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Anatol SofronQIW 

W DNI FESTIWALOWE 

Wspaniały rozkwit teatralnej sztuki rosyjskiej na przełomie naszych stu
leci, a później na szlakach rewolucji październileowej skierował ku tej fascy
nującej i niezmiernie zapładniającej twórczości oczy i myśli ludzi teatr.u ca
łego świata. Już pierwszy okres działalności Moskiewskiego Teatru Artystycz
nego zmuszał Reinhardta i artystów francuskich wojażować do dalekiej i mroź
nej Moskwy. Stanisława Wysocka, paląc się do roli w „Brandcie" ibsenowskim, 
odbyła podczas zawieruchy 1905-ego roku podróż Kraków-Moskwa i utknęła 
w atmosferze Teatru Artystycmego na całe dwa tygodnie, a Zelwerowicz, bę
dąc około 1910-ego roku dyrektorem teatru łódzkiego, również zaglądał do 
tej kuźni nowoczesnej sztuki dramatycznej . Gdy potężna fala rewolucji paź
dziernikowej zrodziła potęgę nowego teatru, blask jego przyciągał coraz licz
niejsze szeregi zaiteresowanych. 

Chcąc objaśnić niezwykłość rosyjskiej sztuki scenicznej, trzeba rozpatrzyć 
kilka przecinających się przyczyn tego zjawiska. Niewątpliwie elementem two
rzącym siłę aktora rosyjskiego jest w znacznym stopniu mowa rosyjska -
cudowna w fonetyce, podniecająca falowaniem akcentów i przyrodzonych into
nacji, przebogata muzycznie, pełna kadencji i głębokich spadków, wyraźna 
w odmiennościach dialektów kulturalnych, jednako pożyteczna, gdy idzie 
o wyrażenie „bytu" i „nastroju" i tak samo giętka w rozśpiewaniu poetycz
ności, taki sam podatny instrument o niemal narzucających się aktorowi tonach 
w „Trzech siostrach", jak i w „Maskaradzie". Aktor rosyjski otrzymuje 
jak gdyby gotowy materiał w samej substancji mowy o melodyce częściowo 
kanonicznej. A wspomnijmy, że naród ten rodzi wielką ilość pięknych gło
sów, często o niskim piersiowym rezonamie; najwięcej tu, obok mieszkańców 
Italii, spotykamy głosów ludzkich zbliżonych do instrumentów. 

To więc pierwszy, a nie byle jaki atut sugestywności aktora rosyjskiego, 
dany mu przez dziedzictwo natury. 

Dalej: natód ten obfituje w ludzi, posiadających „zmysł sztuki", ową 
wartość niematerialną, gdy ją naz~wamy wymienionymi tutaj słowami. A jed
nak jest to przyrodzona śmiałość wyobraźni, skłonność do obserwacji i kon
templacji, zdolność plastyki, fantazji i pomysłowości, widzenia kolorystycz
nego. Obcowania z ludźmi wschodu, jakżeż silnie przez naturę tymi cechami 
obdarzonymi, musiały odegrać rolę zapładniającą, nie o przyczyny jednak 
idzie, lecz o stwierdzenie przyrodzonych cech artystycznych, które w odpo
wiedniej kulturze umożliwiają powstawanie dzieł sztuki. 

A ta kultura to przede wszystkim niezmierna, żarliwa, głęboka miłość 
sztuki. To owe jeszcze w XVIII-ym wieku rozpoczęte a w XIX-ym nie
zliczone „koła amatorskie", które tworzyły atmosferę i uczyły kochać scenę; 
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z nich wyszedł Konstanty Stanisławski, największy pośród tych, co teatr 
w Rosji kochali. To ów bogacz moskiewski, Sawa Morozow, dla Teatru 
Stanisławskiego nurzający po nocach żarówki w kolorowych lakierach. To 
owi studenci na długiej przestrzeni kraju niosący trumnę Wiery Komisarżew
skiej. To inauguracja Teatru Kameralnego wówczas gdy chwiał się front 
wojeny 1914-go roku „śakuntalą", niegranym w Europie dramatem indyj
skim z przedchrystusowej ery. To zapracowanie się na śmierć w pierwszych 
latach rewolucji najbardziej utalentowanego reżysera rosyjskiego, Eugeniusza 
W achtangowa„ stale pr:owadzącego próby do piątej nad ranem w kilku ze
społach równocześnie. 
. Wielka Rewolucja Październikowa niosła w swym programie nie tylko 
zniszczenie starego i zaprowadzenie nowego ustroju, nie tylko zmienioną orga
nizację produkcji, lecz i usystematyzowaną opiekę nad produkcją dóbr kultu
ralnych, opiekę nie werbalną, ale pojętą realnie, rzeczowo. Głęboki rozum 
ludzi, którzy o tym decydowali, uchronił z dawnego teatru rosyjskiego 
wszystko to, co w nim było słuszne i piękne, i stworzył realne, doskonale zor
ganizowane możliwości związania widowisk z narodem. Rozmiłowany w te
atrze, w swojej niejako narodowej sztuce, lud rosyjski odpowiedział głębokim 
entuzjazmem i współdziałaniem. Miłość sztuki, przed przewrotem właściwa 
tylko tym, którzy mieli do niej dostęp, rozrasta się pośród wszystkich obywa
teli. N a ziemi rosyjskiej staje teatr - siła, budowniczy życia. Gdy przyszła 
wielka próba - 'Wojna z uderzeniem faszystowskim, teatr radziecki staje się 
jedną z kolumn walki, wysyłając najlepsze zespoły widowiskowe na front 
żołnierski i wokół frontu. 

Na całej przestrzeni Związku Radzieckiego teatrainość bucha jak żywioł, 
walczy jak oręż, działa jak miłość i bierze najaktywniejszy udział w budo
wie państwa, w przebudowie człowieka, w formowaniu pojęć społecznych, 
wartości moralnych, sądów zbiorowych. Ogarnia wszystkie republiki i okręgi, 
wszędzie wysuwając się na czoło procesów narodowych i państwowych, two
rząc wspólną broń w walce o socjalizm - o jedyny program pod jednym, naj
potężniejszym sztandarem świata. Twórcze widowiska wielkich klasyków, 
olbrzymia dramaturgia życia współczesnego, czterdzieści teatrów Gruzji, pusz
kinowski „Borys Godunow" w republice Czuwaszów - ileż faktów niezwyk
łych, budujących, ileż pracy, skoordynowanej wysiłkiem celowości i metody. 

Manifestttjemy nasz związek z Wielkim Ruchem, podejmując odpowie
dzialny trud wystawienia dramatów rosyjskich i dramatów radzieckich. Ma
nifestując, objawiamy radość pogłębiającej się z miesiąca na miesiąc wielkiej, 
niezłomnej, zwycięskiej naszej Przyjaźni, pisząc na frontonach naszych teatrów: 
Quod bonum - felix favstumque sit. 

Henryk Szletyński 
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Mgr Kazimierz Halpon 
Naczelnik Woj . Wydziału K. I S. 

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUK ROSYJSKICH I RADZIECKICH 

Byłoby rzeczą 7byteczną akcentować wybitne znaczenie ogólnokrajowych 
festiwalów teatralnych, którym towarzyszą konkursy eliminacyjne połączone 
z szeregiem nagród pieniężnych dla aktorów, reżyserów i scenografów rw:zględ
nie dla całych zespołów . Festiwale, które już nawet w niewielu latach egzy
stencji Polski Ludowej zdołały wejść w praktykę i wytworzyć tradycję, odgry
wają poważną rolę w kształtowaniu sceny polskiej, dając rewię dramaturgii 
w wysiłkach pisarstwa scenicznego z jednej strony oraz przegląd wysiłków 
i zdobyczy odtwórców dramatycznych z drugiej strony, a przez pobudzanie 
ambicji jednych i drugich stają się potężną dźwignią narodowego teatru 
w ogóle. Pierwszy festiwal krajowy poświęcony był twórczości Szekspira, przy 
czym pierwszą nagrodę zespołową zdobył w nim skromny teatr Iwo Galla 
w Gdyni. Obecnie stoimy przed drugim z kolei festiwalem ·dramatu rosyjskiego 
i radzieckiego, który ze względu na wagę naszych przyjaznych ziWiązków z po
tężnym ws!=hodnim sąsiadem oraz wysoki poziom rosyjsko-radzieckiej drama
turgii posiada ogromne znaczenie polityczne, wychowawcze i artystyczne. Rok 
przyszły ma z kolei przynieść nową „olimpiadę" dramaturgii i aktorstwa pol
skiego z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie sztuk odzwierciadlających nową 
polską rzeczywistość politycZl).ą i socjalną . 

