej. 

Życie nasze jest bogate i zróżnicowane. Nasze zadanie polega na tym, 
żeby przedstawić wyraziste i pogłębione typy bohaterów współ
czesności; nieuproszczonych, bogatych wewnętrznie, różnorodnych. 
Zadanie to wcale nie jest jednoznaczne, ponieważ charakter bohatera 
kształtuje się w starciach z ludźmi stojącymi mu na zawadzie, lecz 
ukształtowanymi przez sprzeczności tego samego życia. 

Żadna budowa, żadna fabryka, żaden instytut naukowy, jednostka 
wojskowa czy kołchoz nie wiedzie życia idyllicznego. Dlatego trzeba 
ukazywać cechy tej współczesności - poprzez dynamiczne i orygi
nalne konflikty. Jeśli takich konfliktów nie potrafimy wytropić i suge
stywnie ich przedstawić, nie powstanie utwór artystyczny. Doskonale
nie warsztatu dramaturgicznego w znacznej mierze uzależnione jest 
od kontaktu autora z teatrem. W obecnym systemie autor nie ma takich 
możliwości pracy nad tekstem w roboczej konfrontacji ze sceną, jakie 
mieli w swoim czasie Pogodin, Treniew, Wiszniewski, Korniejczuk. 
Teatry powinny znowu stać się labo~atoriami współczesnej dramaturgii. 
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SAMUIŁ ALOSZYN 
dramatopisarz 
W chwili obecnej przy sekcj,i dramatopisarzy działają trzy stałe semi
naria. Jednakże najbardziej wytężona praca mlodych dramaturgów nie 
wystarcza. Konieczne jest także aktywne i życzliwe zainteresowanie 
teatrów, oraz energiczne poparcie debiutów przez odpowiednie 
departamenty Ministerstwa Kultury. A także ogłaszanie sztuk drukiem, 
ponieważ sprzyja to nie tylko popularyzacji autorów, ale podkreśla, 
a wręcz niekiedy odkrywa ich walory literackie. ' 
Teatry niewątp liwie interesują się twórczością młodych. Ale jest to 
zainteresowanie pasywne. A teatr powinien być żywy. Z jego sceny nie 
powinny rozbrzmiewać instrukcje i pouczenia. Na scenie toczyć się 
powinna żywa gra, aby widz, włączając się do niej, odczuwał więź nie 
tyl'ko ze swymi najbliższymi, ale także ze wszystkimi ludźmi. Po to, by te
atr mógł żyć- musi mieć coś do powiedzenia, musi wiedzieć jak to 

· powiedzieć, musi mieć siłę i umiejętność. Należy mu stale o tym 
przypominać. Ale wszystkie nakazy jak ma to robić, są absolutnie poz
bawione sensu. To wewnętrzna sprawa teatru, to sekret jego twór
ców. 

ŁEŚ TANIUK 
reżyser Moskiewskiego Teatru Dramatycznego im. Stanisławskiego 
Każdy teatr dramatyczny - jeśli wierzyć komunikatom prasowym 
ma w portfelu repertuarowym sporo sztuk i pomyślne widoki na zdo
bycie dalszych. Mimo to każdy sezon zaczyna się od dramatycznego 
pytania: co grać? Zdawałoby się, że pytanie ma charakter retoryczny. 
W ciągu ostatnich miesięcy w Związku Radzieckim powstało kilkaset 
nowych sztuk. Komediofobia lat ubiegłych zmieniła się w zamiłowanie 
do komedii, ale też jakość tego typu sztuk wyraźnie spadła. Ustąpił 
w cień dramat o nastroju romantycznym. Nieudane są też próby w dzie
dzinie tragedii. Potirzebę „wstrząsów emocjonalnych" próbują za
spokoić me'lodramaty. Bynajmniej nie odcinam się od tego gatunku. 
Jeśli widz pragnie melodramatu, ja, jako reżyser, mam obowiązek 
pragnienie to zaspokoić. Ale ... nie mogę. Nie mam czym. Współczesne 
melodramaty wstrząsają mnie tylko swoim niskim poziomem. 
Charakterystyczną cechą procesu rozwoju teatru radzieckiego jest 
jego wielonarodowość. Obecnie ponad jedna trzecia nowych sztuk to 
przekłady z innych republik. Jednakże mimo różnych zaleceń, ogromna 

1 

ich większość nie wchodzi na sceny Moskwy i Leningradu ( ... ) Już 
słyszę pytanie: A dlaczego właściwie reżyser nie wybrał sztuki, która 
wydaje mu się interesująca - i popracowawszy nad nią z autorem 
spróbował tchnąć w nią życie sceniczne? Niestety, o tym właśnie 
zapomniano. Tradycją staje się wystawianie, bez przeróbek, wszy
stkiego co wychodzi spod pióra autora. Marzeniem moim jest, aby 
dramatopisarz stawiał trudne zadania reżyserowi, a reżyser autorowi. 
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WOLDEMAR PANSO 
naczelny reżyser Teatru Dramatycznego w Tallinie 

Jestem przeciwnikiem sztuk upraszczających rzeczywistość. Jako 
reżysera interesuje mnie dramaturgia równie głęboka jak życie. 
Takie wysokie kryterium spełnia dla mnie klasyka rosyjska i radziecka
gdyż ukazuje świat ludzki w całej pełni i złożoności. 

