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Azot Abdulin, dramaturg baszkirski jest członkiem 
Związku Pisany ZSRR, o takie członkiem Komuni 
stycznej Partii Związku Radzieckiego. 
Urodził się w roku 1931 w Południowej Baszkirii. Po 
ukończeniu szkoły średniej przez dwa lato procował 
jako nauczyciel wiejski. Ukończył Boukirski Instytut 
Pedagogiczny, był aspirantem Instytutu Literatury im. 
Gorkiego w Moskwie, o następnie wykładał no Uniwer
sytecie Baszkirskim , gdzie objął katedrę literatury 
radzieckiej. 
Jego pierwsza sztuko „Pamiętaj o mnie, słońce" („Nie 
zobywoj mienia, sołnce") było wystawiono no scenie 
Baszkirskiego Akademickiego Teatru Dromotycznego 
w roku 1963 Potem grono ją w piętnastu innych te_ 
otroch ZSRR. 
W roku 1979 w Moskwie nakładem wydawnictwo „So_ 
wriemiennik" ukazało się książko „Czerwono roso" 
(„Krosnojo roso") - zbiór trzech opowieści, wydanych 
w różnym czasie w Moskwie i Baszkirii: „Pamiętaj 
o mnie, słońce", „Czerwono roso", „Białe mleko" („Bie
leje moloko"). W roku 1976 no konkursie zorganizo
wanym przez redakcję czasopismo „Mołodojo Gwordi
jo" opowieść „Białe mleko" zdobyło pierwszą nagrodę 
w dziedzinie prozy. 
Sztuko „Trzynasty" („Trinodcotyj priedsiedotiel") po roz 
pierwszy wystawiono było w roku 1979 w Moskwie na 
scenie Państwowego Teatru Akademickiego im. J. Wach
tongowo. 
Obecnie sztukę tę wystowioją Państwowy Akademicki 
Teatr im. Puszkina i Teatr Dramatyczny w Leningradzie, 
Armeński Teatr Akademicki im. Sundukjano w Erewa
niu, teatry w Nowosybirsku, Kujbyszewie, Tomsku i w 
wielu innych miastach Związku Radzieckiego. 



.„czynić starania w kierunku podjęcia reali
zacj~ nie m~iej niż jednej pozycji dramaturgii 
wspołczesneJ Strony zaprzyjaźnionej w ciągu 
trwania niniejszej Umowy. 

Z Umowy o współpracy pomiędzy 
Akademickim Teatrem im. J. Wach
tangowa w Moskwie a T eotrem 
Polskim w Warszawie 

*** 
Sztu~o bo~zkirskiego. dromoturgo Azoto Abdull1na wy
st~w10.no ie.st obecnie w wielu teatrach Związku Ro
dz1eck1ego, Jednak po raz pierwszy ujrzała światło rom
~y no scenie Te~tru im. J. Wachtongowo, chlubiącego 
srę swym szczegolnym zainteresowaniem nowymi naz
wiskami i zjawiskami we współczesnej dramaturgii ra
dzieckiej. 
Sztuko to opowiada o przewodniczącym kołchozu o 
czlowil!'.ku ki~rującym pewną zbiorowością, który tro

0

skę 
o lud.z1 uwozał za spr?wę zasadniczej wagi I za swój 
obowiązek. Tok jak kozda sztuko, traktująca 0 noprow
d~ istotnych sprawach no szych czasów. „T rzynasty" wy
b1ego. dc;ilego pozo ro my tematyki wiejskiej, czy pro
~~kcy1ne1. lest to, w gruncie rzeczy, studium osobowo
sc1 wspołczesnego obywatela radzieckiego, człowieka 
oktv':"'nego, świadomie uczestniczącego w budowie ko
munizmu. Oqromną zaletą sztuki jest to że jej autor 
z wielką. wraż.liw~ścią_ uchwycił problemy,' które czekają 
no rozw1ązan1e 1 ktore spędza10 sen z powiek wielu 
ludziom na różnych szczeblach naszego życia społecz
neqo. Ostro ingerując w życie, Abdullin nie tylko kon
statuje pojawienie się w nim poważnych problemów 
ekonomicznych i moralnych, ole próbuje takie znaleźć 
d~oql i~h rozwiązania, przv czym dominujące znacze
nie morą tu postawy moralne - no nich ogniskuje się 
n?sza uwoqa. Autor bardzo trafnie uchwycił nakaz czo
sow: moralne doskonalenie jednostki stolo się współ
cześnie sprawą wagi państwowej. 

