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I Rosyjski, mogqcy slużyć za przyklad, teatr należy we
sprzeć i pozwolić mu okrzepnąć;. wtedy to nie będzie 
musial się lękać żadnej konkurencji: Rosjanin nie 
zamieni go na żaden inny. Teatr taki jest nieodzowny: 
czeka nań Moskwa, czekają nań autorzy; należy po
łożyć kres nędzy i upokarzającej sytuacji, w jakiej się 
znalazł dramat rosyjski. Mamy rosyjską szkolę malar
stwa, mamy rosyjską muzykę, ale nie mamy rosyjskiego 
teatru, nie mamy rosyjskie.i szkoly dramatycznej; uwła
cza to naszej dumie narodowej. 

Aleksander Ostrowski 

tS2~-tSS6 

U rodził się w rodzinie urzędniczej, dzieciństwo spędził w mo
skiewskiej dzielnicy kupieckiej, Zamoskworieczje. W 1840 roku 
wstąpił na wydział prawny Uniwersytetu Moskiewskiego, gdzie 
w tym okresie wykładał Granowski, wybitny uczony i pedagog, 
znany działacz demokratyczny. Po trzech latach studiów Ostrowski, 
ulegając woli ojca, zrezygnował z dalszej nauki i rozpoczął pracę 
w moskiewskim sądzie kupieckim. W praktyce zawodowej zetknął 
się z galerią różnych typów społecznych i od podszewki poznał byt 
i stosunki Zamoskworiecza. Ze znajomości środowiska kupieckiego 
wyrosły jego pierwsze próby literackie. 
Już w okresie studiów Ostrowski interesował się teatrem i twór

czością dramatyczną. Zbliżył się szczególnie do grupy artystów 
Małegb Teatru - do sławnego Moczałowa i Szczepkina. Popular
ność przyniosła mu komedia Do wójta nie pójdziemy (1849, w Pol
sce sztuka znana jest również pod tytułem Kruk krukowi oka nie 
wykole), którą czytał na wieczorach literackićh w ciągu całego 
roku. Prawdziwa burza nastąpiła po wydrukowaniu jej tekstu 
w czasopiśmie „Moskwitianin" (1850). Ostrowski posądzony został 
wówczas o świadome podważanie zasad sprawiedliwości i zmu
szony do oficjalnego wytłumaczenia się przed władzami, które roz
toczyły nad nim sekretny nadzór policyjny. W atmosferze nagonki 
pisarz zaczął zaniedbywać obowiązki służbowe, a w 1851 roku zo
stał zwolniony „na prośbę i z powodu choroby". Od tej chwili bez 
reszty poświęcił się pracy literackiej. 

Po latach zbliżył się do postępowego obozu literackiego i na
wiązał współpracę z jego organem „Sowriemiennik". Powstały wów
czas m.in.: Intratna posada (1856), Nie dobrali się (1857), Wycho
wanica (1858), a wreszcie Burza (1859) - powszechnie zaliczana do 
najwybitniejszych osiągnięć pisarza. 
Dużą rolę w dojrzewaniu jego światopoglądu pisarskiego odegra

ła podróż po Wołdze, przedsięwzięta w 1856 roku na zlecenie Mini
sterstwa żeglugi. Sporo swoich spostrzeżeń z tej podróży przeniósł 
Ostrowski do sztuk historycznych, nad którymi pracował w latach 
60-tych. W 1862 roku wyjechał za granicę. W towarzystwie kilku 
przyjaciół zwiedził Niemcy, Austrię, Włochy, Francję i Anglię, 

w Londynie spotkał się z Hercenem. Po powrocie rzucił się w wir 
pracy twórczej. W 1869 roku nawiązał współpracę z czasopismem 
„Otieczestwiennyje zapiski", na łamach którego opublikował ko
medię I koń się potknie (sztuka znana jest też w Polsce pod ty
tułem Pamiętnik szubrawca wlasnÓręcznie przez tegoż napisany). 
Utwór zapoczątkował następny etap twórczości dramaturga. Oprócz 
dramatów pisał Ostrowska artykuły ·programowe, trudnił si~ dzia
łalnością organizacyjn,o-teatralną. Ta wielokierunkowa działalność 
pisarska doczekała się wreszcie uznania oficjalnego. W latach 1883-
-1884 Ostrowski dwukrotnie otrzymał nagrodę literacką imienia 
Gribojedowa. W 1884 roku uzyskał dożywotnią rentę w wysokości 
3000 rubli rocznie. Wraz z Gonczarowem i Lwem Tołstojem został 
honorowym członkiem Uniwersytetu Kijowskiego. Już u schyłku 
życia otrzymał stanowisko kierownika literackiego moskiewskich 
teatrów cesarskich. Jednakże, całym sercem oddany teatrowi, nie 
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mógł dokonać wiele . Coraz częściej zapadał na zdrowiu, 2 (14) 
czerwca 1886 roku po silnym ataku astmy zmarł w swoim majątku 
Szczełykowo (w guberni Kostromskiej). Pochowano go obok ojca 
na pobliskim cmentarzu we wsi Bierieżki. 