Tegoroczny festiwal stanie się zatem wspaniałym przeglądem twórczości 
klasycznej rosyjskiej oraz wysoce humanistycznej, bojowej i postępowejr twór
czości dramatopiso.rzy radzieckich. Organizację tej potężnej imprezy w skali 
państwowej podjęło Ministerstwo Kultury i Sztuki z zasadniczym czynnikiem 
operatywnym w postaci Generalnej Dyrekcji Teatrów, Oper i Filharmonii. Po
wołano Komitet Honorowy Festiwalu pod prote~toratem prezesa Rady Mini
strów, Józefa Cyrankiewicza z udziałem członków Partii, Rządu, przedstawicieli 
głównych zarządów instytucji społecznych, świata naukf i sztuki oraz Budow
niczych Polski (przodowników). Udział w konkursie zgłosiły 54 teatry, w tym 
38 dramatycznych, 4 teatry muzyczne„ 6 teatrów młodzieżowych, 6 teatrów 
„Lalki i Aktora". Festiwal odbędzie się w terminie między 1 pażdzi~rnika a 
1 grudnia, rzecz jasna więc, że punkt kulminacyjny imprez przypada na okres 
trwania Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Dziewięcioosobowy 
sąd konkursowy powołany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki dokona oceny 
przedstawień i elimmacji kandydatów do nagród. W tym celu trzyosobowe 
zespoły sędziowskie wyjeżdżać - będą do teatrów, które zgłosiły udział rw kon
kursie, po wizytacji. zaś wszystkich teatrów i po zapoznaniu się z poziomem 
iwidowisk, sąd konkursowy na specjalnym posiedzeniu poweźmie decyzję od
nośnie dopuszczenia najlepszych zespołów do krajowego festiwalu. Uroczyste 
zakończenie tej ogólnokrajowej imprezy połączone z najleps'zym przedstCl!Wie
niem i wręczeniem nagród odbędzie się 11 grudnia 1949. ,Nagrodę otrzyma naj
lepszy zespół, reżyser, najlepsi aktorzy i scenografowie, a także najlepszy tłu
mac;z. Przewiduje się, że w czasie festiwalu 10-12 wyróżnionych sztuk będzie 
wystawionych w Warszawie w . Państw. Teatrze Polskim i w Państw. Teatrze 
Narodowym im. Wojska Polskiego. Przewidzianych jest 9 nagród indywidual
nych z na!Jrodami Prezydenta Rzeczypospolitej, Prezesa Rady Ministrów i Mar-
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szalka Sejmu na czele, oraz szereg nagród zbiorowych, ustanowionych prz~z 
instytucje i stowarzyszenia. Tematycznie dzielą się one na nagrody dla zespołu 
u : całość widowisk, za reżyserię, za kreację aktorską, za scenografię, za prze
kład, nagrody dla zespołów technicznych, dla teatrów młodzieżowych, dla 
teatrów „Lalki i Aktora" oraz dla zespołu świetlicowego. Wysokość nr.gród 
sięga od 1 miliona zł. do 75.000, łączna ich suma wynosi 9.875.000 zł. W związ
ku z festiwalem przewidziano szereg wydawnictw i szeroką akcję pra
sową W ramach tej akcji pojawi się zatem specjalny numer miesięcznika 
„Teatr", osobne okolicznościowe numery innych czasopism teatralnych, wy
dawanych przez teatry w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a to
warzyszyć im będzie akcja prasowa czasopism literackich i artystycznych. 
Ukaże się również obszerne wydawnictwo okolicznościowe, poświęcone w ca
łości Festiwalowi Sztuk Rosyjskich i Radzieckich, analogicznie do wydawnictw 
upamiętniających Festiwal Szekspirowski w r. 1947, oraz „in spe" pojęte, lecz 
liczące się z wszelkimi możliwościami realizacji wydawnictwo, które zadoku
mentuje Festiwal Sztuk Współczesnych, planowany na rok 1950. 

Potęga ekspresji, głęboki humanizm i mistrzostwo techniki dramatycznej
oto elementy wyróżniające sztuki rosyjskie epoki klasycznej. Naziwiska takie 
jak Puszkin, Lermontow, Gogol, Gorki, czy Ostrowski, są własnością Europy 
i świata, oraz zasłużonym tytułem do chwały rosyjskiej dramaturgii. O ile 
jednak teatr kla5yczny rosyjski był świetny i artystycznie doskonały, o tyle 
dramatopisarstwo radzieckie wspięło się na wyżyny prawdy artystycznej, 
osiągając w oparciu o płodne postulaty realizmu socjalistycznego szczyty 
prawdy życiowej, twórczej i bojowej radości i witalizmu oraz pełnego człowie
czeństwa i bohaterstwa. Jak mało znamy tę wielką sztukę mimo kilkulet
niej akcji pogłębiania przyjaźni obydwu naszych narodów i jak szczęśliwą 
myślą jest planowany festiwal, jako poważny krok na drodze obopólnego zbli
zenia i poznania! Znakomite kompendium sztuk radzieckich stanowi ośmioto
,mowe wydawnictwo „Sowiecka dramaturgia", które ukazało się w ZSRR na
kładem „Iskusstwa" i które jest przeglądem dramaturgii radzieckiej na prze
strzeni trzydziestolecia. Jakiż wspaniały to podręcznik! Są tam najleipsze dzieła 
- najbliższe duchowi partii, świetne rw kunszcie słowa i w kompozycji, ak
tywne i pełne świadomości ideolo9icznej . Czytając te dzieła, przechodzi się 
w skrócie ogromną drogę, którą musiał przejść radziecki człowiek, radziecki 
artysta i bojownik w jednej osobie, ów dramaturg-nowator, kładący wspaniałe 
podwaliny sceny młodego rwalcz.ącego o ludzką sprawiedliiwość ustroju. Czter
dzieści dwie sztuki radzieckie mieści w sobie to imponujące .wyda'WIIlictwo! I to 
przecież nie całość scenicznej twórczości radzieckich pisarzy, to tylko ich naj
świetniejsze; wzorowe dzieła, to tylko antologia wybranych klejnotów drama
turgii, poddanych pieczołowitej eliminacji przez kolegium redakcyjne wydaw
nictwa. Czterdzieści dwie sztuki! Zazdrość bierze miłośnika sceny polskiej, 
iwy.znawcę walorów naszej młodziutkiej dramaturgii. Lecz z tej zazdrości pły
nąć po.winna chęć twórczego .współzawodnictwa, wola dorównania choć 
w części znakomitym twórcom radzieckim. 

Ta wspaniała defilada sztuk jest dokumentem wytężonego artystycznego 
trndu, cierpień, walki, szamotań z nawrotami IWStecznict-wa, słowem - zwier
ciadłem życia i człowieczeństwa . Znakomita dramaturgia radziecka nie wy
skoczyła nagle z Rewolucji Październikowej jak Atena z głowy Zeusa, lecz jest 
efektem trzydziestoletniej pracy twórczej i ma swą paralelę w potężnyc;h struk;-
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turach kolektywnego gospodarstwa i Stalinowskich pięciolatek. Partia trzymała 
zawsze dłoń na pulsie narodowej sztuki. w pierwszych latach po ostatniej 
wojnie Centralny Komitet Partii z bolszewicką bezpośredniością i śmiałością 
decyzji zwrócił uwagę pisarzy na niedostatki dramaturgii radzieckiej w histo
rycznym postanowieniu z dnia 26 sierpnia 1946 roku. Pisarze sceniczni odpo
wiedzieli na apel Partii czynem. Jedna za drugą pojawiły się wybitne sztuki. 
Autorzy podjęli problem wojny, kreśląc w ślad za obrazem gigantycznych zma
gań z hitlerowskim najeżdźcą dzieje bohflterskich walk o odbudowę radziec
kiej ojczyzny. z gruzów tego największego w historii ludzkiej kataklizmu. 

Niepodobna wskazać kraj, w którym na przestrzeni trzydziestu lat ipojawi
łaby się tak pokaźna ilość znakomitych dzieł dramatycznych, tak pełnych pracy 
i bohaterstwa, owianych głębokim humanizmem, a jednocześnie tak .pełnych 
oryginalności i twórczej! indywidualności, tak dalekich od zabójczego dla sztuki 
naturalizmu i szablonu, tak w swych formalnych i treściowych elementach 
urzeczywistniających postulaty płodnego socjalistycznego realizmu. Dramatur
gia radziecka - śmiało to trzeba stwierdzić - jest dramaturgią bojową, jest 
nieustającą walką o zwycięstwo lepszego świata. I dlatego nawet pierwsi w jej 
dziejach pisarze, tacy jak W. Bill-Eiełocerkowski, autor „Burzy morskiej", two
rzą dzieła, które zdaniem Anatola Surowa stanowią „stary, lecz groźny oręż" . 

