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IWAN SIERGIEJEWICZ TURGIENIEW 
Prozaik, dramaturg i poeta. Współtwórca rosyjskiej 
„szkoły naturalnej". Urodził się 28 października 1818 r. 
w posiadłości Orzeł, zmarł 22 siepnia1883 w Bougival 
(Francja) . 
1833-41 studiował na wydziale filozoficzno-historycznym 
na uniwersytetach w Moskwie, Petersburgu i Berlinie. 

Debiutował w 1834 r. poematem 
„Stena" . We wczesnych elegiach, 
pieśniach i balladach nawiązywał 
do tematów i nastrojów Byrona 
i Lermontowa; stopniowo prze
chodził na pozycje antyromanty-

j czne wybierając tematy typowe 
dla tzw. prozy życia i krytycznie 
odnosząc się do romantycznej 
koncepcji miłości . 

W latach 1845-51 wiele uwagi 
poświęcał formom dramatycznym. 
Myślał o stworzeniu nowego typu 

dramatu, różniącego się od ówczesnego repertuaru tea
tralnego. Sięgał po różne wzory, m.in. do stylistyki A. de 
Musseta, gdzie dowcipny i błyskotliwy dialog zastępował 
tradycyjną akcję . 
W próbach dramatycznych Turgieniewa wyróżnić można 
dwa nurty: liryczno-psychologiczny i społeczno-filantropijny. 
W pierwszym z nich pozostają „komedie-przysłowia" oraz 
„Miesiąc na wsi", w drugim - komedie obyczajowe podej-

mujące najczęściej temat niezamożności bohatera 
- „pauperyzmu". Najlepszą tego drugiego egzemplifi
kacją jest sztuka „Na łaskawym chlebie", nawiązująca 
do noweli Gogola „Szynel", powieści Dostojewskiego 
„Biedni ludzie", a szerzej - do tematyki późnoromanty
cznej prozy europejskiej, która w życiu biedoty miejskiej 
i wiejskiej odkryła nowe możliwości literackie, ideowe 
i artystyczne. 

Największym osiągnięciem 
Turgieniewa w dziedzinie 
dramatopisarstwa jest komedia 
psychologiczna „Miesiąc na 
wsi"(1855, prapremiera w Mos
kiewskim Teatrze Małym 1872), 
w której konflikt oparł na rywa
lizacji o miłość dojrzałej kobiety 
z młodą niedoświadczoną dzie
wczyną. 

Sztuka porusza szereg tematów 
obecnych w literaturze rosyjskiej 
lat czterdziestych i przewijają
cych się w twórczości 
Turgieniewa: problem „zbędnego człowieka", wyrastają
cego ponad otoczenie, a skazanego na życiową klęskę, 
losów inteligencji szlacheckiej i - przede wszystkim -
temat kobiety w aktualnym układzie obyczajowym. 
Wiodące tematy literatury rosyjskiej zamyka Turgieniew 
w nowatorskiej formie scenicznej. Tworzy formę kome
dii lirycznej, w której każdy dialog i słowo równie wiele 
znaczą jak pauzy i niedopowiedzenia, w której subtelny 



dramatyzm sytuacji służy wydobyciu bogactwa psycholo
gicznego postaci, w której wreszcie ostre i gwałtowne 
repliki przechodzą nagle w banalne rozmowy i dywagacje 
dając sugestywne złudzenie szarej i różnorodnej zarazem 
codzienności ludzkiego bytowania jaką znamy ze sztuk 
Antoniego Czechowa. 
Pisząc wielką komedię „Miesiąc na wsi" utorował 
Turgieniew drogę autorowi „Mewy" i „Wujaszka Wani" . 

„Miesiąc na wsi" i póżniejszy 
żartobliwy jego wariant -„Wieczór 
w Sorrento" to ostatnie utwory 
sceniczne Turgieniewa . W roku 
1851 pisarz definitywnie zarzuca 
twórczość dramatyczną, uginając 

się pod presją nieprzychylnych 
opinii ówczesnej krytyki rosyjskiej, 
której zdaniem komedie te były 
niesceniczne, jak również ulegając 
ostrej cenzurze, z którą toczył 
przez lata nierówne boje. 

Turgieniew został w końcu doceniony jako dramaturg, 
ale uznanie przyszło bardzo późno i było wyrażone nie
śmiało. Nie bardzo go też wtedy potrzebował, gdyż był 
już sławnym w Europie powieściopisarzem. 
Wielki dorobek sceniczny Turgieniewa ocenił naprawdę 
i odczytał na nowo dopiero wiek XX. 