Dramaturgia 1·osyjska lat 1843-1855 
Najslabszym ogniwem literatury rosyjskiej lat 40-tych był dra

mat. W przcci.wieństWJe do prozy, a poniekąd także poezji, które 
rozwijały się nieprzerwanie w kierunku wytyczonym przez Pusz
kina, Lermontowa i Gogola, twórczość dramatyczną tego okresu 
cechuje stagnacja. Niejednokrotnie uzyskiwał z tego powodu Wis
sarion Bieliński. Sytuacji nie ratowały utwory sceniczne Griboje
dowa, Puszkina i Gogola. Borysa Godunowa i „małych tragedii" 
Puszkina nie wystawiano, a sztuki Gribojedowa i Gogola nie były 
w stanie zapełnić tej luki chociażby z tego powodu, że reprezen
towały jeden tylko, komediowy, gatunek. Teatry rosyjskie żyły 

przekładami lub napuszonymi, słabymi tragediami Nestora Kukol
nika lub Mikołaja Polewoja, czekając na swego reformatora. Stał 
się nim Aleksander Ostrowski. 

Utwory Ostrowskiego w niczym nie przypominały popularnych 
na Zachodzie komedii intrygi (Scribe, Sardou, Augier). Były to 
komedie obyczajowe. Dramaturg przeniósł w nich punkt ciężkości 
z rozwoju fabuły na opis charakterów i obyczajów. W portretowa
niu swoich bohaterów uwzględniał nie tylko pr?-eżycia psycholo
giczne, przytaczał również dane o pochodzeniu przedstawionych 
przez siebie ludzi, określał ich stanowisko społeczne, ukazywał 

koleje życia itd . Właściwości stylu Ostrowskiego najpełniej wystę
pują w -języku jego sztuk. Język ten odznacza się niezwykłym 

bogactwem barw i wyjątkową siłą dramatyczną, wiąże się na 
ogół organicznie z postawą psychiczną i pozycją społeczną bohate
ra. Elementy języka potocznego kreowanych środowisk nie sta
nowią przy tym jakiegoś ornamentu w jego sztukach, ale orga
nicznie wplatają się w fakturę d:1lieła . Jeśli Gogola nazwać można 
poetą „wrażeń wzrokoW,,ch", Ostrowski - który podobnie jak 
większość pisarzy lat 40-tych czerpie z doświadczeń 1Gogola -
zasługuje na miano poety „wrażeń słuchowych". W całokształcie 

swoich dokonań artystycznych Ostrowski stanowi zjawisko najzu
pełruiej oryginalne. Na bazie jego repertuaru powstała cała szkoła 
gry scenicznej, której tradycje przetrwały do dnia dzisiejszego 
w Teatrze Małym, przez lata związanym z osobą i dziełem drama
turga i nazywanym z tego powodu „Domem Ostrowskiego". 

Znaczenie Ostrowskiego najdobitniej określił Gonczarow. W 1882 
roku zwracając się do autora Intratnej posady, pisał: „Pan do
konał wszystkiego, czego winien był dokonać wielki talent. Litera
turze przyniósł Pan w darze całą bibliotekę utworów artystycz
nych, dla sceny stworzył swój szczególny świat. Pan jeden dobu
dował gmach, pod którego budowę położyli kamień węgielny 

Fonwizin, Gribojedow, Gogol. Ale tylko po Panu my, Rosjanie, 
możemy z dumą powiedzieć: Mamy swój teatr narodowy. Powinien 
się on słusznie nazywać Teatrem Ostrowskiego". 

(por. Historia literatury rosyjskiej, Warszawa 1976, ·Tom I) 

DRAMAT ROSYJSKI NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO w Bielsku-Białej 

Mikołaj Gogol: RE W I ZOR, przekł. Juiian _Tuwim. 
Reż Alojzy Nowak, scen. Jerzy Moskal, premiera 10 XI 1974 ~- . 
:Mieczysław Ziobrowski (Horodniczy), Ireneusz Ogrodzńsk1 (Bobczynski), 
Jan Bielewicz (Zjemtanilca) 



DRAMAT RADZIECKI NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO w Bielsku-Białej 

Alck,ander Wumpilow: ZE SZLE GO LAT A W C z u L l 1\1 S Ku , 
prze kl. Grażyna Strumilto-Milosz. 
Heż_. Alojzy Nowa k, scen. Wiesia w_ L a n g e, premiera 18 x 1975 r. 
L1ct1a Maksymowicz (Kaszl9 na), Mieczysław Tarnaws l<i (M ic c :::etkin) 