Oręż ten grzmi pełnym głosem nawet dziś w dobie zwycięstwa. 
Tuż za sztuką Biełocerkowskiego idzie „Lubow Jarowaja" Treniewa, dzieło 

do dziś grane na scenach radzieckich, które nic nie utraciło ze swej świeżości 
i siły. Sztuka ta, zdaniem A. Surowa, jest złotym fundamentem rosyjskiej drama
turgii, podobnie jak pełen bojowej grozy i ogromu konfliktów „Pociąg pancerny" 
W. Iwanowa, który przerzuca most proletariackiego porozumienia między sy
birskimi partyzantami a pojmanym w niewolę amerykańskim robotnikiem. Iden
tyczne tony bojowe, połączone z hP.roizmem i oddaniem partii i ojczyźnie, 

brzmią śpiżowo w sztukach „Jegor Bułyczew" Maksyma Gorkiego, „Zagłada 

eskadry" A. Korniejczuka, "Ziemia" N. \Virty, „Człowiek .z karabinem" N. Po
godina i „Tragedia optymistyczna" W. Wiszniewskiego. 

Sztuki z okresu radzieckiego w dramaturgii rosyjskiej mają już pewną tra
dycję na scenie polskiej. Pierwszą z nich, graną niedługo po wyzwoleniu, było 
dzieło Simonowa „Rosjanie" wystawione w Teatrze im. J. Słowackiego rw Kra
kowie. Na dalsze pozycje repertuaru radzieckiego publiczność polska nie mu
siała czekać. Przyszła więc kolej na sztukę „Harry Smith odkrywa Amerykę" 
Simonowa, inscenizowaną w Łodzi, i graną z kolei w Krakowie i Poznaniu, na 
„Wyspę pokoju" Pietrowa o zacięciu satyrycznym, wystawioną na wszystkich 
niemal scenach polskich. Wtórowały im „Lew na placu" Erenburga, „Przyjacie
le" Uspieńskiego, „Bajka" Swietłowa, „Syn pułku" Katajewa oraz „Tu mówi 
Tajmyr" Isajewa i Pala. Festiwal sztuk rosyjskich i radzieckich rozszerzy ten 
piękny dorobek sceniczny o dalsze pozycje. 

Komitet Wykonawczy Festiwalu ułożył szczegółowy kalendarz sztuk prze
znaczonych na Festiwal, opracowany na podstawie zgłoszeń teatrów. Szereg 
pozycji dotyczy Dolnego Śląska . T11k więc, jeśli chodzi o Wrocław, Teatr 
Wielki wystawia „Moskiewski charakter" Anatola Sofronowa, utwór nagrodzony 
premią Stalinowską za rok 1948, wystawiany obecnie w 120 teatrach Związku 
Radzieckiego. Jest to czołowe dzieło radzieckiej dramaturgii, opiewające bo
haterstwo robotników w olbrzymim dziele koordynacji i racjonalizacji pracy 
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poszczególnych gałęzi przemysłu. Teatr Popularny przewiduje Malugina „Sta· 
rych przyjaciół", pogodny utwór z życia młodzieży radzieckiej na tle jej prze
żyć wojennych. Dyrekcja P. T. D. projektuje w dalszej kolejności specjalne 
widowisko w opracowaniu. Kolegium Dramaturgów P. T. D. pt.: „Puszkin" („Bo· 
rys Godunow" - fragmenty, „Mozart i Salieri" oraz „Poeta padł..." - montaż 
biograficzny według powieści Grossmana „Śmierć poety") . Państwowy Teatr 
w Świdnicy zgłosił na Festiwal „Maszeńkę" A. N. Afinogenowa, której pre-

. miera odbyła się 5 listopada, zaś Państwowy Teatr w Jeleniej Górze wystąpi 
ze znakomitą sztuką Treniewa „Lubow Jarowaja". 

W świetle tych perspektyw spoglądamy optymistycznie na wielką imprezę 
Festiwalu, oczekując od niej wiele. Wierzymy, że te ogólnokrajowe, oparte na 
najlepszych wzorach, igrzyska wniosą w nasze życie kulturalne posiew świe· 
żości artystycznej i zdrowej myśli politycznej, chroniąc scenę polską przed 
infiltracją resztek rozkładowych, · mieszczańskich i reakcyjnych elementów, 
które pod pretekstem „czystej sztuki", okryte sztychem bezideorwości, pragną 
wnieść zamęt do naszego teatru, walczącego o właściwy pion ideologiczny 
i artystyczny. Wiemy, że silny zastrzyk sztuki radzieckiej uzdrowi scenę polską 
i zahartuje ją na drodze zwycięskiego marszu ku jedynie słusznej i prawdziwie 
humanistycznej, twórczej postawie, jaką jest realizm socjalistyczny. Wzmoc· 
niona ideologicznie i zasilona najszlachetniejszą ideą twórczą, wywalczy sobie 
scena polska i wypracuje na}właściwszy, własny i czysto polski pion artystycz
no · ideowy, którego bogate żniwo - · miejmy nadzieję - ujrzymy już nieba
wem w nowych igrzyskach sztuki rodzimej rw r. 1950. 

Mgr Kazimierz Halpon 

Prof. dr Marian Jakóbiec 

Z DZIEJÓW RADZIECKIEJ DRAMATURGII. 

Radziecka dramaturgia rodziła się rw wirach Wielkiej Soojalistycznej Paź
dziernikowej Rewolucji. Z chwilą, gdy 32 lata temu .pękły bariery, oddzielające 
znakomity i cieszący się powszechną sławą teatr rosy iski od najszerszych mas 
społecznych, trzeba im było dać nowe sztuki, czyniące zadość wymaganiom 
nowego widza. A widz ten - proletariat rosyjski - „okazał się, jak pisał wiel· 
ki Konstanty Stanisławski, niesłychanie teatralnym: przychodził do teatru nie 
mimochodem, lecz z drżeniem i oczekiwaniem czegoś ważnego i niewidziane
go''. Żądał od sztuki umocnienia jego iwysokie,j ideowości, domagał się arty
stycznej prawdy. „Zadanie naszych pisarzy - czytamy w tych czasach u Ma
ksyma Gorkiego - jest trudne i skomplikowane. Nie siproswadza się ono bynaj
mniej li tylko do krytyki starej rzeczywistości, do demaskowania zaraźliwości 
jej wad. Ich zadaniem jest badanie, kształtowanie, przedstawianie i tym samym 
utwierdzanie nowej rzeczywistości„„ Pisarze winni szukać natchnienia i mate
riału w szerokim i burzliwym potoku pracy, tworzącej nowe formy życia, winni 
żyć w możliwie najbliższym zespoleniu z trwórczą wolą naszej epoki. Wola ta 
ucieleśniona jest w klasie robotniczej". 

Przed dramaturgią radziecką stanęło zadanie szczególne, wynikające 

m. in. także z rosyjskiej tradycji literackie.j. Nawet w najlepszych jej utworach 
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role główna przypadała niejednokrotnie postaciom symbolizują·cym upadek 
i poniżenie, szpetotę psychiczną człowieka, wynikającą z warunków społecz
nych. Rzeczywistość radziecka domagała się innej typizacji. Żądała na scenie 
ludzi uosobiających twórcze wvzwolenie człowiek.a, 1jego piękno i siłę, jego 
moralną doskonałość, heroizm i energi~ w dziele bugowy socjalizmu. 

Droga do td.kiego dramtu nie była ani łatwa, ani prosta. Trzeba było otrzą
snąć się z pleśni mieszczańskiego formalizmu i dekadentyzmu, zwalczyć schył
kowe prądy futuryzmu, symbolizmu, akmeizrv.u, które także na scenie szukały 
dla siebie wyrazu i ujścia . Trzeba było sięgnąć do najlepszych tradycji dra
maturgii rosyjskiej wieku XIX i wydobyć z niej to, co odpowiadało potrzebom 
nowej kl.śJ.sy społecznej, biorącej w swoje ręce władzę. Tworząca się w ten spo
sób dramaturgia radziecka, oparta o nnjlepsze wzory rosyjskiej literatury kla
sycznej, stawała się także od razu wielonarodowościową i wielojęzyczną, ale 
związaną jedną wiielką ideą socjalizmu i jednym wychowawczym celem spo
łecznym. U progu dzie·jów tej dramaturgii genialny talent Maksyma Gorkiego 
łączył w cudowny sposób to, co było w niej najlepszego w przeszłości, z no
wym i młodym. 

Pierwsze dramaty radzieckie, pisnne i wystawiane 1w latach rewolucji 
i wojny domowej, służyły celom walki. Znakomitym ich przykładem pozostało 
„Misterium Buff'' Włodzimierza Majakowskiego, „heroiczne, epickie i satyrycz
ne wyobrażenie naszej epoki", jak je autor nazwał, rwystawione w roku 1918, 
w pierwszą rocznicę wybuchu Rewolucji Październikowej. 

W latach odbudowy radziecka dramaturgia realistyczna święciła już tri
umfy. Pozbywa się szybko niezbędnego w latach wojny przejaskrawiania i resz
tek osadu futuryzmu, pogłębia się psychologicznie, doskonali pod względem 
ideologicznym. Na scenie pojawiają się sztuki tak wybitne, jak „Szturm" Bill
Biełocerkowskiego (1925), jak „Lubow Jarowaja" K. Treniowa (1926) i „Pociąg 
pancerny 14-69" Wsiewołoda Twnnowa (1927) . Tematyką tkwią one jeszcze 
w rewolucji i wojnie, ale dają już obraz nowego radzieckiego człowieka, odda
nego bez reszty dziełu socjalizmu. 