Ważniejsze powieści w dorobku 
Turgieniewa: „Rudin" 1856, 
„Szlacheckie gniazdo" 1859, 
„W przededniu" 1860, „Ojcowie 
i dzieci"1862, „Dym"1867; opo
wiadania „Dziennik człowieka 
niepotrzebnego" 1850, „Zapiski 
myśliwego"1851, tzw. opowia -

dania tajemnicze „Widma", „Dziwna historia", „Sen", 
„Zegarek" a także „Poematy prozą" 1882. 

nie 
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bserwator żyjący w kręgu określonych ideałów, a nie 
prostu jeden z rodaków, pracujący i zajęty własnymi 
potami czy sprawami, które wypływają ze stanu 
jątkowego lub pozycji towarzyskiej. 

·eniew był typowym dziedzicem pochodzącym ze 
owej Rosji, z okolic położonych na południe od 
wy. Ci, którzy znając go dobrze znali równocześnie 
go Lwa Tołstoja , zgodzą się zapewne, iż obaj byli 

o do siebie podobni, co się tyczy natomiast sposo
wienia, intonacji i składni, można by wziąć ich pod 

PIOTR BOB ym względem za rodzonych braci, choć głosy mieli 
„WSPOM całkiem różne . Tołstoj, aczkolwiek nie urodzony 

w tych okolicach, zadomowił się w nich na dobre; zaś 
Tuła i Orzeł, jeśli idzie o warunki życia, są bardzo do 
siebie zbliżone. 

,->J9r91·eniew był ulubieńcem towarzystwa nie tylko ze 
~.:.:Avzględu na inteligencję, talent i wykształcenie , lecz 
także z uwagi na łagodny, nie tyle może dobroduszny, ile 
tkliwy, przypochlebny stosunek do wszystkich bez wyjąt
ku. !<ażdy napotkany po raz pierwszy w życiu człowiek 
był przez niego traktowany jak najlepszy przyjaciel: 
Turgieniew kładł mu ręce na ramiona, przemawiał doń 
nie inaczej jak per „kochasiu", zaglądał czule w oczy, 
a mówił jeszcze czulej obiecując wszystko, czego tylko 
tamten mógł sobie życzyć - i że gotów jest umówić się 
na spotkanie i zaprosić go do siebie - itd„ itp. 
A wystarczyło mu odejść na krok, natychmiast o wszy
stkim zapominał i dokładnie tak samo postępował 
z następnym człowiekiem. Potem, oczywiście, nie zjawiał 
się w umówionym miejscu, a czasami wyznaczywszy 
komuś spotkanie u , eh 

ił. Winę za to pon siła jego obojętna, flegmat czm 
a, ale niekiedy r bił tak celowo, pozując na ro t-a 

l11.liiiiiiiai prosił nas na obiad, a sam wyszedł! li 
alent, artysta!" - mówili ludzie z uśmiechem i ws 

i:.:;~.=.=:..::;::r.u" aczali . Jakież zdumione robił później 
udając, że zapomniał o tym.co mówił i co obiecał „ . 

Q odziennie rano Turgieniew zamykał się w swym 
( ".Anałym gabinecie, gdzie stało także jego łóżko za 

perkalowym parawanem, my zaś czytaliśmy lub pisali 
listy w swoich pokojach. W porze posiłków zjawiał się 
wujek Turgieniewa, krzepki starszy pan, były kawalerzy
sta, wesołek i zawadiaka, który wziął na swoje barki cały 
trud zarządzania majątkiem i, jak się okazało później, 
zarządzał nim hojniej, niż się należało . Przychodził 
zazwyczaj wraz z młodą żoną, która mogłaby być jego 
wnuczką. Obecność Turgieniewa w majątku zdawała się 
ich oboje krępować. 
Po obiedzie zajeżdżał przed ganek bardzo długi powóz 
- tak zwana h u I aj d u s z a; wszyscy, nie wyłączając 
Dianki , ukochanej suki Turgieniewa, wsiadali do tego 
wehikułu i jechali do lasu. Sądzę, że spokoju Turgienie
wowskich lasów nigdy nie zakłócały takie salwy śmiechu, 
jak podczas tych przejażdżek . („ .) Wieczorami zbie
raliśmy się razem i któryś z nas czytał na głos nowy 
artykuł z czasopisma literackiego - czasopisma te 
dostarczano tu z Moskwy i Petersburga. Czasami wie
czór upływał na rozmowie, która momentami przeradzała 
się w ożywioną dyskusję ... 