Niech mi wolno będzie powiedzieć, że, jak twierdzi kry
tyka, dcwno już nie było no naszej scenie tak „pory· 
wojącego spektaklu". Publicystyczno pasjo sztuki znaj
duje wsoorcie w wysokiej temperaturze emocjonalnej 
przeżyć bohaterów, w wyraziście nosz'<icowonych cha
rakterach l.idz'<ich. Rezygnując z wszelkich ozdobników 
i wyszukanych zabiegów inscenizacyjnych, skoncentro· 
woliśmy całą uwagę no aktorach, pragnąc ukazać to, 
c:o najważniejsze - aktywność i twórcze zaongażowo· 
nie ludzi i człow i eka. W sztuce tej, w której każdy pro· 
blem rozpatrywany jest przez pryzmat ludzkich uczuć 
i namiętności, w której każdy problem jest nam aż do 
bólu znany, mamy do czynienia z niezwykłym wzajem
nym oddziaływaniem aktora i widza, sceny i publicz
ności. Nie ulega wątpliwości, ie spektakl wywiera du
ze wrażenie: widzowie opuszczając teatr, nie przestają 
rozwc:ioć wszystkich „zo i przeciw", oby wydać swój 
wiosny wyrok, wyrok sumienia o bohaterze spektaklu. 
Teatr porusza drażliwe problemy życia społecznego, ole 
nie próbuje narzucać gotowych rozwiązań, skłania tyl
lco do dyskusji i przemyśleń. Krytyko ocenila przedsta
wienie bardzo wys~o. Według wielu opinii wyrażonych 
w prosie je~t ono nie tylko wydarzeniem artystycznym, 
ole i ważnym zjawi~'<;em w życiu społecznym. 
Szczeqólnie trudne role przypadły w tym przedstawie
niu odtwórcom postaci byłego przewodnicząceqo kol
c.hozu Soqodiejewo i prokuratora Ulino. Sylwetko So· 
qodiE'jewo naszkicowano jest wvjątl<owo oszczędnie I z 
w:elką powściąqliwościo O jeoo sile, o \YVrozie tej po
staci stanowi przebnanie o własnej słuszności, nieuch
wytny, 'l jednak ałęboko autentyczny kontakt :z:e świad
kami, wiaro w odwagę cywilną towarzyszy pracy, wiel
~a sympatia, okazywano także tym, którzy odkryli praw 
dę nir. od razu, ołacac za nią cenę duchowej rozterki 
i maminych cierpień. Przed nami człowiek nieprzeciętny, 
człowiek o wsoor.iałvm, nieuqiętvm charakterze, jeden 
z tvch . którzy świadomie przyjmują no swoje bar'<i cię
żar troski o losy ajczyznv. Ludzie ufają mu ponieważ 
wiedzą, ie można mu ufać. 
Takiemu Sagodiejewowi przeciwstawia Abdullin proku
ratora Ulino. Ulin obdarzony jest pewnością siebie, 
otwartością , nawet pewnym osobistym urokiem. Nie, 
nie pragnie potepienio 1 ukarania Sagodiejewo tylko 



dloteqo, że byłoby to jego, prokuratora, niejako zawo
dowe z~1yciestwo. Dochodzi natomiast do wniosku, .i:e 
zostosowon•e represji wobec Sogodiejewo jest niepod
wożolną koniecznością. Ulin bow·em ma obowiązek 
stać no str::iży prawo, które rzeczywi ście zostało tu po
gwałcone. Tok jak Sogodiejew, i on ma swoje własne 
przekonania , swoje własne prawdy. Włośnie konflikt, 
wewnętrzna walko, starcie takiego Sogodiejewo z to· 
kim Uline111 przekształcają spe'<tokl „Trzynastego" w 
dy~kusję nakłaniającą do wspólnych rozważań nad tym, 
jak doskonol c mechanizm wzajemnych stosunków no 
wszystkich płaszczyznach działalności człowieka, oby 
mechanizm ten nie tylko nie hamował twórczej ini
cjatywy, ole przeciwnie - sprzyjał jej. W tym tkwi. moim 
zdaniem, tajemnico powodzenia sztuki i spektaklu. A 
najlepszym, jak sądzę, dowodem sukcesu jest t'o, że 
no wniosek licznych organizacji, w tym to'<że kolekty
wów kołchozowych, przygotowanych przez Teatr im. J. 
Wochtongowo soekto'<ł „Trzynastego" ka ndyduje do 
Nagrody Państwowej ZSRR. 

