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WALERIJ FOKIN 
- (ur. 1946), reżyser. Zasłużony artysta Rosji , kierownik artystyczny 

i dyrektor naczelny Centrum Sztuki im. Meyerholda. Zrealizował w Rosji 
i poza jej granicami blisko 50 spektakl i. Absolwent Szkoły Teatralnej im. 
Szczukina przy Teatrze im. Wachtangowa w Moskwie. Po jej ukończeniu , 

przez 15 lat, był reżyserem w moskiewskim Teatrze Sowriemiennik. Każda 
jego nowa premiera wywoływała wielkie zainteresowanie publiczności i kry
tyki. Realizował utwory Nabokova, Wampiłowa, Rozowa, Albee'ego i innych 
rosyjskich i obcych dramaturgów. 

W 1985 został dyrektorem moskiewskiego Teatru im. Jermołowej. Na 
pierwszym spotkaniu z zespołem określił swój program artystyczny jako 
konieczność stworzenia teatru o szczególnej wrażliwości społecznej. Już po 
pierwszych inscenizacjach Fokina, Teatr im. Jermołowej zyskał opinię jednej 
z najpopularniejszych scen Moskwy. Z jednogłośnym uznaniem krytyków 
spotkał się jego programowy spektakl Mów .. . nagrodzony Rosyjską Nagrodą 
Państwową im. Stanisławskiego. W ostatnich latach Fokina interesuje przede 
wszystkim klasyka XIX wieku, głównie Gogol i Dostojewski. Zrealizował 
m.in. Ożenek Gogola (I 992, Łódź) - spektakl otrzymał nagrodę krytyki Złota 
Maska za najlepszą reżyserię w Polsce. Srebrną Maskę za najlepszy spektakl 
sezonu otrzymały Martwe Dusze (1993 , Kraków). 

Spektakle Fokina wyróżniają się nie tylko mistrzostwem reżyserii i inter~ 
pretacji znanych utworów, ale przede wszystkim oryginalnością estetyki 
i tworzeniem nowego języka teatralnego. Spektakl Pokój hotelowy w mieście NN 
został uznany za najlepsze moskiewskie przedstawienie ubiegłego sezonu, 
oraz za najlepsze przedstawienie festiwalu „Kontakt" w 1995. Na Festiwalu 
Teatralnym w Czechach w październiku 1997 zaprezentował własną adaptację 
Przemiany Kafki. W lutym 1998 odbyła się w Teatrze na Tagance premiera 
sztuki jeszcze Van Gogh. Dla telewizji rosyjskiej zrealizował widowisko 
o Rewizorze Gogola w inscenizacji Meyerholda (premiera w kwietniu 1998). 
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ALEKSANDER OSTROWSKI (1823-1886) 

- dramatopisarz rosyjski. Syn urzędnika sądowego. W 184 3 roku Ostrowski 
przerwał studia prawnicze i rozpoczął praktykę sądowniczą, podczas której 
poznał życie , obyczaje i swoistą moralność środowiska kupieckiego dzielnicy 
Zamoskworieczje, gdzie się urodził. W 184 7 zadebiutował jako dramaturg. 
Jego komedia Do wójta nie pójdziemy wywołała szeroki oddźwięk w środowisku 
literackim Moskwy, zachwycał się nią sam Gogol. W 1851 roku Ostrowski 
porzucił służbę sądowniczą i całkowicie oddał się pisarstwu. Napisał 47 sztuk. 
Pod wpływem nowych idei po wojnie krymskiej Ostrowski zbliżył się do lite
rackich kół postępowo-demokratycznych Petersburga. Radykalizacja jego 
poglądów przejawiała się zwłaszcza w znakomitych satyrach na świat urzęd
niczo-mieszczański. Uczestniczył w ekspedycjach literackich po górnym biegu 
Wołgi. Z obserwacji i doświadczeń tych podróży zrodziło się kilka ważkich 
utworów scenicznych, a wśród nich najpopularniejsza jego tragedia Burza 
(I 859). W latach 60. napisał kilka sztuk historycznych (Wojewoda, Dymitr 
Samozwaniec i Wasi/i Szujski). Nawiązał współpracę z redagowanym od 1868 
przez Niekrasowa radykalnym miesięcznikiem Otieczestwiennyje Zapiski, 
w którym rokrocznie, aż do jego zamknięcia ( 1884) ogłaszał dramaty i komedie 
ze współczesnego życia Rosji, przedstawiając środowisko zarówno kupiecko
burżuazyjne i urzędnicze, jak i szlachecko-ziemiańskie i artystyczne: I koń się 
potknie, Szalone pieniądze, Wilki i owce, Panna bez posagu, las, Grzesznicy bez winy 
i in. Ostrowski był też krytykiem i działaczem teatralnym. 