v:Awnego razu, w zimie następnego, 1885 roku, pr 
;.:'.;/ szedłem do niego i dowiedziałem się ku wielki 

swej radości, że w pokoju obok śpi młody oficer artyl 
Lew Tołstoj, który właśnie przybył z armii . 
Tołstoj przygotowywał już do druku nowe utwory. 
Turgieniew, jako bliski jego sąsiad z majątku, pow 
dawany w dodatku niespokojnym duchem ciekawo 

hęci żdemu z pomocą, zaprosił Tołstoja 
· człowiek o bardzo oryginalny 

ONCZAROW 
Kt.A HISTORIA" 



myślenia, wymagał ostrożnego potrakto 
ukał we własnej osobowości wyjaśnienia wszystki 

sk życiowych i wszystkich zagadnień związ 
ieniem, nie życząc sobie ani filozoficznyc 9n 

estetycznych wyjaśnień, nie uznając żadnych tra }it:Ji 
U Turgieniewa dostrzegł on wszechstronny mys 
i skłonność do efekciarstwa - ta ostatnia cecha s cze 
gólnie go denerwowała, ponieważ poszukiwanie p 
życia, prostoty i sensu istnienia, było podówczas łów 
nym przedmiotem jego rozmyślań. Szukał potwierd eni 
swej opinii o Turgieniewie, nawet w fizycznych jeg 
cechach - twierdził na przykład, że łydki ma taki , ja 
głoszone przez siebie frazesy. Wyzywający ton i imn 
pogarda, z jaką traktował Turgieniewa w czasach gd 
tamten zdążył już pozbyć się większości swych mło 
dzieńczych pasji, zapowiadały ostateczne zer nie 
Katastrofa nie kazała na siebie czekać . W latach s 
dziesiątych, będąc z wizytą w Spasskiem, Tołstoj poz
wolił sobie na pogardliwą i kąśliwą uwagę o metodach 
wychowawczych, jakie stosuje Turgieniew względem 

DYMITR GRIGOR 1 wej córki wywiezionej za granicę, co ostatecznie 
.. WSJ~~ IE~E prowadziło z równowagi cierpliwego gospodarza, 

który odpowiedział na to impertynencją. Efektem tego 
incydentu było wyznaczenie pojedynku, z którego jednak 
Tołstoj później zrezygnował. 

programie wykorzystano fragmenty tekstów: 

TONI SEMCZUK .. IWAN TURGIENIEW'" Wiedza Powszechna, Warszawa 
RGIENIEW WE WSPOMNIENIACH" Wydawnictwo Literac.~·""M""l'lt' 
N TURGIENIEW „POEZJE PROZĄ" Wydawnictwo Literac 

ztówkę z kolekcji Marka Sosenko: Dworek w Trojanowi"""".,_ __ _. 

„Miesiąc na wsi" Turgieniew zaczął pisać w roku 1848 
w Paryżu. Sztukę ukończył w marcu 1850 i przesłał tekst 
do druku. Komedię, zatytułowaną pierwotnie „Student", 
spotkał los wielu innych utworów dramatycznych pisa
rza: cenzura nie zezwoliła ani na druk, ani na wystawie
nie. Jesienią 1850 Turgieniew ponownie próbuje ogłosić 
sztukę,° przerabia ją znacznie i daje tytuł „Dwie kobiety": 
w tej redakcji (która się zresztą nie zachowała) autor wy
eksponował rywalizację w miłości dwóch kobiet. Rów
nież ta wersja nie spodobała się cenzurze . Po czterech 
latach, w grudniu 1854 Turgieniew pisze kolejną, trzecią 
wersję, nadając jej tytuł „Miesiąc na wsi" i ogłaszając 
w styczniu roku następnego . Ale nie jest to jeszcze wer
sja ostateczna utworu. Tekst, który znamy wszyscy, to 
czwarta redakcja „Miesiąca na wsi" napisana w 1869, 
kiedy to autor wrócił do zasadniczych ustaleń pierwszej 
redakcji . 

·~ 

~ 
~ 
.~ 

Miłość nieodwzajemniona, miłość odepchnięta, nie uzna
wana ... gdzie wszyscy się kochają, ale nikt nikomu nie 
jest w stanie odwzajemnić się tym samym uczuciem, bo 
kocha innego, któremu z kolei jest obojętny. To błędne 
koło uczuć gorących, a niemożliwych do urzeczywistnie
nia ukazał Turgieniew z maestrią nie spotykaną dotąd 
w literaturze dramatycznej. Motywy te przejmie pół 
wieku później Czechow, wzbogaci w innym wariancie 
stylitycznym o własną wrażliwość estetyczną, o własne 
doznania i doświadczenia . 