Jewqienij Simonow 
ludowy artysto ZSRR 
glówny reżyser Teatru im. J. Wachtongowo 

GŁOSY PRASY 
O SZTUCE ABDULLINA 

USPRAWIEDLIWIĆ ... A SPRAWIEDLIWOSćł 

Teatr im. J. Wochtongowo zabrał głos w sprawie nie· 
zwykle ważnej, bo dotyczącej dalszego twórczego roz
woju naszej socjalistycznej demokracji. Jeszcze raz te
atr przypomnia ł o tym, że sceno - to obywatelsko 
trybuno, z której mogą i powinny podać słowo prawdy, 
głęboko poruszojoce ludzi, wnikające w sens ich ży 
cie .. . 

W. Swin n1kow 
„Komsomolskojo prawdo" 

19 lipca 1979. 

SĄD UDAJE SIĘ NA NARADĘ .. . 

Dawno już nie ogladoliśmy no żadnej stołecznej scenie 
tok pasjonującego porywającego spektaklu ... I mimo 
woli wracamy dziś myślami do „Frontu" A. Korniej 
czuko , wystawionego w lolach wojny no tej samej 
wochtongowskiej scenie. Oba te spektakle ostro inge
rują w życie, dyskutują z widzem o najbardziej draż
liwych sprawach naszych czasów. 

Jurij Zubkow 
zaslużony działacz 

sztuki RSFRR 
„Ogoniok" 

grudzień 1979 

TRZYNASTY PRZEWODNICZĄCY 

Główna wartość sztuki Azota Abdullina zawiera się 
przede wszystkim w ostrości widzenia świata i głębi 
artystycznych przemyśleń jej autora. Posiada on za
dziwiającą umiej~tn;>ŚĆ przt·noszenio w świat sztuki le 
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go, co zna z out::ipsj1, w nowej bogolste1 formie, 1 to 
nie jako pewnych odosobnionych, jednostkowych zda 
rzeń, ole jako typowych, uogólnionych przez artystę zjo 
wisk, zasługujących no uwagę i opinię społeczeństwo. 
Czyż nie to powinno być miernikiem prawdziwego ta
lentu artysty~ 

N. Abołkin 
„Sielskojo żyzń" 

16 listopada 1979. 

OSKARŻENIE SAGADIEJEWA 

Dramaturg i teatr poddali nam pod rozwagę konflikt 
niezwykle ostry i złożony. 

B. Pojurowskij 
„Litieroturnajo gazieto" 

31 października 1979. 

SPRAWA MURATA SAGADIEJEWA 

Dramatu~g skonstruował fabułę w sposób, dzięki któ
remu stolo się możliwe zespolenie problemów natury 
ogólnej ze sprawami osobistymi: Sogadiejew zrezyg
nował w sądzie z obrońcy, bo bardziej niż na obro
nie zależało mu na prawdzie, opowiedzianej przez 
jego towarzyszy, ludzi z kołchozu. Wtedy, powiedział, 
lepiej potrafią oni uozumieć sens naszej wspólnej 
sprawy. 
Abdullin zaskakuje niekiedy ostrością barw. Pokazane 
przez niego życie urywa się nagle w swoim naturalnym 
biegu, a z początkowo zamazanych konturów stopnio
wo wylania się wspanioly, naturalny jego obraz. 

Nino Wielechowa 
„Lilteraturnaja Rossija" 