W 1886 objął stanowisko naczelnika wydziału repertuarowego moskiew
skich teatrów imperatorskich. Zaczął reformy w Teatrze Małym: zarządza 
próby czytane i próby generalne w kostiumach, organizuje radę repertuarową 
z udziałem pisarzy, historyków teatru i krytyków, wprowadza do teatru 
młodych aktorów, podejmuje walkę z biurokratycznymi metodami kierowania 
teatrem. 

Był także tłumaczem Szekspira, Cervantesa, Goldoniego, Gozziego. 

W Teatrze Polskim we Wrocławiu odbyły się premiery trzech sztuk 
Ostrowskiego: Szalone pieniądze w reżyserii Ł. Kobryńskiego (premiera 29 maja 
1949), I koń się potknie w reżyserii Jakuba Rotbauma (premiera 7 listopada 1954) 
z Igorem Przegrodzkim w roli Głumowa, Las w reżyserii Marii Straszewskiej 
(premiera 1 czerwca 1967). W historii teatru powojennego w Polsce zapisała 
się inscenizacja sztuki I koń się potknie (granej pod tytułem Pamiętnik szubrawca) 
z Teatru Współczesnego w Warszawie (premiera 12 listopada 1965) w insce
nizacji Georgija Towstonogowa z Tadeuszem Łomnickim w roli Głumowa. 

I koń się potknie w nowym przekładzie Tadeusza Nyczka pt. Nasz człowiek 
został wystawiony w Teatrze Słowackiego w Krakowie w 1994 w reżyserii 
Walerija Fokina i w Teatrze Telewizji w reżyserii Kazimierza Kutza w 1996. 
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TWÓRCA TEATRU OBYCZAJOWEGO 
Trzej dramatopisarze - Gogol, Puszkin, Lermontow - wykuli z solidnego 

metalu pierwsze ogniwa łańcucha, który powinien (w Rosji) stać się łącz

nikiem pomiędzy zachodnim teatrem Złotego Wieku i Teatrem Przyszłości. 
W latach sześćdziesiątych nowym ogniwem tego łańcucha stał się 

Ostrowski. Jego sztuki, wraz z komediami i dramatami Gogola, Puszkina 
i Lermontowa, stanowią podstawę repertuaru rosyjskiego. Ostrowski jest 
twórcą teatru obyczajowego, którego dorobek zostanie później przez jego 
następców wykorzystany w sposób fałszywy, niezgodny z ewolucją teatru 
rosyjskiego. 

Ostrowski, podobnie jak Gogol, Puszkin i Lermontow, wspiera swój orygi
nalny talent znajomością dzieł wielkich epok teatralnych Zachodu. Tłumaczył 
z hiszpańskiego intermedia Cervantesa; porównując teatr obyczajowy 
Ostrowskiego z teatrem obyczajowym Lope de Vegi, widzi się, że Ostrowski 
skorzystał z lekcji danej mu przez Cervantesa. 

... Pojawiają się epigoni teatru obyczajowego. Dramatopisarze moskiews
cy piszą wariacje na temat Ostrowskiego, w Petersburgu królują dramaturdzy, 
którzy bądź wstępują w ślady Kryłowa, bądź pojmują sens rejestrującej 

współczesną obyczajowość dramaturgii Ostrowskiego jako mechaniczne 
fotografowanie życia. 

z artykułu Dramatopisarze rosyjscy, 1911 
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Włodzimierz Łakszyn 

MOSKIEWSKA PREMIERA 
[ .. . ]Próba śmiałego wprowadzenia do przedstawienia aktualności społecznej 

ulotnych cech czasów, w których żył, została przez Ostrowskiego podjęta po 
raz drugi w komedii I koń się potknie. 

Nowatorstwo sztuki, cały, by tak rzec, gwóźdź programu polegał na tym, 
że współczesne obyczaje i rozmowy przeniesione zostały do zatęchłego środo
wiska moskiewskiego. Stołeczne wrzenia, namiętności, liberalny zamęt w spo
sób karykaturalny odbijały się w staruszce Moskwie z biernością jej egzy
stencji, kopułami jej niezliczonych cerkwi, odrapanymi pańskimi pałacykami 
i ciszą „babcinych ogrodów". 

Jak odniesie się do reform moskiewski dymisjonowany generał? Nie uwierzy 
oczywiście w możliwość przemian; będzie ział nienawiścią i pomstował na 
nowe czasy. 