RENE ŚLIWOWSKI 



••••••••reżyser teatralny i filmowy. 
ażniejsze filmy: „Bez miłości'', „Krzyk", „Dziewczęta z Nowolipek", „Tylko strach", 

„Pokuszenie". 
Realizacje teatralne m.in.: „Tańce w Ballybeg" „Trzy siostry", „Trzy wysokie kobiety" 
(wszystkie w Teatrze S.Jaracza w Łodzi). 
Nagrody na festiwalach filmowych w Karlovych Varach, Montrealu, Tokio, Mannheim 

~llillllilfliilliliilliiliifnnaa~cxo~dd:zZTi eeńń""iz~wiązana ze Starym Teatrem, gdzie debiutowała 
7 lat temu rolą Diany w „Fantazym" Słowackiego w reż . T. Bradeckiego. Później byty 
m.in . Amel ia w „Domu Bernardy Alba" Gabriela G. Lorca w reż . K. Raper, kuzynka 

gata w „Maltem" Rilkego w reż. K. Lupy, Helena w „Śnie nocy letniej" Szekspira 
reż. R. Zioły (Nagroda Fundacji Kultury Polskiej dla Młodego Twórcy), Celimena 
„Mizantropie" w reż. K. Nazara. Helena w „Wujaszku Wani" A. Czechowa w reż. 

R. Zioły, Tatiana w „Miłości na Krymie" S. Mrożka w reż . M. Wojtyszki, Miranda 
„Burzy" Szekspira w reż . R. Zioły. 

•••••••••aktor Starego Tea tru. Ma na swym koncie kilkadziesiąt ról: 
debiutował w „Garbusie" Mrożka w reż J. Jarockiego (1975). później grał w wielu 

pektaklach Krystiana Lupy, m.in. „Marzyciele", „Bracia Karamazow", „Malte", 
„Kalkwerk" (rola w tym przedstawieniu przyniosła mu nagrodę im. Zelwerowicza 

1992, Złotą Karetę Nowości na Festiwalu w Toruniu w 1993 i Grand Prix Kalisz 
1998), „Sztuka". Grat także u Andrzeja Wajdy w „Hamlecie", „Zbrodni i karze" 
i „Mishimie", w spektaklach Tadeusza Bradeckiego „Woyzeck", „Wiosna Narodów" 
(również w realizacji telewizyjnej), „Operetka" Jerzego Jarockiego - „Ś l ub" i „Sen 
srebrny Salomei" oraz w „Dziadach - 12 improwizacji" Jerzego Grzegorzewskiego. 

•••••••••••• rok wydziału aktorskiego krakowskiej PWST 
zdążyła już zagrać w telewizyjnym teatrze dla dzieci. 

••••••••111 rok wydziału aktorskiego krakowskiej PWST - wystąpił już 
epizodach na deskach Teatrów „Bagatela" i Starego. 

TEATR BAGATELA 
IM. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 

31 -128 KRAKÓW. UL. KARMELICKA 6 
CENTRALA: 
(012) 422 26 44. 422 66 77 
DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY. 
Z-CA DYREKTORA. SEKRETARIAT: 
(012) 422 18 15, 422 12 37 
DZIAŁ PROMOCJI. REKLAMY 
OBSŁUGI WIDZA (TEL/FAX): 
(012) 422 45 44, 422 66 77 W.11 

SEKRETARZ LITERACKI MARIOLA OLESIAK 
KOORDYNATOR PRACY ARTYSTYCZNEJ JUSTYNA GŁADZIK 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
KIEROWNIK TECHNICZNY ZDZISŁAW JAROSIK 
KIEROWNICY PRACOWNI 

KRAWIECKIEJ LUCJAN OCHOTNY, HALINA MULLER 
PERUKARSKIEJ JANINA WĄTOR 

OŚWIETLENIA SCENY MAREK OLENIACZ 
AKUSTYK WŁODZIMIERZ MARECKI 
TAPICER EUGENIUSZ WIATR 
ŚLUSARZ EMIL PAZDOŁ 

DEKORATOR TERESA PIPCZYŃSKA 
REKWIZYTOR BEATA KOWICKA 

GARDEROBIANA DAMSKA KRYSTYNA ŁOZIŃSKA 
GARDEROBIANA MĘSKA WŁADYSŁAWA JACHYM 

BRYGADIER SCENY MARIUSZ BŁAŻ 
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