12 października 1979 

„TRZYNAŚCIE" - LICZBA NIESZCZĘśLIWAi 

Nie w ciszy gabinetu pisarza i nie na wypolerowanym 
pulpicie stołu zrodził się pomysł sztuki Azoto Abdullina 
Podpow1edziolo go samo życie, uważne śledzenie lo
sów współczesnej wsi i autentyczna znajomość spraw, 
które legły u podstaw dramatu. Jest to sztuko o tych, 
którzy żywią kraj i którzy swą ciężką procą oddają 
hold ziemi. Sztuka Abdullina, tak jak każdy dramat, 
poddający pod dyskusję problemy nas:i:ych czasów 
i próbujący odpowiedzieć na pytanie „jak żyć", w 

swej wymowie społecznej wychodzi daleko pozo ramy 
tematyki wiejskiej. Jak pogodzić, mając no uwadze in_ 
teres społeczeństwo, plonowanie „odgórne" z inicja
tywą „oddolną"? Czy trzeba aż określać granice tej 
inicjatywy. aby nie pozostawała ono w sprzecznoki 
1 samą istotą naszego życia? Czy dobrobyt jest niebez
pieczny dla harmonijnego wewnętrznego rozwoju czło
wieka, jeżeli został osiągnięty dzięki uczciwej, rzetelnej 
procy? Czy rzeczywikie słusznie postępują ludzie, usiłu
jący w imię „honoru rejonu" powstrzymać tych, którzy 
zbyt wyrwali się do przodu, podając tym samym w wąt
pllwość same metody zarządzania? Mądro, dyskusyjna 
sztuka zawsze wywołuje emocje. Dla naszego widza, 
nieustannie zmierzającego do poznania prawdy, myśli 
i czyny, uczucia i emocje sq nierozerwalnie ze sobą 
związane. Tok, jak związane są ze sobą słowo i czyn, 
myślenie i działonie. W ostatecznym bowiem rozra
chunku liczą się tylko te jednostki, dla których sprawy 
społeczeństwo i państwo oro:i: interesy osobiste stano. 
wią niepodzielną całość. 

A. Sołodownikow 
zasłużony działacz 

sztuki RSFRR 
„Moskowskojo prawda" 

28 wrześnio i979 

TRZYNASTY - SZCZĘSLIWY 

Sztuka Azota Abdullino z niezwykłą ostrością i bardzo 
wiernie przedstawia jeden z najważniejszych probie_ 
mów moralnych: odpowiedzialność przywódcy, komu
nisty, każdego kołchoźnika za powierzone mu obo
wiązki. I to stanowi przede wszystkim o wielkiej sile 
jej oddziaływania. Rozległość problematyki pozwala 
odbierać sztukę czynnie i z zainteresowaniem nawet 
tym, którzy nie mają nic wspólnego z życiem wsi. 
Najcenniejszą chyba cechą Sagadiejewa jest miłość 
i zaufanie do ludzi. Jako działacz gospodarczy, zdawał 
on sobie sprawę z tego, że oby wydźwignąć kołchoz 
z upadku potrzebne sq przede wszystkim pieniądie. Nie 
ustawił się Jednak w kolejce do państwowej kosy 
po kolejną :i:apomogę. Rezerwy znalazł na miejscu: w 
lepszym wykorzystaniu ziemi I czasu procy. Ponadto 
Sogadiejew doskonale rozumial, że przede wszystkim 
należy przywrócić ludziom wiarę we wiosny kołchoz„. 
Przecież był on trzynastym z kolei przewodniczacym 
Dwunastu jego poprzedników tę wiarę zachwiało. 
Z roku na rok partia coraz więcej uwagi poświęca spro 
wam rolnictwo. Historyczne decyzje marcowego Plenum 
KC KPZR (1965), XXIV I XXV Zjazdów Partii wyznaczyły 
1eroki program doskonalenia produkcji rolnej. Wiele 



uwagi poświęca s ię w nim inicjatywom samych kierow
ników gospodarstw i kołchoźników. Włośnie to, moim 
zdaniem, bezbłędnie pojął Sogodiejew, wcielając w 
życie wskazówki partii . Sprawdził s i ę on jako zdolny 
przywódco i przedsiębiorczy gospodarz. 
Dramaturg ukazał jeszcze jedno ważne źródło sukcesów 
Sogodiejewo. Gospodarząc no ziemi, nie morny prawo 
lekceważyć tysiącletnich doświadczeń naszych przod
ków. Ziemio mści się za lekkomyślność - i to mści 
się srogo. 