W moim przekonaniu istnieją trzy rodzaje odchyleń które utrudniają 
teatrowi realizację jego podstawowych zadań. Teatr pozbawiony 
oblicza ideowego i artystycznego był i będzie teatrem nastawionym na 
gusty drobnomieszczańskie, albowiem brak zdecydowanej linii skła
nia go do wystawiania „modnego", dość przypadkowego repertuaru 
i stosowania efektownych, ale pustych chwytów inscenizacyjnych. 
W takich teatrach wiele jest eklektyzmu i sztampy. Ale w sztampę 
mogą się też obrócić wspaniale tradycje przeszłości, jeśli się je będzie 
absolutyzować. Teatr, który rezygnuje z poszukiwań, rozmija się z ży
ciem, staje się „muzealnym'', „pluszowym" zabytkiem. Bywają też 
nadgorliwi reformatorzy, którzy w pogoni za modą przekształcają 
nowatorstwo w sztampę. Ta pogoń za nowinkami z reguły odbywa się 
kosztem tradycji, a czasem i treści. Nie interesuje mnie eksperyment 
sam w sobie. Każda nowa inscenizacja jest dla mnie eksperymentem, 
stanowi nową możliwość odbicia rzeczywistości. 

WASILIJ KISl'ELOW 
główny reżyser Teatru Dramatycznego w Murmańsku 

Bardzo nieliczni aktorzy współczesnego teatru przygotowują się do 
prób. Większość z nich jest przekonana, że myśleć powinien tylko 
reżyser. Reżyserzy również nie są bez grzechu. Jednym z najczęstszych 
jest modna tendencja do „samowyrażania". Najsmutniejsze, że owo 
groźne zjawisko propagowane jest przez niektórych krytyków, a na
wet i widzów. Można by pomyśleć, że zabierający się do pracy nad 
spektaklem współczesny reżyser troszczy się nie tyle o ujawnienie 
myśli zawartej w sztuce, ile ze wszystkich sił stara się wymyślić coś 
nadzwyczajnego, traktując to jedynie jako pretekst do zademonstro
wania własnej pomysłowo.k i . 

Wydaje mi się, że od pewnego czasu przesadzamy mocno w trosce 
o młodych, stwarzając im natychmiast maksimum pomyślnych warun
ków działania, powierzając im funkcję, do których nie dorośli psychicz
nie i zawodowo. Długo zapamiętam rozmowę młodych aktorów, któ
rzy przepracowawszy w naszym teatrze trzy lub cztery miesiące i za
grawszy szereg odpowiedzialnych ról uznali, że mogą zacząć dyktować 
warunki materialne. Rozstaliśmy się z nimi bez żalu. Niestety, nie był 

I to wypadek sporadyczny. 
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IGOR WŁADIMIR 
naczelny reżyser Teatru im. Lensowietu w Leningradzie. 

Bez aktora jesteśmy bezsilni. Właśnie dlatego pozycja dobrego aktora 
w teatrze współczesnym nie ulegla praktycznie żadnym zmianom; jest 
on nadal przekaźnikiem idei autora i teatru. Pozycja kiepskiego aktora 
w dzis_iejszym teatrze wyraźnie się polepszyła: coraz trudniej się go 
pozbyc. 

lst_nieje też inna kategoria trudności: płynność kadr technicznych, 
dz1ewię~~as~owieczna technika scen_iczna, wysoki koszt i niska jakość 
dekoraCJI, niedbale wykonane kostiumy, problem stolarza, rekwizy
~ora - problemy, problemy ... Specyfika tych kłopotów polega na tym, 
ze są one identyczne we wszystkich teatrach niezależnie od szkół czy 
kierunków. 

Jeśli reżyser nie chce stanąć w miejscu, musi eksperymentować. 
Z jednej strony eksperyment - to ryzyko. Straty materialne i artystycz
ne ponosi cały zespół teatru. Eksperyment nie może stanowić dla 
reżysera ani dla teatru celu samego w sobie, pracujemy bowiem dla 
widza. Ale z drugiej strony reżyser nie może dow.ieść swej racji słowa
mi, lecz jedynie w praktyce, przedstawieniem. I powinien mieć do 
tego prawo. A prawo do udowodnienia - to prawo do zaufania. 
Wydaje się dziwne, że poważni, odpowiedzialni ludzie, którzy powie
rzają reżyserowi l'osy całego teatru, czasami odmawiają mu prawa 
do eksperymentu. 

