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SCENA KAM ERALNA 

Aleksander Galin 

GWIAZDY NA PORANNYM NIEBIE 



Aleksander Galin - rosyjski dramaturg, scenarzysta, reżyser filmowy 
i teatralny. Urodził się w 1947 roku w małej miejscowości pod Kurskiem. Ojciec 
pochodził z Rumunii, matka z Polski. Rodzina miała korzenie żydowskie, 
choć nie była ortodoksyjnie religijna. Semickie pochodzenie zaważyło jednak 
na życiu Galina - ze względu na jednoznaczną urodę kilkakrotnie odrzucano 
jego podanie o przyjęcie do szkoły aktorskiej. 

W 1971 roku napisał pierwszy utwór dramatyczny pt. Ściana. W roku 1974 
ukończył studia reżyserskie w prestiżowym Leningradzkim Instytucie Sztuki. 

Dramatem, który przyniósł Galinowi rozgłos i otworzył drogę na sceny 
najlepszych rosyjskich teatrów była sztuka Retro, wystawiona w 1981 roku przez 
moskiewski Teatr Mały. W roku 1984 Retro zrealizowano również w polskim 
Teatrze TV. 

Napisana w 1982 roku sztuka Gwiazdy na porannym niebie uczyniła 

z Aleksandra Galina jednego z najpopularniejszych rosyjskich dramaturgów 
współczesnych- zarówno w kraju jak i zagranicą. Jego sztuki w bezkompromisowy 
sposób konfrontujące Rosję i Rosjan z dwudziestowiecznym kapitalizmem oraz 
przemianami społecznymi i obyczajowymi, szybko zdobyły zwolenników wśród 
widzów i krytyki. 

Polska prapremiera Gwia::d... odbyła się w 1989 roku w Teatrze im. 
Kochanowskiego w Opolu. Sztuka opowiada o kilku dniach z życia moskiewskich 
prostytutek, które na czas trwania olimpiady w 1980 roku zostały deportowane 
ze stolicy, by nie psuć wizerunku miasta w oczach zachodnich gości. Utwór 
pozornie polityczny jest przede wszystkim sztuką psychologiczną, mówiącą 
w sposób uniwersalny o dążeniu do szczęścia i poszukiwaniu akceptacji - zawsze 
i za wszelką cenę. 

Kobietom uprawiającym zawodowo „miłość", miłość prawdziwa nie bywa 

dana. Pozostaje w sferze tęsknot, a jeśli się nawet przydarza, to jest możliwa 

tylko z idiotą, w domu wariatów, na marginesie rzeczywistości, w atmosferze 

narodowego święta, w którym zakochanie jest iluzją, a sygnalizacyjna raca myli 

się z blednącą gwiazdą Wenus na porannym niebie ... 

Andrzej Pieczyński 

Aleksander Galin 

Gwiazdy na porannym niebie 
Zwiezdy na utrionnom niebie 
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