Ostrowski przypomniał sobie hrabiego Zakriewskiego, niegdyś wręcz 
wszechmocnego gubernatora Moskwy, który tak uparcie sprzeciwiał się wszel
kim zmianom, że kiedy na tron wstąpił nowy ca1; został zdymisjonowany za 
gorliwość, jaka nawet władzóm wydala się zbyt przesadna. Kiedy zaś prze
szedł w stan spoczynku i zamieszkał w latach sześćdziesiątych w jednym 
z cichych pałacyków na Razgulaju, nadal dusiła go tępa, bezsilna złość, pisał 
„projekty", których celem było powstrzymanie rządu przed zgubnymi no
winkami. 

W jednym z wariantów komedii I k01i się potknie generał Kruticki występuje 
początkowo jako Zakriewski, potem hrabia Zakrutski. Charakterystyczna ety
mologia tego nazwiska - od słowa „kruto" (ostro, gwahownie) - łączy się 
w nim z nazwiskiem autentycznej postaci. 

Zrozumiałe jest jednak, że takich Zakriewskich było wielu. Kruticki w ko
medii Ostrowskiego stał się uosobieniem tępoty i wstecznictwa generałów, 
które się już dawno przeżyło , ale nie poddawało się presji współczesności 
i wciąż czekało, że nadejdzie jego godzina. 

W owych czasach Ostrowski spotykał w Moskwie również jaśnie panów 
starego pokroju w rodzaju gaduły Mamajewa, pozbawionego już swoich „pod
danych", lecz siłą bezwładu wciąż zatruwającego ludziom życie bezsen
sownymi morałami ... I liberalnych krasomówców, wiecznie śpieszących się 
to do klubu, to znów na otwarcie nowej linii kolei żelaznej , to na obiad ze 
speechami, jak Gorodulin ... I sprzedajnych dziennikarzy z trzeciorzędnej prasy 
w rodzaju Gołutwina, handlujących kompromitującymi wiadomościami 
o swoich znajomych . .. I egzaltowane wielbicielki moskiewskiego nawiedzo
nego Iwana Korejszy, który zmarł niedawno w szpitalu Prieobrażeńskim dla 
psychicznie chorych. 

Komedia obfitowała w rozmaite szczegóły obyczajowe, w to, co stanowiło 
„egzotykę" moskiewską, co było modne, o czym się chętnie mówiło. Przy tym 
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wszystkim jednakże stworzone przez dramaturga postacie posiadały wszelkie 
znamiona trwałej typowości. Ostrowski jakby odbywał ze swym widzem 
podróż po scenicznej „krainie głupców". Wszak jego „mędrcy" - Kruticki, 
Mamajew, Gorodulin, Turusina - każdy z nich to swoisty wzór głupoty: 
głupoty wrodzonej i społecznej, głupoty wynikającej z pochodzenia i przy
zwyczajeń, z przyjętej i przyswojonej sobie roli. Wśród tych mętów ludzkich 
jedyny mądry człowiek to Głumow, nowy Czacki. Jakże przyjemnie było 
Ostrowskiemu kazać Głumowowi, aby ich wszystkich sprytnie wystrychnął 
na dudka, ze wszystkich sobie zakpił. A potem i tego jedynego mądrego czło
wieka w sztuce, który sprzedał się i poniżył przez dwulicowość, ukarać fatal
nym upadkiem. Znajomość zła, zrozumienie jego przyczyn, nawet ukryta 
kpina z niego nie chronią jeszcze człowieka przed podłością. I spostrzegawczy, 
bystry, cyniczny miody człowiek o nazwisku Głumow zaczął sobie krążyć po 
stronicach Szczedrinowskich Nie dokończonych rozmów, Listów do ciutuchny 
i Współczesnej idylti. 

6 listopada 1868 roku przedstawienie sztuki I koń się potknie spotkało przyjęcie, 
na jakie autor, mówiąc szczerze, niezbyt liczył. Pogłoski na temat nowej 
komedii - mówiono, że jest to komedia z kluczem - już wcześniej rozniosły się 

po Moskwie. Bilety były nie do zdobycia. Podczas przedstawienia na widowni 
działy się niesamowite rzeczy. 

„Kiedy komedia zbliżała się do końca - donosił moskiewski korespondent 
gazety Gołos - i zdawało się, że Głumowowi wszystko sprzyja, nagle zjawia się 
w mieszkaniu Głumowa jakiś Gołutwin i proponuje mu kupno paszkwilu na 
niego jeszcze przed wydrukowaniem. Wielu widzów w teatrze wymieniało 
znaczące spojrzenia; pewien kupiec powiedział dość głośno: „Zdarza się." 