Później, w czasach pięciolatek Stalinowskich, stają przed dramatem radzieckim, 
jako ważnym środkiem wychowania mas, now€1 zadania. Teatr staje się donio
słym współczynnikiem w . budownictwie socjalistycznym. Problematyka sztuk 
jest •już zróżniczkowano. i bogata, odpowiadająca wszystkim potrzebom społecz
nym i ogarniająca wszystkie •ważne przejawy jego życia. W dramacie epicko
heroicznym i psychologicznym, w publicystycznej satyrze i komedii ogląda widz 
radz~ecki to, co go najżywiej interesuje, co go porywa i wychowuje. Sztuki 
odświeża·jące pamięć walki rewolucyinej i wojny wewnętrznej : B. Ławrieniewa 
(„Rozłam") i Ws. Wiszniewskiego („Tragedia optymistyczna"), dramaty na te
mat przebudowy społecznej wsi: A. Korniejczuka („W stepach Ukrainy") i F. 
Panfiewwa (..Życie"), na temat uprzemysłowienia kraju : N. Pogodina i' W. Ka

·tajewa, dotyczące problemu radzieckiej inteligencji: L. Leonowa, A Korniej-
czuka, Krapiwy, . Afinogenowa - rozchodziły się szybko po niezliczonych sce
nach Związku Radzieckiego, wychowywały i uczyły, a także budziły szacunek 
i uznanie dia człowieka radzieckiego za granicą, gdzie ,je tłumaczono, bądź wy
stawiano w postępowych teatrach. 

W okresie drugiej wojny światowej dramat radziecki znowu podjął się roli 
budzenia i podtrzymywania uczuć patriotyzmu radzieckiego i bohaterstwa 

9 



rw walce z faszystowskim najazdem. Główne miejsce zajęły na scenach sztuki 
o wojnie. Pierwsze dramaty na ten temat napisano i wystawiono już w roku 
1941 i stały się od razu czynnikiem mobilizującym społeczeństwo do obrony 
zagrożonej ojczyzny, („Dorn na wzgórzu" Kawierina i „Wojna" W. Stawskie
go). Później na czołowych scenach moskiewskich pojawiły się inne sztuki, po
dejmujące problematykę ideologiczną gigantycznych zmagań. („Najazd'' L. Leo
nowa, „Rosjanie" K. Simonowa, „Front'' A. Korniejczuka). 

Nowe zadania, stojące przed dramaturgią radziecką, po zakończonej wojnie 
zostały sprecyzowane w dwu epokowych dla rozwoju kultury radzie:ckiej uch
wałach Centralnego Komitetu WKP(b). Jedna, powzięta 14 sienpnia 1946 r; do
tyczyła zagadnień literackich. Druga, z 26 sierpnia 1946 r., „O repertuarze teat
rów dramatycznych i środkach zmierzających do ich poprawy'', została 
ogłoszona w związku z pojawiającymi się tu i ówdzie pomyłkami i tendencjami 
bezideowymi w radzieckich sztukach i doborze repertuaru scenicznego. „CK 
WKP(b) - czytamy w tej uchwale - stawia przed dramaturgami i pracowni
kami teatrów zadanie stworzenia żywych, pełnowartościowych pod względem 
artystycznym sztuk o życiu radzieckiego społeczeństwa, o radzieckim człowie
ku. Dramaturgowie i teatry winny przedstawiać w sztukach teatralnych 
życie radzieckiego społeczeństwę. w jego bezustannym postępie, przyczyniając 
się wszelkimi sposobami do dalszego rozwoju najlepszych cech charakteru ra
dzieckiego człowieka, które ujawniły się ze szczególną siłą podczas Wielkiej 
Wojny. Nasi dramaturgowie i reżyserzy są powołani do aktywnego udziału 
w dziele wychowania radzieckich ludzi, winni czynić zadość ich wymogom kul
turalnym, wychowywać młodzież radziecką krzepką, pełną radości życia, od
daną ojczyźnie i wierzącą w zwycięstwo naszej sprawy, nie bojącą się prze
szkód, zdolną do pokonania wszelkich trudności. Równocześnie teatr radziecki 
powołany jest do tego, by wykazywać, że cechy te są właściwe nie poszcze
gólnym wybranym jednostkom, bohat~rorn, lecz milionom radzieckich ludzi''. 

Dramaturgowie radzieccy poszli śmiało, i zdecydowanie wytyczoną im dro
gą. Ilość przyznawanych im nagród Stalinowskich świadczy, że należycie wy
wiązują się z poruczonych im zadań i że godnie spełniają swoje społeczne 
i artystyczne posłannictwo. 

Marian ] akóbiec 

WIELKI TEATR ROSYJSKI 

„Moskiewski charaikter" wystawiono po 
raz pierwszy w Teatrze Małym w Moskwie. 
Zasłużony ten teatr obchodził 27 paździer
nika br. · 125 rocznicę swojego istnienia. 
W związku z tym uroczystvm jubileuszem 
zamieszczamy poniższy artykuł. 

Historia Teatru Małego to odbicie wydarzeń i ogromnych zmian społecz
nych, wywołanych wielką Rewolucją Październikową . Teatr Mały był zawsze 
teatrem wybitnie rosyjskim, narodowym. Do Rewolucji nosił nazwę „impera
torskiego"-ale pomimo to stał się już wtedy siedliskiem myśli demokratycznej. 

Moczałow, Szczepkin, potem Jerrnołowa, Fedotowa, Leński, Gorew, Jużyn 
- to nazwiska wybitnych rosyjskich aktorów doby przedrewolucyjnej, którzy 
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realizowali na scenie utwory dramatyczne takich pisarzy, jak Gogol, Hercen, 
Bieliński, Sz.ewczenko, Ogarew, Sadowski i w końcu - Ostrowski. 

Ostrowski, który wysoko cenił aktora rosyjskiego, i twierdził, że „my (Ro
sjanie) w sztuce scenicznej jesteśmy nąjzrlolniejszyrn narodem w całym świe
cie''. Utwory Ostrowskiego głęboko i prawdziwie oddawały rzeczywistość 
ówczesną i w tym tkwiła tajemnica ich powodzenia. I to 1est także sekret jego 
nieśmiertelności. 

M. S. Szczepk:.rn (1188-1863) 

Teatr Mały był zawsze wyrazicielem postępowego kierunku w rosyjskiej 
sztuce. Nawet w głuchą noc pobiedonoscowej reakcji ludzie Małego Teatru 
potrafili stać na przodujących demokratycznych pozycjach. W tym właśnie cza
sie wystawiali obok Gogola, Gribojedowa i Ostrowskiego także Szekspira, Lope 
de Vegę, Schillera i Wiktora Hugo. 

Wielki naród rosyjski chlubił się zawsze swoim Teatrem Małym. Chlubił 
się nim dawniej, przed rewolucją i chlubi się teraz, wraz z całą wielką rodziną 
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narodów ZSRR. Teatr Mały w okresie swego istnienia udostępnił szerokim ma
som ludu rosyjskiego skarby poezji. toteż nic dziwnego, że właśnie ten teatr 
w okresie porewolucyjnym stał się na równi z M Ch.A.T. siedliskiem i źródłem 
nowego teatru. W dmu Jego jubileuszu należy pamiętać o tym. Ale nie woln.o 
sądzić, że Teatr Mały nie przeżywał po rewolucji, jak i rw poprzednich okre
sach swoich ciężkich chwil. Mylą się ci, którzy bądź to przemilczają, bądż też 
zapominają o jego walce o zdobycie własnego, nowego oblicza. Dawniej, 
w czasach przedrewolucyjnych, trudności te i błądzenia wynikały z zapomnie
nia. kierowników teatru o swoim powo.taniu, ze złej woli „impieratorskoj kon
tory''. W czasach władzy radzieckiej również bywały chwile, w których teatr 
zapominał o uowej, porewolucyjnej twórczości dramatycznej, o prawdzie ży
ciowej, o związku duchowym z nowym widzem. 

Siła Teatru Małego polega na ciągłym dążeniu do nowatorstwa przy jedno
czesnym zachowywaniu tradycji. Z tradycji teatr umiał i umie odrzucać rzeczy 
zbędne, przeżytki, a zachowywać wartościowe . Jedną z tych tradycji teatru 
jest rwrnśnie jego ciągle żywe nowatorstwo. 

Drugą tradycją Teatru Malego jest jego realizm. Ten realizm w1 poszcze
gólnych okresach istnienia teatru znajdował coraz inną, ·właściwą dla danej 
epoki formę sceniczną. Dzięki temu nowatorstwo nie stało się dla teatru celem 
samym w sobie. Każda nowość opierała się na starych dośwriadczeniach. 