Allardyce Nicoll 

łłealizm Ostrowskiego 
Aleksander Nikołajewicz Ostrowski jest niezaprzeczalnie jednym 

z najważniejszych i najciekawszych dramatopisarzy swej epoki -
bez Ostrowskiego Czechow jako dramatopisarz może nie byłby 

się narodził. Przede wszystkim zasługuje na uwagę fakt, że był 

pierwszym rosyjskim pisarzem, który się oddal wyłącznie zawo
dowej karierze scenicznej. Gogol i Gribojedow weszli do teatru 
lekko, zwiewnym krokiem. Ostrowski zaś uczynił dr~matopisar

stwo dziełem swego życia. Symbolizował więc swoją osobą dojrza
łość teatru rosyjskiego. To, oczywiście posiada wyłącznie wagc; 
historyczną, znaczenie istotne nadają mu przymioty jego utworów. 
Silnie słowiański w uczuciach, rozwinął narodowy styl realistycz
ny, który uprawiali jego poprzednicy. Zamiast koncentrować się na 
akcji, poszedł ich śladem badając charakter, zamiast kłaść nacisk 
na idee i problemy, wziął się do odmalowywania otaczającego go 
życia w sposób satyryczny, a jednocześnie L; niezmiernym współ
czuciem. Charakterystyczne dla całej tej szkoły pisarskiej jest to 
szczególne nastawienie poety-twórcy wobec przedmiotu twórczości. 
Z jednego punktu widzenia możemy odczuć pokusę patrzenia na 
sztuki Ostrowskiego jako oparte na wzorze „wycinka życia''. Zda
wałoby się, że brak dokładnej struktury i skłonność do przekła- . 
dania szeregu luźno powiązanych scen nad logiczną ekspozycje; 
tematu - usprawiedliwia taki punkt widzenia. Co najmniej trzy 
jego dramaty nie są nazwane komediami czy dramatami, lecz 
„scenami" albo „szkicami" moskiewskiego lub wiejskiego życia: 

Prazdnicznij son - do obieda (Świąteczny sen sprawdza się do 
obiadu, 1957), Wospitannica (Wychowanka, 1959) i Nie wsio kotu 
m(!Slianica (Po zapustach - post, 1871). Patrząc na nie, można 
by rzeczywiście sądzić, że został tu zastosowany naturalizm Zoli. 
Myśl taka byłaby jednak błędna - owa luźność kompozycji jest 
tylko pozorna i przy bliższym zbadaniu okazuje się, że, tak 
jak kompozycja sztuk Czechowa, jest ściśle przemyślana. To samo 

dotyczy również tej cechy, która tak często zdumiewała zachodnich 
krytyków realistycznego teatru rosyjskiego - jego pozornie nie
sprecyzowany nastrój. Bardzo często nie wiemy, czy mamy śmiać 
się, czy płakać, chwalić czy potępiać: postać, w której wyczuwamy 
nikczemność, może nagle przybrać zdumiewające zalety; gburo
waci kupcy, których Ostrowski tak często piętnuje, mogą w nie
których scenach być bohaterami. Sprawa polega na tym, że ten 
autor, tak jak jego towarzysze pióra, tworzył swe dzieła pod 
impulsem szczególnego nastroju - jest satyryczny, nie ulega wą
tpliwości, ale ma w swym sercu bezgraniczne współczucie dla 
rzeczy, z których szydzi. Jest to dziedzina tak zwanej bytowoj 
komiedii - termin, niemalże nieprzetłumaczalny, na oznaczenie 
sztuki odmalowującej obyczaje: termin byt, w ówczesnym rosyj
skim ruchu literackim, stosowano na określenie rodzajowości . 

Z wyjątkiefll śnieżynki (Snieguroczka, 1873) i mało ważnych 
dramatów historycznych sztuki Ostrowskiego są realistyczne. Z wy-
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jątkiem dramatów Burza (Groza, 1860), Griech da bieda na kowo 
nie żiwiot (Kogoż nie nęka grzech i nieszczęście, 1863) i Wycho
wanka wszystkie są komediami w tym sensie, że kończą siG 
szczęśliwie, choćby nawet to szczęście miało być zaprawione go
ryczą. Choć wśród wyjątków znajduje się najbardziej znana sztu
ka, Burza, geniusz autora nie był stworzony do zajmowania siG 
tematyką potencjalnie tragiczną. Młoda mężatka, Kat;i.erina, uważa 
się za zaniedbywaną przez męża i ulega przystojnemu kochankowi. 
W końcu kochanek ją porzuca, ona zaś, bojąc się mężowskiego 

gniewu, popełnia samobójstwo. W Wychowance obeszło się bez 
śmierci, niemniej atmosfera jest ponura. Ostatnie słowa sztuki 
wypowiada służąca, która była świadkiem wszystkich wypadków: 
„Co jest radością dla kota, musi być smutkiem dla myszy." Ową 
wychowanicą jest Nadia i zasadnłczo cala akcja, która wiedzie 
do jej zaręczyn z pogardzanym mężczyzną, jest przeznaczona uka
zaniu zła nieświadomie popełnionego przez bogatą, władczą, kie
rującą się własnym sumieniem starą wdowę, Panią Ułanbekow. 

Pannę bez posagu (Biezpridannica, 1879) można uznać za przej
ściową pomiędzy !ymi dramatami a komediami. Akcj~ jest do 
pewnego stopnia tragiczna, w tym, że dziewczyna bez posagu zo
staje zmuszona do zawarcia małżei'lstwa bez miłości, ·1ecz fakt, 
że znajduje ona radość w poświęceniu, wraz z niezwykle żywo 
ukazanymi przygotowaniami do zaślubin, nadaje tej sztuce 
atmosferę odmienną niż Griech da bieda. Innym dziełem przejścio
wym jest Biednost nie porok (Bieda nie hańbi, 1854), z świetną 
postacią Lubima Karpicza Torcowa, sympatycznego łotra i pija
ka, który odsłania małostkowość i podłość domowników swego 
brata-kupca i ingeruje jako deus ex machina doprowadzając do 
związku Lubow z ubogim, lecz uczciwym urzędnikiem Mitią. 