GLEB DROZDOW 
główny reżyser Teatru Dramatycznego im. A. Kolcowa w Woroneżu 

W wielu teatrach funkcje kierownicze spełniają ludzie o niewystarcza
jących kwalifikacjach. Dlaczego tak się dzieje? Można zwalić wszystko 
na przestarzały system organizacji teatrów i, co tu ukrywać, przyczyna 
ta jest bardzo istotna. Ale są także inne. Weźmy chociaż zasady rekru
tacji na wydziały reżyserskie, gdzie zupełnie nie bierze się pod uwagę 
zdolności organizacyjnych przyszłego reżysera, ani jego możliwości 
jako kierowni.ka. 

Tradycyjnie nierozwiązalny jest problem współpracy z dramatopi
sarzami. Narodzinom nowych sztuk poważnie pomogłoby materialne 
zainteresowanie reżysera. Za skomponowanie jednego lub dwóch 
tematów do spektaklu kompozytor otrzymuje, całkiem słusznie, 
określony procent tantiem. Natomiast reżyser, który decyduje o osta
tecznym jego kształcie, tantiem nie otrzymuje. Czyż nie prościej więc 
jest wystawiać znane, wypróbowane sztuki, zamiast głowić się nad 

· nowymi? 
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DYM ITR ALEKS IDZE 
Ludowy artysta Gruzjińskiej SSR i Ukraińskiej SSR, 
główny reżyser gruzińskiego Teatru Akademickiego w Tbilisi 

Zdolność do reżyserowania jest cechą specyficzną, niezbyt często 
spotykaną. Dlatego istniejący obecnie system rekrutacji na wydziały 
reżyserskie wymaga rewizji. Po co przyjmować 12-15 osób na kurs, 
jeśli wśród nich tylko kilka jest naprawdę utalentowanych. ( ... ) 
W Gruzji - inaczej niż w Moskwie - aktorzy i reżyserzy uczą się 
razem i zamiast dwóch wydziałów istnieje jeden: reżyserii i sztuki 
aktorskiej. Doświadczenia trzech wyższych uczelni - leningradzkiej, 
kijowskiej i tbiliskiej -wykazują, że kształcenie reżysera w mieszanej 
grupie reżysersko-aktorskiej jest obecnie jedyną słuszną i skuteczną 
metodą kształcenia młodego pokolenia teatralnego 

ŻRÓDŁA TEKSTÓW: DIALOG NR. 
2. 3, 7. 9. 10/1973, 1, 1 o, 11 /1974, 11 11975 
tłum . ps, kb. 
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W PRZYGOTOWANIU: 
IL A SZEK I 

KOMEDIA OMYŁEK 

BIURO 
OBSŁUGI 
WIDZOW: 

KIEROWNIK 
ANDRZEJ 

KRAJEWSKI 
ORGAN IZA TORZV: 

ANNA 
BURZVNSKA 

WOJCIECH 
OtAKOWSKI 
WŁADYSŁAW 

RASSOWSKI 
JANUSZ 

MIERKOWSKI 
JAN 

SALACH 
KIEROWNIK 

TECHNICZNY 
ANDRZEJ 

WOJCIECHOWSKI 
GŁÓWNY 

EL KTRYK 
WALDEMAR 

NOWECKI 
KIEROWNICY 
PRACOWNI: 

KRAWIECKIEJ 
DAMSKIEJ 

HALINA 
SOBOTA 

RAWIECKIEJ 
M~SKIEJ 

MIECZVSŁAW 
PUCHALSKI 

STOLARSKIEJ 
WACŁAW 
BIELIŃSKI 

MOD ELA TORS Kl EJ 
ZBIGNIEW 

CHERCZYŃSKI 
MALARSKIEJ 

MAKSYMILIAN 
STRATANOWSKI 
PERUKARSKIEJ 

ALICJA 
SAWICKA 

ŚLUSARSKI EJ 
JAN 

DJANCZE KO 



W R E E R Z E: 
MAURICE HE 
PIER VEBER 
PAN I PR EZESOWA 
L C A DM NT . RY 
AN IA Z ZIELONEG O WZGÓRZA 
L I 
ZŁOTA KARETA 
E A 
CZŁOWI E K, KTÓRY ZMIENIŁ NA~ 
ZWIS KO 
GE AR W 
TA MAŁA ZIEMIA 
TADE RITT ER 
W MAŁYM DOMKU 

ANI G 
I 

YM DWORKU 