K. Komisorow 
główny specjalista 

dis rolnictwo 
Państwowego Komitetu Plonowania 

przy Rodzie Ministrów ZSRR 
kandydat nauk ekonomicznych 

„Sowietskojo kulturo" 
24 lipca 1979 

TCHNIENIE ŻYCIA 

Sogodiejew jest człowiekiem oryginalnym i utalento
wanym. Nie chce przystosować się do warunków, w jo · 
kich przychodzi mu żyć. Talent z reguły nie jest chro
niony, a tym samym narażony jest no liczne ciosy. 
I tylko serdeczna pomoc i poparcie ludzi z kołchozu 
doda Sogodiejewowi nowych sił. Z tego punktu widze
nia sztuko Abdullino ma wymowę głęboko optymistycz-
ną. 

G. Norimonow 
profesor, laureat 

Nagrody Leninowskiej 

Sztuko Abdullino, niezależnie od wielu innych swoich 
wartości, ujmuje swą niezwykłą szczerością w ukazaniu 
najbardziej aktualnych problemów współczesnego koł
chozu. Jednym z nich jest problem przezwyciężenia 
trudno$ci, związanych z sezonowością procy w gospo
darstwach rolnych. Podczas kilku zimowych miesięcy, 
szczególnie w strefach, gdzie nie występuje czarno
ziem, znaczna część kołchoźników przekształca się 
z producentów dóbr materialnych w ich wyłącznych 
konsumentów. Według prowadzonych przez nos obli
czeń jest to ogromna, niepowetowana strato dla nasze
go kroju . 

M. Wosilenko 
doktor nauk ekonomicznych, 
profesor Akademii Rolniczej 

im. K. A. Tlmiriozewo 

Kozdo mysi dramaturga wywołuje niezliczoną ilośc sko 
jarzeń. prowokuje widza do wciąż nowych i nowych 
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p~emy~len .. ' .\o 1est chyba cecho prawdziwej, inteligen
ne1 tworczosc1 . 
Stono~isko przewodni.c~ącego kołchozu wymaga nie
~wykł?J wszechstronnosc1. Chodzi tutaj nie tylko o zno -
1omosc agronomii, zootechniki, czy budownictwo. Przed 
człowiekiem i;ielniącym tę funkcję stoją jeszcze inne 
niezwykle .vozne zadania: musi on umie:: odbudować 
z?iorowość, ~tóra . wczyna się rozpadać, być jednocześ-
111-; pe~ogoąre~ 1 kont~olerem . Ale głównym celem jego 
dzrałanro powrnno byc organizacjo produkcji chleba 
mięso, mleko, warzyw... ' 
W tym wirze codziennych wydarzeń, kiedy życie wyma
ga od nos błyskawicznych decyzji, o każde nawet 
najmniejsze opóźnienie powoduje n1eodwroccl~e stra
ty, trzeba. czos7m u~ie.~ ponos~ć ryzyko. I w takiej 
sytu~cjl nie moze zow1esc tylko 1edno - sumienie ko
munisty. 
Dlaczego Sogodiejew miał na ludzi toki wpływ? 
A. ~b.dulll~, ~utor sztuki, odpowiada no to pytonie. So
god1eiew zył 1 procował tok, oby nie zawieść oczekiwań 
lu~zi . I oni. sami uznoi.i Soqodiejewa za swego przy. 
wo~kę. Umiał on bowiem dostrzec w człowieku to co 
~o/lepsze. i najcenniejsze. Dostrzec - i wydobyć' no 
swrotlo dzrenne. „ 

S. Kopnienkow 
dwuktornie odznaczony Orderem Lenina, 
przewodniczący kołchozu im. Timiriozewo, 

Okręq Kołużsk1 
„Komsomolskoja prawdo" 

28 listopada 1979 

TRZYNASTY PRZEWODNICZĄCY 

Dramaturg z pewnością nieprzypadkowo uczynił swe
go bohater~ „trzynastym". Chciał on chyba tym sa
mym • ukazoc pewną nieodwracalność ludzkiego losu : 
czlow1ek ten od samego początku, od tytułu sz!ukr 
skazany był no pójście pod pręgierz. I nie dlatego że 

' naruszył prawo i wysłał kołchoźników nod Morze C~or
ne, ,nie w~trz~muioc im w tym czasie wypłaty wynogro
dzen. To.kze 1 n1~ dlatego, że zezwolił no dwukrotne 
zopłoce.nre za zarnstalowanie urządzeń sanitarnych w 
kołchozie tylko po to, aby ludzie mogli żyć w normol
r.y~h worunk~c~ . I rzecz nie w tym, że podarował ied 
ne1. z kolchozn1c krowę z kołchozowego stado, nogro 
dzo1ąc Jq w ten sposób za długie lota ciężkiej pro. 
cy. 