Ten typ postaci był ulubiony na rosyjskiej scenie, głównie dla
tego, że umożliwiał stworzenie kontrastu z monotonnym, rządzo
nym konwencjami życiem klasy średniej. Nie bardzo odbiega od 
tego ty;pu Nieszczastliwcew ze sztuki Las (Lies, 1871), aktor, który, 
choć mu siG nie tak powiodło na scenie, jak by sobie życzył, woli 
swoje życie od życia krewnych ziemian. Hultaj jednakże nie zaw
sze jest przedstawiony w tak miły sposób, jak to było z osobą 
Lubima Torcowa. Do cieszących się największym powodzeniem 
sztuk Ostrowskiego należy pierwsza z nich, Do wójta nie pójd~iemy 

·(Swoi ludi - socztiomsia, 1850). Sztuka ta jest rodzajem mie
szczańskiego rosyjskiego Volpone. Aby pomnożyć swe bogactwa1 

pewien kupiec, Bolszow, w zmowie z łajdackim adwokatem, Ri
społożenskim, udaje bankructwo. JY[ając zaufanie do swego oficja
listy, Podchaluzina, który mu długo i lojalnie służył, postanawia 
przekazać mu na niby pewną część majątku. Podchaluzin jednak 
natychmiast dostrzega w tym okazję dla siebie i wykorzystuje. ją. 

DRAMAT RADZIECKI NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO w Bielsku-Białej 

Aleksarl'der Gelman: s z A N s A (Protokót pewnego zebrania), przekł. 
Jerzy Koenig. 
Reż. Alojzy Nowak, scen. Antoni Tośla, premiera 6 XI 1976 r. 
Mieczysław Dembowski (Lubajew), Kazimierz Czapla (Potapow) 



DRAMAT ROSYJSKI NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO w Bielsku-Białej 

Michnł Lermontow: MAS K A RAD A, przekL Jerzy Zagórski . 
Reż. Alojzy Nowak, SCQn. Barbarn Jankowska , premiera 19 XI 1977 r. 
Jerzy Glybin (Zwiczdicz). Bogumiło Murzyńska (Nina) 

Zatrzymuje maJątek i znajduje w Olimpiadzie, córce Bolszowa, 
pokrewną duszę. Ta para zimnych drani łączy się związkiem mał
żcliskim i nieszczęsny Bolszow, którego plany obróciły się wniwecz, 
wpada we własne sidła . W tej sztuce hultaj triumfuje, ale w in
nym pokrewnym dziele, I koń się potknie (Na wsiakowo mudrieca 
dowolna prostoty, 1868), oszust zostaje wyprowadzony w pole przez 
sprytniejszych od siebie. Porównanie tych dwóch sztuk wykazuje, 
jak trudno jest związać Ostrowskiego z jakimś konkretnym kodek
sem moralnym - w przeciwielistwie do autorów francuskich 
dramatów problemowych wymyka się określeniu, jak samo życie. 

Wy:lej wymienione komedie charakteryzują dzieło Ostrowskie
go jako całość i są zapewne najlepszymi z jego utworów. W innych 
obraz życia Rosji - czasem ukazany realistycznie, czasami zaś 

zabarwiony jaskrawymi barwami karykatury - jest rozwinięty 
według podobnych zasad . Intratna posada (Dochodnoje miesto, 
1870) ukazuje przekupstwo administracj i, a Bieszenyje diengi (Sza
lone pieniądze) zajmują się tymi samymi sprawami finansowymi, 
które tak zaprzątały wszystkich pisarzy w tym wieku. W jednej 
po drugiej sztuce Ostrowski "lara! się ukazać jakiś nowy aspekt 
moskiewskiego społeczelistwa. We wszystkich dowiódł, że jest mi
strzem portretu - nie posiadał zapewne zdolności Czechowa ujmo
wania tego, co szczegółowe, w formie ogólnej, niemniej był artystą 
o wartości, z jakiej poza jego własnym krajem nie zdawano so
bie w sposób dostateczny sprawy . . 

(Allarclyce Nicoli , Dzieje drnmatu, Wnrszawa 1962, t . I, 
fragm c n l, s . 488-491). 
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Rene Śliwowski 

· Serca zimne i gorące 

Namiętne pragnienie zdobycia „m1eJSCa na górze" ' jest głównym 
wątkiem tematycznym pięcioaktowej komedii pt. I koń się potknie 
(Na wsiakowo mudrieca dowolna prostoty 1868), znanej u nas 
również pod dłuższym .tytułem Pamiętnik szubrawca własnoręcz
nie przez niego napisany . Ale akcja tej sztuki - przywodząca na 
myśl Szkolę obmowy Richarda Sheridana, na co wielokrotnie zwra
cano uwagę w pracach poświęconych Ostrowskiemu - rozgrywa 
się już nie w środowisku urzędniczym, lecz w „wielkim świecie". 