Mylną byłaby myśl, że tylko dokładność, upór w pracy nad każdą rolą 
i przedstawieniem umożliwiły teatrowi stworzenie tak znakomitego zespołu . 

Tak - to było ważne, ale przecież nie tłumaczy przyczyn faktu, że przybycie 
wielkiego aktora Szczepkina już w początku zawiązywania się trupy, czyli 
około 1805 roku, stało się wielkim krokiem naprzód w dziejach tego teatru, że 
najlepszym odtwórcą scen Ostrowskiego okazał się nie Szczepkin, a P. M. Sa
dowskij: że w 70-80 latach Ostrowski tak uparcie walczył o reformę teatru; 
że tak trudno było żyć wielkiemu poprzednikowi Stanisławskiego - A. P. Leń
skiemu i że tak ciężko musiał walczyć A. I. Jużyn o „zachowanie i wzrost arty-
stycznego piękna". · 

Odpowiedzi na powyższe zagadnienia można znaleźć doipiero w przy.po
mnieniu sobie historii Teatru ~rałego w jego rozwoju, i w ·walce. Wtedy dopie
ro zrozumiemy wielką rolę Szczepkina i innych. 

Sztuka Szczepkina była wybitnie demokratyczna. Wiąże się ona z narodzi
n.ami teatru ludowego, który zja•wił się już w1edy jako przeciwstawienie teatro
wi dworskiemu. Zasługa Szczepkina, jako reformatora teatru polega na tym, że 
Szczepkin pierwszy wystąpił przeciwko formalizmowi; opierając się na twór-

- czości Gogola, Gribojedowa i Puszkina, połączył sztukę aktorską z przodującą 
rosyjską myślą społeczną. 

Metody Szczepkina nie stały się jednak niewzruszalną tradycją, relikwią 
dla jego następców. Już Ostrowski, przyjmując zresztą realizm Szczepkina, 
szukał w teatrze nowego wyrazu artystycznego. Przez dramaty Ostrowskiego 
szukał nowego rwiyrazu również i Teatr Mały w latach 40 - 70 ub. stulecia. 
Szukał i znajdował go między innymi w twórczości genialnego P. M. Sadow
skiego. 

Tak umacniały się żywe tradycje teatru. Zawsze jednak główną zasadą 
sztuki aktorskiej by!a prawda artystyczna, której nadawano tylko nową formę. 
W tych latach 1wielki wpływ na teatr wywarła „chłopska demokracja'' (mużyc
kij demokratizm) Czernyszewskiego. Teatr coraz śmielej ukazywał życie ludu. 
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W sztukach Ostrowskiego Teatr Mały znalazł bliskie mu postaci bohate
rów ludowych (Kożma Minin, Katerina, Kruczynina, Miełuzoiw i in.) w wyko
naniu takich aktorm...-, jak Sadowskij, Wasiliew, Szumski, a potem Jermołowa, 
Fedotowa. Wierny swojemu kierunkowi demokratycznemu, Teatr Mały wy
stEipował przeciwko pańszczyźnie i biurokratycznym porządkom. 

W historii Teatru Małego znamy jMnak okresy, kiedy teatr tracił kontakt 
z postęporwą dramaturgią. W tym czasie pisał Ostrowski: 

„Trupa moskiewska starzeje się i wymiera„. y..,r Moskwie w ciągu krótkie
go czasu ubyli z Lrupy niezastąpieni: Szczepkin, Wasilierw, Poltawcew, Niem
czynow, Sokołow, Olgin, Stepanow, Leńskij. Zmarli Usaczew, M. Sokołow, 
Turczaninow„. z aktorek: Lwowa-Sineckaja, Kawalerowa, Borozdina - naj
większa ozdoba naszej sceny„." 

Tragicznym epizodem rw dziejach Teatru była bohaterska próba scenicznej 
reformy, powzięta przez A. P. Leńskiego, uważanego :za poprzednika Stanisław
skiego i Niemirowicza Danczenki. Leński, pragnąc podnieść poziom sztuki tea
tralnej, która mocno podupadła w końcu wieku XVIII, żądał: poważnego re
pertuaru, ustanowienia stałych trup aktorskich, umasowienia teatrów, rozum
nych i odpowiedzialnych kierowników scen i reżyserów. Nieszczęściem dla . 
Leńskiego, z tymi samymi założeniami wystąpili aktywnie Stanisławski i Nie
mirowicz Danczenko. 

W okresie przedrerwolucyjnym Teatr Mały przeżywał momenty bardzo kry
tyczne. Z jego dawnego zespołu żyli wprawdzie jeszcze wybitni aktorzy, jak 
Jermołowa, Sadowskij, Prawdina, Fedotorwa, ale ci już usunęli się ze sceny. 
A. I. Jużyn, kierownik teatru, otoczony i atakowany przez burżuazyjną reakcję, 
nie mógł wznieść teatru na dawny poziom. Zmuszony był wystawiać „reper
tuar bieżący'', na który składały się utwory ct'Anunzia, Przybyszewskiego, Su
den:r:anna, Strinberga. 

Sensacja, moda były teraz elementem przyciągającym do teatru. Wypa
czyły się upodobania widowni. I teatr musiał zaspokajać owe burżuazyjne za
potrzebowania odpowiednią teatralną makulaturą. Stał się rozrywką, widowi
skiem, zgubił swoje posłannictwo. 

Sytuację Małego Teatru uratowała Wielka Rewolucja Październikowa. Re
wolucja powiedziała teatrowi wyraźnie: - jesteś mi potrzebny. Do teatru przy
szedł tłumnie nowy widz. Przyniósł ze sobą norwe idee, nowe wymagania. I cho
ciaż nie zaraz, teatr zrozumiał, co należy dać nowemu widzowi. Odkryła się no
wa, najbogatsza stronica historii teatru. Teatr otrzymał nową broń, nową 
metodę pracy - metodę realizmu socjalistycznego. W końcu wychował nowe 
aktorskie pokolenie, które przejęło nieśmiertelne tradycje Szczepkina. 

Okres ten trafnie określiła znakomita aktorka Małego Teatru W. O. Massa
litinowa: 

„Nowego widza, bliskiego, czujnego, wrażliwego, zdecydowanie reagują
cego, znalazłam, tak jak i inni aktorzy, po Rewolucji Październikowej. Ten widz 
nie tylko patrzy; on analizuje, krytycznie sprawdza każdą naszą nową arty
styczną zdobycz, on uczy„.'' 

Z· drugiej strony i Teatr Mały uczył nowego 'Widza. Ale jakkolwiek wielkie 
było w tym czasie znaczenie utworów klasycznych, nie mogły one zastąpić ko
niecznie potrzebnego repertuaru współczesnego. 

Pierwsze lata rewolucji były dla Małego Teatru latami ideowo-twórczego 
przygotowywania się do spotkania nowej ·dramaturgii, która ·jedynie mogła 
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odkryć nowe drogi sztuki teatralnej. Spotkanie to ulegało opóźnieniu, a Teatr 
Mały zatrzymał się nieco w swoim rozwoju ideowo·-artystycznym . . 

Sam teatr podkreślał, że sceniczna prawda, jako synteza wszelkiej teatral
nej pracy, wymaga -- piękna i życia, ale nie fotografii życia, ani nie teatral
ności. Jednak przyszłość teatru w oczach jego pracowników ciągle wydawała 
się abstrakcją i nie przybierała zdecydowanego wyrazu. Poprzestawano na pod
trzymywaniu dawnych dobrych tradycji scenicznej prawdy, na zdobywaniu no
iwych sił i talentów, oraz studiowaniu nowych pore<WQlucyjnych typów ludzi 
współczesny eh. 

Każda reforma teatru zaczynała się jednak zawsze od dramaturgii. Nowa, 
radziecka dramaturgia, zrodzona w ogniu rewolucji, przyszła na koniec do 
Teatru Małego . Z początku nieśmiało i z niedoiwierzaniem, ale wkrótce poczuła 
się swobodnie, zajęła należne jej miejsce, nie tylko w repertuarze, ale i w ser
cach aktorów. Zjawiły się pierwsze utwory Gorkiego (Starik), Łunaczarskiego, 
Bill - Bie!ocerkowskiego i Treniewa. 

Przedstawienie sztttki Treniewa „Lubow Jarowaja'' stało się ważnym eta
pem rozwoju Teatru Małego. O sztuce tej mówił M. I. Kalinin: 

„Ostatni sezon teatralny pokazał, że w ustroju radzieckim wzrosła rola 
sztuki. Przecież IW okresie przedrewolucyjnym setne przedstawienie jakiejkol
wiek sztuki było rzadkim świętem teatralnym. Sztuka „Lubow Jarowaja'' była 
wystawiona osiemdziesiąt dwa razy. \o\/szystko to wskazuje, że teatr wstępuje 
w nową epokę'' . I ' 

„Lubow Jarowaja", podobnie, jak i „Pociąg pancerny" Ws. Iwanowa, istot
nie byiy sztukami nowego typu . I przedstawienia tych sztuk były 1przedstawie
niami nowatorskimi. 