Jakiś jegomość o kobiecym wyglądzie, który dotychczas notował swoje wra
żenia na karteczce, zmiął nagle ową kartkę, zmieszał się, pince-nez mu spadło; 
próbował wstać, ale potem znów usiadł, trwo7.liwie rozglądając się wokoło, 
czy aby oczy widzów nie są nań zwrócone." 

Autor sam przygotowywał aktorów na próbach; omówił uprzednio role 
z Prowem Sadowskim, który grai Mamajewa, z Szumskim - Krutickim, 
z Katarzyną Wasiljewą - Mamajewą i podczas premiery z niepokojem obser
wował z loży grę swoich ulubieńców. Nadzieje go nie zawiodły; powodzenie 
było wręcz nieprawdopodobne, szalone. W samym środku przedstawienia 
zdarzył się niebywały wypadek - po monologu Głumowa, nie pozwalając 
artystom dokończyć akn1, publiczność zaczęła wywoływać autora. Chociaż 
w pierwszej chwili Ostrowski był niezadowolony z powodu naruszenia toku 
wydarzeń na scenie, to przecież w głębi serca triumfował. Czegoś podobnego 
nie pamiętali najstarsi bywalcy teatralni; był to sukces nie aktorów, lecz pisarza. 

Owacja podczas przedstawienia komedii I koń się potknie przywróciła mu 
siły; znów poczuł się pewnie na obranej przez siebie drodze. 

Ludzie żywi - Aleksander Ostrowski, PIW 1989 
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Tadeusz Łomnicki 

PRACA NAD ROLĄ GŁUMOWA 
Gdzie i kiedy można było być Jegorem Gł-umowem? Tam, gdzie zostawałem 

sam na sam z publicznością, kiedy pisałem pamiętnik, w momentach, kiedy 
naciągałem sprężyny intrygi, szykując się do zrobienia kariery. Przyznaję, że 
było mi trudno znaleźć właściwy ton. A brało się to stąd , że bardziej interesu
jący wydawałem się sobie w owych błyskawicznie zmieniających się postaciach 
w obecności partnerów niż w scenach związanych na przykład z pamiętni
kiem. Nie mogłem jakoś uwierzyć, że sprawa pamiętnika i jego zawartości -
bo przecież Głumow opisuje złośliwie środowisko, w którym się obraca - że 

obcowanie sam na sam z publicznością może być ciekawe. Dopiero po wielu 
próbach zrozumiałem, że tę część sztuki obowiązuje inny, wolniejszy czas 
wydarzeń. Czas sceniczny powinien tu być niemal czasem rzeczywistym. To 
mi podsunął Towstonogow - że nie należy się z niczym spieszyć, ani wyjaśniać 
dokładnie publiczności swych myśli w każdym monologu, ponieważ ta część 
roli jest jak gdyby kontrapunktem do wszystkiego, co się za chwilę stanie. 

Powoli, z dnia na dzień, jak mówca, który zaczyna się orientować, iż jest 
przez salę słuchany, tak i ja zactynałem robić pauzy w odpowiednich miejscach, 
zastanawiać się nad nowymi słowami - i w ten oto sposób urodził się sam 
Głumow, człowiek, który marząc o karierze i bogatym ożenku gotów był, nie 
gardząc żadnym chwytem, przebiegle i drapieżnie wkradać się w łaski arysto
kratycznego, kupieckiego i urzędniczego towarzystwa ówczesnej Moskwy. 

Ale przede wszystkim liczył się chyba ton tego przedstawienia, jego atmo
sfera. Niebagatelną sprawą w reżyserii Towstonogowa było jego poczucie 
humoru. Śmiech towarzyszył nam stałe podczas tej pracy. Śmiech i jakieś 
ironiczne uniesienie wobec nas samych, wobec życia i teatru. Bawiliśmy się, 
tworząc ten spektakl. Być może dlatego Pamiętnik szubrawca tak bardzo się 
różnił od przedstawień granych wówczas w Warszawie, gdzie niemal każdy 
reżyser, jak to u nas bywa, za wszelką cenę chciał się wydać mądrzejszy od 
autora i od publiczności. Rozbawiony Towstonogow wprowadzał nas w zło
śliwą intrygę Ostrowskiego - my nie pozostawaliśmy w tyle, wprowadzając 
go w nasze własne, drwiące aluzje i porachunki ze współczesnością. 

Spotkania teatralne, PIW 1984 
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