Jej bohaterem nie jest już an i urzędnik, ani szlachcic, ani też 
kupiec, lecz po prostu „młody człowiek" (tak go nam przedstawia! 
dramaturg w spis ie osób), młody a ubogi intrygant, jako tako wy
kształcony, o umyśle giętkim i bystrym. Pisywał dotąd do prasy 
epigramaty o posmaku szantażu, żerujące na skandalacłi towa
rzyskich. Ale ta działalność literacka nie przyniosla mu ani bo
gactwa, ani rozgłosu. Dochodzi więc do wniosku, że lepiej będzie, 
jeżeli przestanie śmiać się z głupców. 

„„.Trzeba umieć korzystać z ich s łabości - zwierza się matce. 
- Oczywiście tutaj kariery nie zrobię, karierę robi s ię w Pe
tersburgu, a tutaj się tylko o tym mówi. Ale i tu można się do
chrapać ciepłego miejsca i bogatej narzeczonej, więcej mi nie 
trzeba. W jaki sposób wychodzi się na człowieka? Nie tylko czy
nem, najczqściej gadaniem. My w Moskwie lubimy gadać. I żebym 
ja nie mógł w tej rozległej gadalnicy zdobyć sukcesu! To nie do 
wiury! Potrafię się wcisnąć między grube ryby i znajdę sobie -
protektora, zobaczycie, zobaczycie. Nie ma sensu ich drażnić, trze-
ba im sch lebiać - ordynarnie, nachalnie. Oto cała tajemnica suk
cesu. [„ .] Dość epigramatów. Ten gatunek poetycki oprócz szkoły 
niczego nie może przynieść autorowi. Zabierzmy się do panegiry
ków!" 

Nagromadzona w nim żólć znajdzie odtąd ujście w pamiętniku 
pisanym w tajemnicy przed wszystkimi i odsłaniającym jego praw
dziwe oblicze, właściwe jego myśli, i stosunek do przedstawicieli 
„wielkiego świata", który nie tylko będą go tolerować, lecz przyjmą 
do swego grona, przyhołubią, obsypią dystynkcjami, choć Głumow 
nie ma grosza przy duszy. Jest natomiast obdarzony nieprzecięt
nym talentem adaptacyjnym, potrafi z niezwykłą maestrią przypo
dobać się absolutnie każdemu i w każdej okoliczności. 

„W rzeczy samej - zauważył reżyser warszawskiego spektaklu 
Pamiętnika szubrawca.„ Gieorgij Towstonogow - aktor grający 
tę rolę odtwarza nie jedną, lecz sześć postaci: 

1. Wobec samego siebie i tych, którzy znają go z jegÓ przeszło
ścią, więc wobec matki, Kurczajewa, Gołutwina, jest to pecho-

DRAMAT ROSYJSKI NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO w Bielsku-Białej 

Mikołaj Gogol: Oż EN E K, przekt. Julian Tuwim. 
Reż. Alojzy Nowak, scen . Wiesław Lange, premiera 24 !!I 1979 r. 
Anna Sobolewska (Fiokla Jwanowna), Mieczysław Ziobrowski (Podkotcsin) 



DRAMAT ROSYJSKI NA SCENIE TEATRU POLSKIEGO w Bielsku-Białej 

Aleksander Suchowo-Kobylin : w Es ELE KR E czy I'l' s KIEGO, 
przekl. Czesław Jastrzębiec-Kozłows ki. 
Reż. Marek T. Nowakowski, scen„ Jerzy Gorazdowski, premiera 6 XI 1980 r. 
Mieczysław Ziobrowski (Rasp!ujew), Cezariusz Chrapkiewicz (Kreczyński) 

wiec, ale opętany piekielną ambicją. Jest zły, gorzki, wyracho
wany. Zrobić karierę to dla niego sprawa życia i śmierci. Choleryk. 

2. Wobec Mamajewa jest skłonny do uniesień, niezbyt mądry, na
wet głupawy, nieśmiały, zapatrzony w swego wujka. Melancholik. 

3. Wobec Mamajewej jest to nadmiernie pobudliwy, zżerany na
miętnością mężczyzna. Kochanek o wybuchowym temperamencie. 
Trzyma swoją namiętność na uwięzi kosztem niewiarygodnego 
wprost wysiłku, gdyż wie, że spaliłby wszystko dokoła. To bo
hater z romansów Paul de Kocka, którymi Mamajewa się zaczytu
je. Sangwinik. 

4. Wobec Gorodulina jest nihilistą, który zniszczyłby świat. Wie, 
jak źle urządzony jest świat i nienawidzi go. Jego antyspołeczne 
tyrady są tak złośliwe, że frapują i epatują liberała Gorodulina. 
Ponurego usposobienia. Mizantrop. 

5. Wobec Krutickiego zazdrośnie strzeże surowych praw, starych 
obyczajów, hierarchii służbowej, dyscypliny. Walka starego z no
wym jest dla niego ważniejsza niż wszelkie sprawy osobiste, 
niż życie prywatne. Jest fanatycznie ·oddany idei zbawienia spo
łeczeństwa od wszystkiego, co nowe. Gotów poświęcić temu życic. 
Asceta. 