Teatr ostatecznie udowodnił swoją zdolność do wystawiania nowego reper
tuaru. Doszedł do tego przez ideowy rozwój swoich najlepszych artystów. Nau
czył się nowej metody analizy, no•wej1 metody realizmu socjalistycznego. 

W początkach 1930 roku Teatr Mały wystawia szereg utworów B. Roma
szowa i Treniewa., którzy stali się wtedy dramaturgami teatralnymi. Równocze
śnie teatr interesuje się dramaturgią Gorkiego. Poza tym wystawia sztuki: 
A. Korniejczuka („Bohdan Chmielnicki'' i „W stepach Ukrainy'') - L. Leonowa 
(„Skutariewski ''). 

W sztuce „Żołnierze'' (Bajcy) B. Romaszowa teatr ukazał problemy reorga
nizacji szkolenia Czer·wonej Armii w czasie pokoju. Ze sceny zabrzmiały na
miętne spory na temat nowatorstwa w nauce wojennej, ukazano dowódców 
:z wojny świat01Wej, którzy spocząwszy na laurach, obojętnie odnosili się do 
sprawy obrony młodego państwa i nie myśleli o nowych zadaniach, o nowej 
technice. 

W latach trzydziestych dramaturg i teatr pojęli jasno rproblemy, które wy
tworzyła Wielka Rewolucja Październikowa. 

Romaszow. w „Żołnierzach" poruszył również temat bezkrytycznego uwiel
bienia części inteligencji radzieckiej dla Europy Zachodniej i Ameryki. 

Jednocześnie Teatr Mały zwraca się do ponownego studiowania utworów 
klasycznych. Starzy mistrzowie sceny Małego Teatru jak Jabłoczkina, Ryżowa, 
Tmczaninowa, Paszennaja, Ostużew, Jakowlew, Lenin, Sadowskij, Klimow, 
Massalitinowa, którzy grali te same role przed i po rewolucji, :zmienili sposób 
gry i ujęcia postaci zgodnie z wymaganiami chwili bieżącej. 
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Realizm Teatru Małego przechoqził jeszcze różne zmiany. Taką właśnie 
zmianą była nuta romantyzmu, który włączył się z rpawodzeniem w realizm so
cjalistyczny. Realizm ten pomógł teatrowi w wystawieniu takich sztuk jak 
„Front" Korniejczuka, „Najazd" Leonowa, „Za tyćh na morzu" Ławreniewa, 
„Wielka siła" Romaszowa, „Moskiewski charakter" Sofronowa. 

Obok B. Romaszowa i K. Trieniewa teatr jest związany z wybitnym pisa
rzem Leonidem Leonowym. Główna siła jego sztuk leży w głębokiej praiwdzie 
psychologicznej przedstawianych obrazów. 

W sztuce „Najazd'' spotkały się na scenie trzy pokolenia aktorskie. Było 

to świadectwo twórczego związku kilku aktorskich pokoleń Teatru Małego. 
Na 25-lecie Wielkiej Rewolucji Październikowej Teatr wystawił „Front'' 

Korniejczuka. W sztuce tej, przesyconej g ' ęboką myślą polityczną, autor uka
zuje błędy wojenne niektórych dowódców. Tło stanowią robotnicy przemy
słowi, szeregowi żołnierze i ich dowódcy. 

Wśród powojennych inscenizacji Małego Teatru („Wielka siła'', „Za tych 
na morzu'', „Moskiewski charakter") - należy wymienić „Węzeł południowy'' 
Perwiencewa, wystawiony w 1948 r. Autor próbował ukazać w artystycznym 
świetle genialny plan I. W. Stalina 1944 r. tak zwan:y „Trzeci. szturm'', kiedy to 
zostały oswobodzone Odessa i Krym. Rolę I. W . Stalina grał aktor A. D. Dikij. 

Teatr Mały, świadectwo bogatej kultury rosyjskiej, chluba ludu radzieckie
go, wznosząc iwysoko sztandar sztuki socjalistycznej, może śmiało patrzeć 

w przyszłość. Posiada wielki "'Zespół, utalentowaną młodzież, jest lubiany przez 
widownię i społeczeństwo, cieszy się opieką partii i rządu. 

Teatr Mały, chorąży realizmu, wiedzie wraz z partią' walkę z formalizmem 
i burżuazyjnym estetyzowaniem. Teatr Mały wraz z M.Ch.A.T. jest najbardziej 
atakowany przez kosmopolityzm wszelkiego rodzaju. Odpiera te ataki zwycięsko, 
wystawiając szereg nowych, szczerych, partyjnych przedstarwień na tematy 
współczesne. Jeszcze w stulecie jego istnienia było widoczne, że Teatr, za
chowujący wielkie tradycje przeszłości, zajmie i w przyszłości należne mu miej
sce. Osiągnął to właśnie teraz, jako teatr przodującej socjalistycznej kultury, 
niosąc wysoko sztandar realistycznej, nowatorskiej, głęboko ludzkiej sztuki. 

(Moskwa, „Tieatr" Nr 10, październik 1949.) 

Tłum. i oprac. Z. Skowroński 

CHARAKTER CZŁOWIEKA RADZIECKIEGO 

Fakt, że na scenie Państwowego Akademickiego Teatru Małego coraz to 
częściej pojawiają się nasi współcześni ludzie, raduje nas i napawa otuchą. 

Niedawno stołeczna publiczność zaznajomiła się z nową pracą wybitnego 
zespołu jednego z najstarszych rosyjskich teatrów dramatycznych. Zobaczyliś
my na scenie nowoczesnych moskwiczan, powojenne życie fabryki, konflikty, 
których rozwiązanie dopomaga do wykształcenia w ludziach partyjnego stosun
ku d,o siebie i otoczenia, do zagadnień moralności i etyki. Teatr Mały zupeł
nie słusznie wybrał sztukę laureata Nagrody Stalinowskiej - A. Sofronowa 
„Moskiewski charakter „ . Widz radziecki chętnie idzie obejrzeć tę sztukę 
i nic zawodzi się w swoich oczekiwaniach. Uznanie iwidowni jest zasłużoną 
nagrodą za pracę autora i wyko~awców. 
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Wzmagające się ciągle kulturalne potrzeby naszego narodu odrzucają bez
barwne, bezideowe sztuczki - plewy, napisane jedynie w celu rozweselenia, 
zabawy za wszelką cenę. Natomiast widz nasz zawsze oceni zgodnie z jej 
istotną wartością sztukę, której podstawą jest znajomość rzeczywistego życia, 
trafna obserwacja i szczera partyjność; sztukę, która głosi poważne idee, która 
jest gorącym wezwaniem do walki z przeżytkami kapitalizmu o ;,Nowe", o ko
munistyczne cechy w charakterze radzieckiego człowieka. 

Sztuka Sofronowa uczy, jakim powinien być czławdek radziecki w swej 
pracy i życiu prywatnym. 

„Moskiewski charakter" W · Teatrze Małym w Moskwie. 
lnscen.!rzacja: A. Dikij, reżyseria: E. Stadomskaja. 

Na zdjęciu: E. Szatrowa w 1roli Griniowej, E. Gogolewa w roli Po!o7lCXWej, 
E. S<>łodowa w iroli Krużlwwej . 

Początek sztuki wprowadza nas do gabinetu dyrektora fabryki obrabia
rek - Potapowa. Aktor F. Grigoriew po mistrzowsku maluje obraz entuzjasty 
pracy, dzielnego administratora. dążącego z uporem do zamierzonego celu 
i stawiającego sobie coraz wyższe wymaga.nia. Wszystko idzie pomyślnie, 
fabryka przygotowuje się do wypełnienia planu pięcioletniego w trzy i pół 
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roku. Jednakże szybko spostrzegamy, że w Potapowie czegoś jakgdyby bra
kuje., mamy nawet pewne podstawy, by obawiać się o niego jako o komu
nistę. 

W sąsiednim przedsiębiorstwie - fabryce włókienniczej - wynaleziono 
warsztat, który może wielokrotnie powiększyć produkcję tkanin i znacz
nie ulepszyć ich gatunek. Dyrektor fabryki Siewierowa (aktorka A. Salnikowa), 
wynalazca Griniow (P. Leontiew) żądają, aby Potapow przyjął zamówienie na 
produkcję tego warsztatu. Sekretarz komitetu dzielnicowego partii, Połozowa, 
poleca zarządowi fabryki dokładnie rozpatrzyć zagadnienie. Wtedy właśnie 
Potapow zaczyna stawać okoniem. 