Sogodiejew został. „spi~ony no straty" z innej przyczy
ny. W czasie publtczne1 rozprawy sądowej przedstawio
nej przez ~bdullino, bohaterowie próbują wyjaśnić die 
czego l~d~1e .tacy jak Soąodiejew, którzy dzięki swej 
mądrości 1 niezwykłym zdolnościom wyrastają ponad 



przeciętność, tok często popodojq w konfl ikt z otocze~ 
niem. Literackim szkieletem drom~tu. są . w~po~1edz1 
świadków, którzy z różnych stron nosw1etlo1ą zyc1e S?
godiejewo I okoliczności, w jo.ki~h ~rzystlo mu s1~ 
sprawdzić. Każdy z siedmiorga swrodkow obr~ny wno.s1 
do sprawy coś nowego, swoj7 własne p0Jm?"':'on1e 
człowieka, obywatela, przewodniczącego Sogod1ejewo. 
Po pierwsze, Sogodiejewowie w swoi~ nieustannym ?ą
żeniu do przodu tok bardzo wybiegaj~ .pon?d pr.zec1ęt 
ność, że w porównaniu z ich. d~iolo .lnosc1ą nre?o~1ągnlę
cia innych stoją się szczegolnre w1docz~e. !eze!1 Soąa
diejew może, o inni - nie, to znaczy, ze. c1 ktorzy _kr.e
rujq, źle wy~onujq swoją pracę. Po d~g1e_, Sagodteje
wowie naruszają prawo wtedy, gdy staie srę ono prze
szkodą no drodze do osiągnięcia nowego. celu. I t? 
z kclei irytuje I zbija z tropu tyc~. dla kt~rych bodz
cem do działania mogą być tylko 1 wyłączn ie wytyczne 
potwierdzone no piśmie. Nawet nie próbują oni zrozu
mieć że owe wskazówki ustala się dopiero wtedy, gdy 
ktoś 'już ośmielił się działać, kłodqc podwaliny pod 
przyszły oficjalny kurs. Rozpoczynoiąc ~o~podorowo 
r.le według zupełnie nowych zasad Sogod1e1ew wyprze
dził postanowienia słynnego Plenum KC KPZR z 1965 
roku . 
Pytania stawione są w ~posób ~stry i ~e7zowy . Odpo
wiedzi brzmią wystarczająco obiektywnie 1 z~ecydowc;i
nie. Mimo to w pewnym momencie przycho.dz1 no mysi, 
że to, co roząrvwo się no scenie przypomina „ok~ągły 
stół" w redakcji poważnego czasopismo, przy kto~ym 
dyskutuje ~ię no temat: „Dłoczeg~ tok tru.dne Jest 
życie ludzi czynu?" Każdy z dyskuton_tow wy~ow1od.o .swe 
własne przemyślenia, oparte no w1eloletn1m d?sw1od
czeniu, o rutynowany redaktor wybiera z tej masy 
słów i myśli to, co może stanowić siłę nopędowq. dys. 
kusii. Dromot11rq, świetny, doświodcz~>ny publrcys!~ 
znajduje zarówno argumenty, przemowlo1ące no kofl"'.SC 
Scigodieiewo jak I te .• które świadczą przeciwko nie
mu, dzieląc w ten sposob. esoby _dro~otu, no dwa. ob?
zy. W Jednym z nich zno1du]ą się c1 , k!orzy pop1er~1ą 
Sogodlejewo, w drugim - jego p~~eciwnicy. Ale. oprocz 
starcia się ze sobą biegunowo roznv~h _poglq~ow, . ~7-
wnątrz samych obozó.w powinno r?d?ic .s1~ eh~~ .wyiscr? 
sobie naprzeciw, chęc stworzenia 1ednosc1 mvsli 1 uczuc: 
ro włośnie odróżnia sztukę od dziennikarskiej, prasowej 
dyskusji o współczesności. 
W jo'<i sposób tworzy Abdullin tę jedność? W jok1 spo 
sób wyprowadza sztukę z kręgu publicystyki i dochod_z1 
do dromoturgii1 Wydoje się, że jest to problem. ~re 
mniej ciekawy niż losy przewodniczącego Sogod1e1e · 
wo. 
Akcjo dramatu Abdullino rozgrywa się w dwóch rów
noległych płaszczyznach. Pierwsza z nich - to zeznania 