6. Wobec Turusinej jest to człowiek, który się wyrzeka szczęścia 
na ziemi. Każdą myślą służy Bogu. Prawie święty. Czyni dobro 
i wybacza zło. Anachoreta." 

W finale zaś sztuki, znowu wedle wyrażenia Towstonogowa, jest 
„iluzjonistą" odsłaniającym tajemnice swej sztuki, gdyż nie ma 
już nic do stracenia. Zgubił go pamiętnik, przypadkowo znalezio
ny, rojący się od kąśliwych .i trafnych uwag na temat socjety, 
która go przygarnęła, a teraz odrzuca, zapoznawszy się z myślami 
niemego powiernika Głumowa. Odrzuca, ale tylko na pewien czas. 
Będzie jej jeszcze potrzebny. Zadokumentował wprawdzie w swym 
pamiętniku, co o niej sądzi, i potwierdził to w ostatniej wy
rzeczonej kwestii. Ogłosił wszem wobec, że towarzystwo, w jakim 
się znalazł, w sensie moralnym dorównuje mu w pełni. Ma wsze
lako świadomość przewagi jntelektualnej nad sW}'mi dawnymi 
protektorami. Stąd też pozornie tylko paradoksalna reakcja 
zgromadzonych na rzucone im w twarz potwarze Głumowa: „A jed
nak, panowie, cokolwiek byśmy powiedzieli, to człowiek czynu. 
Trzeba go ukarać, lecz, jak sądzę, po jakimś czasie można go 
będzie znowu przygarnąć" - mówi stary Kruticki, „bardzo ważna 
osobistość", autor traktatu „o szkodliwości wszelkich reform". 
Do wyroku Krutickiego przychylą się wszyscy pozostali. Takiego 
kalib.ru szubrawiec może się jeszcze kiedyś bardzo przydać. Tacy 
przydają się zawsze. 

O stopniu ' popularności Pamiętnika szubrawca ... świadczyć może 
choćby fakt, że w krwiobieg słowni'ctwa rosyjskiego wszedł od 
tego czasu termin „głumowszczyzna", oznaczający taką postawę 
socjalno-psychologiczną wobec rzeczywistości, jaką Ostrowski po
kazał w postaci „młodego człowieka", Jegora Głumowa. 

(Renli Sliwowski, Od Turgtentewa do Czechowa, 
Warszawa 1970, fragment, s. 202-205). 



Andrzej Władysław Kral 

Piękna i ciekawa niespodzianka z Ostrowskim 

Czekaliśmy co z tego wyniknio z ciekawością i nie bez pew
nego niepokoju. Sztuka Aleksandra Ostrowskiego w Teatrze Współ
czesnym w Warszawie? I w dodatku przygotowana pod kierun
kiem radzieckiego reżysera? To jak na teatr przy ulicy Mokotow
skiej wydawało się dziwne i niezwykle. Wiedzieliśmy, że gościnna 
reżyseria Georgija Towstonogowa odbywa się na zasadzie rewanżu 
za Artura Ui., zrealizowanego przez Erwina Axera w kierowanym 
przez Towstonogowa leningradzkim Teatrze im . Gorkiego. Nic 
znaliśmy dotąd teatru Towstonogowa i tylko słabym echem odbiła 
się u nas fama o tym artyście, kreująca go na jednego z najcie
kawszych i najbardziej twórczych reżyserów dzisiejszego radziec
kiego teatru . Mogła natomiast zaciekawić informacja, że sztukę 

Ostrowskiego Na wsiakowo mudrieca dowolna prostoty (znaną 

u nas pod tytułem Koń ma cztery nogi i też się potknie, bądź też 
Trafita kosa na kamień) wystawia Towstonogow po raz pierwszy, 
a więc, że nic będzie to przeniesienie żadnej inscenizacji radziec
kiej. Przeciwnie, dopiero po przedstawieniu warszawskim radziecki 
reżyser ma ją zrealizować w swoim teatrze w Leningradzie. 

Ostrowskiego znaliśmy w wykonaniu goszczących w Polsce tea 
trów radzieckich (m.in. Teatru Małego z Moskwy, nazywanego czę
sto „domem Ostrowskiego") oraz w wykonaniu naszych teatrów, 
które, zwłaszcza w okresie poprzedzającym ostatnie dziesięciolecie, 

bardzo często sięgały do obfitej spuś cizny tego „Szekspira rosyj
skiego kupiectwa" z połowy ubiegłego stulecia. Nasze teatry wy
stawiając Ostrowskiego szły ria ogół, w miarę swoich możliwości, 
drogą wytyczoną przez inscenizacje rosyjskie, osiągając czasem 
bardzo ładne rezultaty, jak choćby przedstawienie I koń się potknie 
w reżyserii Jakuba Rotbauma we Wrocławiu. 