„Moskiewski c:harnkter" w Teatrze Małym w Moskwie. 
Na zdjęci1u.: E. Szatrowa w roLi Griniowej i F. Grigorjew w roli Potapowa. • 

Jest oburzony bezceremonialnym, jak uważa, wtrącaniem się kobiet do 
jego pracy. Nazywa je pogardliwie „republiką perkalikową" dyrektorki 
przedsiębiorstwa. Teraz objawiają się niektóre ujemne cechy Potapowa. Za
pomniał, że zasługi jego fabryki - to zasługi kolektywu pracowników, zasługi 
partii, państwa, a nie jego osobiste. Dlatego tak często w jego przemówteniach 
zjawiają się fakie słowa, jak „moja fabryka,„ „ja jestem dyrektorem", „ja je
stem gospodarzem", „mój plan", „moi ludzie"„. Zaczęto już nawet szemrać, że 
Potapow zamienił fabrykę w swoje „udzielne księstwo", że stał się sam „ksią-
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żątkiem". Otoczył się ludźmi, którzy płaszczą się przed jego autorytetem. Na 
stanowisku naczelnika działu planowania trzyma koło siebie Zajcewa - po
chlebcę i próżniaka, który w trudnym momencie sam wystarczająco jasno 
określa swoją osobę: „Ja t'ylko planuję. Instrukcje daje dyrektor". Przewodni
czącą rady zakładowej fabryki włókienniczej jest Griniowa (E. Szatrowa) -
żona Potapowa. Jej jest trudniej, aniżeli innym osądzić postępowanie Pota
ipowa. Ale Griniowa znajduje dość siły na to, aby zdecydowanie określić to, 
co się w nim dzieje. Stanowisko swojego męża w sprawie produkcji nowego 
warsztatu uważa za niepartyjne. Widzi z bólem, że kochany przez nią człowiek 
traci cechy komunisty. Zarzuca mu, że utracił wyczucie „tego, co nowe, że stał 
się „zbyt pewnym siebie". I ona, radziecka kobieta, bolszewiczka, odważnie 
zaczyna walkę o to, aby „ocalić w nim komuJ?.istę". Na posiedzeniu komitetu 
dzielnicowego partii Griniowa twierdzi - że „komuniści, rozstrzygając sprawy 
zasadnicze, powinni zapomnieć o stosunkach rodzinnych". 

Partia otwiera Potapowowi ocz y na samego siebie. Przesycona głęboką treś
cią scena w komitecie dzielnicowym jest kulminacyjnym punktem przedstawie
nia. Dramaturg i teatr wyrażnie pokazali wychowującą, ulepszającą, kierowniczą 
siłę organizacji partyjnej. E. Gogolewa da-je obraz myślącego, bezwzględnie od
d::mego interesom ludu i państwa, współczującego ludziom sekretarza partyj
nego. Razem z innymi członkami zarządu, przy pomocy naczelnego technologa 
fabryki Kriwoszeina (I. Liubieżnow), Griniowej, Siewierowej i innych, dopro
wadza do wnikliwego rozpatrzenia konfliktu. Potapow uświadamia sobie swoje 
błędy, przyznaje się do nich' i czynem je napraiwia. Nie na próżno Połozowa 
i Griniowa wierzyłyi w niego. 

O wieli:; trudniejsze okazuje się dla Potapowa rozwiązanie .problemu oso
bistego. Autor pokazuje słusznie, jak ściśle życie prywatne splata się ze spo
łecznym. Potapow jęszcze nie może pojąć, że Griniowa postąpiła tak, jak po
winna postąpić komunistka . Uważa, że kto jak kto, ale ona właśnie nie po
winna była wystĘ;pować przeciwko niemu z najbardziej ostrą krytyką, że 
karygodnie obraziła jego „męską ambicję". Powstaje konflikt rodzinny. 
Czyż trzeba mówić, że i ten konflikt rozstrzyga się - oczyiwiście - szczę

śliwie. I to odpowiada prawdzie życiowej. W finale przedstawienia Potapow 
kaja się również za swoje postępowanie w stosunku do · Griniowej. Taki jest 
właśnie charakter radzieckiego człowieka: uczciwie, z całkowitą bezwzględ
nością · rozpatrzyć istotę swoich błędóiw, po prostu uznać je i zdecydowanie 
naprawić. 

Sztuka jest triumfem wysokiej komunistycznej moralności. pragnienia, 
aby wbrew wszelkim trudnościom zrealizować to, co służy narodowi i państwu . 

Bohaterowie sztuki nazywają to „moskiewskim charakterem", a Połozowa słusz
nie wyprowadza z tego wniosek : „obawiam się jedynie, że ziomkowie z Uralu, 
z Kubania, z Ukrainy, z Białorusi, mogą się obrazić. Bo czy ich charakter 
i w ogóle charakter całego narodu radzieckiego jest inny?" 

- „Taki sam„. ale Moskwa służy im przecież za wzór" - robi uwagę Po
tapow. 

- „A więc moskiewski charakter - kQńczy Połozowa - to znaczy rosyjski 
charakter, bolszewicki charakter". 

Reżyser spektaklu A. Dikij i aktorzy Teatru Małego trafnie pojęli partyjną 
ideę sztuki. Stworzyli szereg ciekawych portretów ludzi radzieckich, pokazali 
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wpływ radzieckiego społeczeństwa na jednostkę; społeczeństwa, które po bol
szewicku, z poczuciem odpowiedzialności i z troskliwością pomaga każdemu 
rozwinąć swoje zdolności twórcze w najwyższym stopniu, oddać je na usługi 
ludowej sprawy i w tym znaleźć osobiste, wysokie poczucie szczęścia, oraz 
szerokie perspektywy duchowego rozwoju. 

Tryskający radością życia talent E. Szatrowej, niewymuszony, swobodny 
sposób jej gry czyni postać Griniowej szczególnie sympatyczną. Artystce· 
w równej mierze udają się momenty dramatycznego napięcia, jak i epizody 
komiczne. P . Leontiew w roli starego, moskiewskiego robotnika-wynalazcy, 
dał piękny portret człowieka gorąco oddanego sprawie robotniczej, entuzjasty 
idei - trudnego być może we wspólnym życiu, nieustępliwego w swoich za
mierzeniach, ale bardzo serdecznego. Aktor subtelnie prowadzi rolę, unikając 
komizmu, który od razu obniżyłby jej poziom. I. Lubieżnow (Kriwoszein) 
i E. Solodowa, grająca Krużkową, tkaczkę, deputowaną do Rady Najwyższej, 
dobrze oddali czystość duchową tych ludzi, ich piękną wzajemną miłość i po
kazali błahość przyczyn, uniemożliwiających do jakiegoś czasu ich ostateczne 
połączenie. 

Mistrzostwo gry aktorskiej pokryiwa pewne drobne niedociągnięcia sztuki. 
Należy jednak o nich powiedzieć. Pożądane byłoby głębsze umotywowanie 
konieczności produkcji nowych warsztatów w tej właśnie fabryce, be.z ograni
czania się do dowodów .,patriotyzmu dzielnicowego" . Główne starcia charak
terów stałyby się silniejsze, gdyby Potapow protestował przeciwko zamówie
niu, które istotnie powinno być wykonane w jego fabryce, a nie w jednej 
z wielu innych fabryk w kraju. Co do kompozycji sztuki akt cziwarty odbywa 
się już po rozwiązaniu głównego konfliktu, zawierającego w sobie wielką treść 
społeczną. W dwu ostatnich odsłonach napięcie słabnie; podtrzymuje je jedy
nie zagadnienie, czy zrozumieją się w końcu Potapow z Griniową, czy Kriwo
szein i Krużkowa przezwyciężą ostatecznie wzruszający, ale zabawny, urojony 
upór i egoizm, i czy nastąpi ich wzajemne wyznanie miłości. • 

Wystawiając sztukę o naszym życiu, Teatr Mały zamienia swoją scenę 
w publiczną trybunę, zwłaszcza gdy widzimy w jego wykonaniu sztukę na le
mat partyjny, o bolszewikach, o ludziach radzieckich. Widz chętnie ogląda 

spektakl, rw którym pokazana. jest siła radzieckiego człowieka, siła kolektyiwu 
partyjnego. 
Aktor i teatr dali nn.m przedstawienie, które posłuży wykształceniu cech wła
ściwych radzieckiemu człowiekowi. Należy autorowi życzyć powodzenia na 
wybranej przez niego drodze, kierującej sztukę teatralną ku aktualnym, ży
ciowo ważnym tematom dnia dzisiejszego - a teatrowi sukcesów w jego pracy 
nad wystawianiem sztuk poświęconych temu tematowi. 

„Moskiewski charakter·· wskazu je nam, że w każdym momencie naszego 
życia należy kierować się interesami państwa, ludu, być iawsze gotowym roz
strzygać wysunięte przez życie zadania z ·partyjnego punktu widzenia. 