swiodków kołchoźników. Tłumaczą onr postępowanie 
Sogodiejewo tym, że wszystko co robił. robił w trosce 
o to, oby kołchoz jak najszybciej stcnoł no nogi, oby 
udało się obudzić w ludziach nadzieję no lepsze ju
tro. 
W płaszczyźnie drugiej, płaszczyźnie sprzeciwu, skon 
struowonej po mistrzowsku, w sposób bardzo loko· 
niczny, ole pełny, świadkowie burzq porządek rozprawy 
żądając ponownego przesłuchania. Każda z występu
jccych postaci broni swojego przewodniczącego nie 
tylko przed oskarżycielami , ole i przed samym sobą. 
W ostatecznym rozrachunku najważniejsze jest to, oby 
bez względu no dalsze losy Sogodiejewo za wszelką 
cenę zachować wartości, jakie wskrzesił on w lu
dziach - przeświadczenie o godności i honorze czło 
wieka. Uznać za własne jego zasady gospodarowania. 
No tym wiośnie polega tworzenie ogólnej dramatycznej 
atmosfery spektaklu . 
Kaido z siedmiu postaci: Kodrio, Zakirow, Soubon-Apo, 
Wiugin, Chorisowo, Kudoszew, Cholido - zawiera w 
sobie jakąś cząstkę myśli Sogodiejewo, które zespolone 
w jednolitą całość doją pełny obraz jego myśli i czy
nów. I no tym polega jedno z n1.1jcięższych przewinień 
Sogodiejewo. Ośmielił się on nie tylko wyprzedzić 
innych, myśleć l brać no siebie odpowiedzialność, ole 
swą pasją życia zaraził otaczających go ludzi. 

E. Borisoglebskajo 
„Moskowskij litierotor" 

16 listopada 1979 

BEZ PROTOKótu 

Postać Sagodiejewo skonstruowano jest tok trafnie 
i ciekawie, że los bohatera nie może być obojętny tym, 
którzy choć raz się z nim zetknęli. Sztuko obliczono 
Jest więc w końcowym efekcie no współuczestnictwo wi
dza i w tym włośnie tkwi siło oddziaływania dramatu 
Abdullino. 
Człowiekowi nie wystarcza wyrażenie samego siebie. 
Istnieją sprawy po stokroć dla niego ważniejsze, któ
rych do końca nie sposób wyrazić: miłość, pomięć 
o niej, cierpienie, poezjo, wzajemnie skomplikowane 
związki między ludźmi. Wszystko to jest treścią „Trzy_ 
nastego" i nie stoi pozo rozgrywającym się tu konflik
tem, ole stano•11i jego s~ns i jego istotę. 
We wszystkim, co robił Sogodiejew obdarzony zaufa
niem swych towarzyszy, najważniejsza jest trosko o peł· 
nię życia człowieka, o jego godność I duchową auto
nomię. „Naród, który kwiaty i pieśni uważa za swoje 
bogactwo - to bogaty naród". To cytat ze sztuki, któ
ra w rzeczowym dialogu łączy rezultaty czynu i odwa
gi, poddaje wszystkie poruszone w niej problemy nie 
tylko beznamiętnemu sprawdzianowi logiki (logiki gos
podarowania, zarządzania, sprzężenia zwrotnego), ole 
i osądowi wlosnego sumienia. 
Sogodiejew zmęczonym, głuchym głosem opowiada 
o swoim życiu; o tym, co jeszcze niedawno było aktual
ne, o dziś minęb be:i:powrotnie. 
Odwago Sogodiejewo osiąga tu apogeum, o z jego 
ust podoją chłoszczące słowo oskarżenia. l wszystko 
Io jest organiczną częścią jego charakteru, stole roz 
wijającego się i zmuszającego bohatera do ciągłych 
poszukiwań. 

Sogodiejew wydobywa no światło dzienne dawno na
brzmiałe problemy, wydoje walkę bezdusznemu ase
kuranctwu urzędników. I w tym zawiera się sens jego 
dramatycznej wypowiedzi. 

A. Jegorow 
„Tieotr" 

grudzień 1979 

lluinoczyli - Anno Walisiok i Tomasz Jeż 
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