Sztuka ta należy do grupy utworów Ostrowskiego obciążonych 
tradycją najbardziej obyczajowego, rodzajowego i opisowego trak
towania przez teatr. Jest przy tym, jak wszystko zresztą co 
Ostrowski napisał, sza lenie rosyjska, choć właśnie Towstonogow 
i aktorzy Teatru Współczesnego odnaleźli w niej elementy bar
dziej uniwersalne i udowodnili związki z literaturą euro-pejską, 
na przykład z Balzakiem czy Stendalem. („Bohaterowie Balzaca 
i Stendhala - zauważa Towstonogow w swoich notatkach reży

se rskich drukowanych w programie - chcieli zdobyć Paryż . Głu

mow chce zdobyć Moskwę".) Twórcy przedstawienia potrafili wre
szcie przydać Pamiętnikowi szubrawca własnoręcznie przez niego 
napisanemu - bo taki, bardzo chyba szczęśliwy tytuł, będący cy
tatem ze sztuki, nadal Towstonogow komedii Ostrowskiego w War
szawie (tytuł oryginalny jest nieprzetłumaczalnym dosłownie ro
syjskim przysłowłem) - ostrej, wyraźnej wymowy współczesnej. , 

Z HEPERTUAHU TEATHU POLSK!LGO Bielsko-Cieszyn 

Ernest Bryll: PRZYGODY R02.BÓJN!KA nu;,1CAJSA 
!leż„ Ma rek Mokrowiecki , scen. Andrzej Łabiniec, premiera 27 !Il 1982 !'. 
Zofia Słaboszówna (Dobosz), Teres a Jabłońska (Sloncc zko). Bronisław Nycz 
(Starosta), Stanisław K1eresiński (Gefrajter), Rudolf Moliński (Rumcajs) 



Z REPERTUARU TEATRU POLSKIEGO Bielsko-Cieszyn 

Michał Bałucki : KR Ew N I AK I . • 
Reż . Alojzy Nowak, scen . Marian Fi s~cr, premiera 16 IV 1982 r. 
Iwona Matuszewska (Bibiana), Kaz1m1erz Czapla (Tarapatkiewtcz) 

Pamiętnik szubrawca na scenie Teatru Współczesnego jest dra
pieżną komedią w wielkim stylu. Komedią bardzo śmieszną, ale 
jednocześnie ukazującą całą grozę cynicznej drogi do kariery po
przez lizusostwo, obłudę, schlebianie upodobaniom i słabostkom 

możnych, błyskawiczne zmienianie skóry i masek, zależnie od tego 
z kim ma się do czynienia . Prezentuje ją nam szubrawiec Głu
mow, pokazujący siebie i swoje poczynania z całą szczerością 

i otwartością. Nam, widowni. Tak, jakby sam chciał być moralistą 
we własnej spraw.ie. Głumow pisze pamiętnik, w którym jest 
szczery i prawdziwy, uczciwy wobec siebie samegb. To on na
zywa te zapiski „pamiętnikiem szubrawca własnoręcznie przez nie
go napisanym". Notes ginie mu za sprawą kobiety, dotkniętej 

w swoich uczuciach. Kobieta ta natrafia na pamiętnik całkiem 
przypadkowo. I robi Głumowowi „wielkie świństwo, do jakiego 
nie jest zdolny żaden mężczyzna". Koń kuty na cztery nogi w tym 
właśnie miejscu się potknął i upadł. Za sprawą kobiety. Można 
by zawołać żartobliwie: brawo kobiety! Ale gdyby nie ten przy
padek, Głumow pokazałby wszystkii.m, co potrafi wyrachowany 
i do tego swoiście utalentowany szubrawiec. W toku akcji scenicz
nej zrobił właściwie tylko jedno świństwo: sympatycznemu huza
rowi Kurczajewowi. Pozbawił go łask wuja i zabrał mu narzeczo
ną. To, że innych oszukiwał, możemy łatwo mu wybaczyć, byli 
tego warci. A pamiętnika, w którym ich złośliwie charakteryzował, 
nie zamierzał przecież publikować. Był jego autorem i jedynym 
czytelnikiem, Prawdziwie groźny mógł stać się dopiero potem, 
kiedy cała gra by się powiodła, kiedy osiągnąłby , majątek i sta
nowisko. 

Pamiętnik szubrawca. Taki wybrał Towstonogow tytuł dla pol
skiego przedstawienia i wydaje mi się, że nie pozostaje to bez kon
sekwencji dla konstrukcji spektaklu. U Ostrowskiego główny bo
hater, jak zresztą i inne postacie sztuki, kiedy są same na scenie, 
wygłaszają do siebie monologi. Z punktu widzenia techniki dzi
siejszej sztuki realistycznej jest to śmieszne li. błędne. Otóż Tow
stonogow tę cechę starego, dziewiętnastowiecznego teatru reali
stycznego potrafił zmodyfikować i znakomicie wyzyskać konstruk
cyjnie . Głumow, w przeciwieństwie do annych postaci, kiedy mówi 
do siebie, mówi do nas, do widowni. Wyraźnie i bez osłonek . Dla 
nas pisze swój pamiętnik, tylko z nami, z widownią, jest szczery. 
Bisze pamiętnik, mówi o pamiętniku, pokazuje go nam. Reszta, 
a więc cala akcja sceniczna bohatera, to jakby prezentacja treści 
pamiętnika, jego ilustracja. Zatem jest to akcja niezupełnie samo
istna. W pełni samoistne jest to, co dzieje się wtedy, kiedy Glu
mow jest sobą. A sobą jest tylko w swoim mieszkaniu na pod
daszu (i oczywiście w scenie ostatniej). Prawdziwy jest wobec 
matki, Kurczajewa, Gołutwina, z którymi rozmawia u siebie, ale 
zupełnie szczery jest tylko wtedy, kiedy jest sam, to znaczy z nami, 
widzami. Z miejsca przybiera odpowiednią maskę, gdy odwiedza go 
Mamajew w obrazie pierwszym i Mamajewa w przedostatnim. 

Może ktoś uznać powyższy wywód za nieco naciągnięty, ale w ab
solutnej z nim zgodzie pozostaje moje rozumienie tego, co z rolą 



Głumowa robi Tadeusz Łomnicki. Spotkałem się z uwagą, że 

Łomnicki sposobem gry odbiega od innych aktorów tego przedsta
wienia. I to właśnie w scenach, kiedy przywdziewa maski. że 
zbyt jawnie demonstruje udawanie, że w rezultacie owe maski od 
razu demaskuje. Wydaje mi się, że o to właśnie chodziło. W przed
stawieniu prowadzonym „z pozycji Głumowa" rozmawiającego 

z widownią chodziło właśnie o jawne i ostre demonstrowanie ma
sek bohatera, a także jawne i ostre ich demaskowanie wobec wi
dzów. To, co robi tu Łomnicki, jest chwytem aktorskim hiesły
ohanie ciekawym i świetnie pomyślanym. „Głumow jest obdarzony 
-:- znowu cytuję to, co napisał Towstonogow, bo te jego notatki 
reżyserskie z programu znajdują precyzyjne, jak rzadko, odbicie 
w przedstawieniu - iście aktorskim talentem przeistaczania się". 
Ten talent Głumow z warszawskiego przedstawienia otwarcie de
monstruje widowni. Łomnicki przy pomocy swojej własnej wir
tuozerii technicznej pokazuje technikę aktorską Głumowa, ujawnia 
jakby przykładowo, dydaktycznie, techniczne sposoby jego bły

skawicznych przeistoczeń. W ten sposób demonstruje pięć wcielel'l 
bohatera: Głumowa wobec Mamajewa, Głumowa wobec jego żo
ny, Głumowa wobec Gorodulina, Głumowa wobec Krutickiego, Głu
mowa wobec Turusinej. Wcieleniem szóstym jest Głuinow praw-, 
dziwy. Głumow będący sobą, i wtedy nie ma już u Łomnickiego 
„udawania", jest jego własne, świetne aktorstwo. Mamy więc 

w tym przedstawieniu aktora-Łomnickiego i aktora Głumowa. Bar
dzo to różni aktorzy, choć każdy na swój sposób znakomity. I oczy
wiście jednym i drugim jest Tadeusz Łomnicki... 

(Teatr 1966, nr 3, fragmenty) 

Z REPERTUARU TEATRU POLSKIEGO Biclsko-Cic.;zyn 

Jerzy Lutowski: SZKOŁA DOBROCZYŃCÓW 
R~ż. Jacek Andrucki,_ scen. Marian Fiszer, prapremiera 3 VII 1982 r. 
M1e~zyslaw Tarnawski (Abraham), Cezariusz Chrapkiewicz (Don ALonso), 
Zofia Slaboszówna (Rachela) 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY TEATRU POLSKIEGO 
W SEZONIE 1982/83: 

Dyrektor i kierownik artystyczny: ALOJZY NOWAK 
Zastępca dyrektora: MIECZYSŁAW CZECH 

Kierownik literacki: KRYSTYNA OKRZESIK 
Reżyserzy: MAREK MOKROWIECKI, ALOJZY NOWAK 

Aktorzy: 
IWONA BIAŁA, TERESA JABŁONSKA, MAŁGORZATA 
KOZŁOWSKA, EULALIA MAJCHRZAK-JANIK, LIDIA 

MAKSYMOWICZ, IWONA MATUSZEWSKA, MAŁGORZATA 
NIESPIAŁOWSKA, IWONA O MĄKOWSKA, EW A 

POLAK-WALESIAK, CZESŁAWA PSZCZOLINSKA, ZOFIA 
SŁABOSZÓWNA, ANNA SOBOLEWSKA, JANINA 

WIDUCHOWSKA, CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ, ZBIGNIEW 
CIESLAR, KAZIMIERZ CZAPLA, JERZY DZIEDZIC, 

STANISŁAW KIERESINSKI, STANISŁAW KOSMALEWSKI, 
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Kierownik oświetlenia 
Kierownik prac. akustycznej 
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Brygadierzy sceny 

Rekwizytorzy 

Kier. prac. perukarskiej 
i charakteryzacja 

Kier. prac. krawieckiej 
Kier. prac. stolarskiej 
Kier. prac. malarsko-
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Pracownia ślusarska 
Pracownia tapicerska 
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- TADEUSZ BEDNARCZYK 
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TADEUSZ MATEJKO 
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ORGANIZACJA WIDOWNI: 
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FRANCISZEK GLAJC 
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