J. L. 
(„Prawda", 7. XI!. 1948 r.) 
Recenzja z przedstawienia w Teatrze Małym w Moskwie 

Z rosyjskiego przełożył Zbigniew Skowroński 
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Stanisław Powołockł 

SZTUKA O LUDZIACH RADZIECKICH 

. Dramaturgia radziecka, zrodzona w ogniu walk rewolucyjnych, skrysta
lizowana w procesie dojrzewania zdobyczy Rewolucji i ciągłego postępowania 
naprzód, na drodze wytkniętej przez wielką naukę Lenina-Stalina, odznacza 
się różnorodnością form i rodzajów scenicznych oraz przebogatą tematyką, 
odzwierciedlającą wiernie etapy rozwojowe narodów radzieckich. „Złoty" jej 
fundusz, w skład którego wchodzą obecnie utwory tej miary, co „Sztorm" 
Bill-Biełocerkowskiego, „Przełom" B. Ławreniewa, „Lubow Jarowaja" K. Tre
niewa, „Zagłada eskadry" Korniejczuka itp., jest stale zasilany przez szereg 
nowych utworów, niezbicie świadczących o nieustającym wzroście twórczym 
dramaturgów radzieckich średniej i młodszej generacji. 

Obok Surowa, autora głośnej sztuki „Zielona ulica", K. Simonowa („Zagad
nienie rosyjskie", „Rosjanie", „Obcy cień" itd.), M. Wirty („Chleb nasz po
wszedni", „Spisek skazańców") jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
obecnej generacji dramaturgów radziecki~h jest A. Sofronow, pełniący rów
nież funkcję sekretarza Zarządu Zw. Pisarzy Radzieckich. Ten ceniony dra
maturg, krytyk, pisarz i teatrolog jest autorem szeregu wartościowych utwo
rów scenicznych, wśród których do najgłośniejszych i najpopularniejszych 
w ZSRR należą sztuki „W pewnym mieście" oraz „Moskiewski charakter", od
znaczony premią Stalinowską i wystawiony po raz pierwszy przez słynny 

moskiewski „Teatr Mały", który 27 października br. obchodził 125 rocznicę 

swego istnienia. 
W „Moskiewskim charakterze" ośrodkiem uwagi autora są zasadnicze ce

chy człowieka radzieckiego, nowe rysy jego charakteru, powstałe pod wpły
wem kształtujących całość życia idei partyjnych. Organiczna łączność Sofro

. nowa z aktualnym życiem, z żywym i realnym człowiekiem, jest znamienną 
cechą jego twórczości. Sofronow jest gorącym wyznawcą ideałów, o które 
walczy i które zdobywa cały naród radziecki. 

„Moskiewski charakter" ukazuje nam olbrzymią wartość i ;iłę wychowaw
czą kolektywu radzieckiego. Błąd dyrektora fabryki, Potapowa, który postawił 
wyżej swe „gospodarskie" fabryczne interesy niż interesy całego społeczeństwa, 
nie tylko zostaje ujawniony przez ludzi radzieckich - Griniową, Krużkową 

i innych, ale zostaje również wspólnym wysiłkiem całego kolektywu wyjaśnio
ny samemu Potapowowi. Surowa, lecz sprawiedliwa, przyjacielska krytyka po
maga Potapowowi wrócić na słuszną drogę, zrozumieć swoje poważne błędy 
i wyciągnąć z nich należyte wnioski. W ten sposób, ukazując w pełni istotne 
i zasadnicze cechy duchowego oblicza radzieckiego człowieka, wychowanego 
w zasadach nauki L"enina-Stalina, Sofronow podkreśla i pokazuje we właści
wym świetle olbrzymie znaczenie najpotężniejszych środków socjalistycznego 
wychowania człowieka - krytyki i samokrytyki. Dlatego właśnie sztuka 
Sofronowa, według oceny radzieckiej krytyki, jest „utworem głęboko i szczerze 
przepojonym duchem zasad ideowych komunizmu". 

Z punktu widzenia dramaturgicznego, „Moskiewski charakter" należy do 
utworów komediowych, które pokazują postaci, przepojone optymistycznym 
patosem nowego, tworzącego się życia. Zasadniczą cechą utworu jest bez-
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sprzecznie gorąca i namiętna wiara Sofronowa w radosną i piękną przyszłość 
swoich bohaterów. I to jest przyczyną, że sztuka ta posiada wyrażne cechy 
nowej komedii socjalistycznego teatru, w ramach której konflikt istotny po
wstaje nie w aspekcie walki między jaskrawymi przeciwstawieniami, lecz 

·w środowisku jednolitym, pełnym twórczego i radosnego optymizmu. 

„Moskiiewski chan1ikler" rw Teatrze Małym w MoSik.wie. 
Na zdjęciu: P. I. Leontiew w rolli Griniowa i I. Lub.ieżnow w roli 

Kriwoszeina. 

„Moskiewski charakter" wystawiono po raz pierwszy w ubiegłym sezonie 
przez najstarszy w ZSRR Moskiewski Teatr Mały. Pracując nad utworem Sofro
nowa, zespół teatru niejednokrotnie odwiedzał znany, znajdujący się pod 
Moskwą kombinat zakładów włókienniczych tzw. „Trechgor'naja Manufaktura", 
zapoznając się szczegółowo z życiem produkcyjnym zakładów oraz z robot
nikami. Wiadomo, że Sofronow materiał faktyczny do swojej sztuki czerpał 
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również z zakładów „Trechgornaja Manufaktura". Czołowi robotnicy zakła· 
dów opowiadali aktorom o swoim życiu i codziennych troskach. Szczególnie 
dużo cennych uwag poczyniła znana przodownica pracy, tkaczka N. Dubiago. 
W ścisłym kontakcie z robotnikami powstała więc na scenie Teatru Małego 
sceniczna interpretacja tej na wskroś robotniczej sztuki, odznaczonej w QQWÓd 
uznania swej wysokiej wartości premią Stalinowską. 

Następnie „Moskiewski charakter" został wystawiony przez drugi czołowy 
teatr Moskwy - Teatr im. Rady Moskiewskiej, w inscenizacji znanego reży
sera radzieckiego Jerzego Zawadzkiego. Krytyka radziecka ze szczególnym 
uznaniem podkreśliła wykonanie roli Griniowej przez Olgę Wiklandt, która 
silnie uwydatniła ideową prostolinijność ludzi radzieckich, . ich bezkompromi
sowość i wysoką etykę. 

„Moskiewski charakter", przetłumaczony na liczne języki narodów radziec
kich, grają dziś wszystkie teatry w ZSRR. Jest godne podkreślenia, że w ze
szłym sezonie sztuka Sofronowa była grana na terenie ZSRR przeszło 4 tysiące 
razy. Obecnie wznawia się ją w szeregu teatrów centralnych oraz na terenie 
wszystkich republik radzieckich. 

A. Sofronow, jako autor „W pewnym mieście", oraz „Moskiewskiego cha
rakteru", zdobył zasłużony rozgłos i uznanie. Wykazując w swoich utworach 
właściwą dramaturgowi radzieckiemu 'wnikliwość w poruszaniu istotnych i aktu
alnych zagadnień, położył jednocześnie wielkie zasługi w zakresie osiągnięć 
twórczych dramaturgii radzieckiej na jej ostatnim etapie rozwojowym oraz 
w walce o socjalistyczną czystość ideałów, atakowaną w różnych okresach 
czasu przez resztki epigonów sztuki burżuazyjnego Zachodu. Namiętne i de
maskujące pseudonowatorów spod znaku rozkładowej sztuki burżuazyjnej wy
stąpienia Sofronówa, w wysokim stopniu przyczyniły się do ostatecznego 
skrystalizowania istotnych zasad twórczych prawdziwie socjalistycznej sztuki 
dramatopisarskiej . 

St. Powołocki 

Ewa Szumańska 

„STARZY PRZYJACIELE" L. MALUGINA. 

„Na czym zatrzymaliśmy się na ostatniej lekcji, towarzysze?''. „Ostatnim 
razem zatrzymaliśmy się na balu maturalnym„." 

Sztuka Malugina jest opowieścią o grupie młodych ludzi, w których życiu 
nie było już maturalneuo balu, ponieważ prosto ze szkoły musieli wyruszyć na 
wojnę. Promocja szkolna stała się dla nich od razu promocją na. ludzi prawdzi
wie dojrzałych, odpowiedzialnych za własny los i los innych. Nie ma w tej 
sztuce patosu, wielkich słów i wielkich zdarzeń. W małym mieszkaniu nauczy
cielki, Elżbiely Fiedotow wypadki świata zewnętrznego odsuwa.ją się jak gdyby 
na pian dalszy; zostają ludzie, ich stosunki 1WZajemne, ich prostota i ich 
młodość. 

W akcie pierwszym widzimy ich w przeddzień wybuchu wojny. W rok póź
niej spotykają się wszyscy „z wyjątkiem usprawiedliwionych", w tym samym 
m1e1scu, ale już w zupełnie innych okolicznościach. Akt trzeci wreszcie, to 
spotkgmie po zakończeniu wojny. 
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Między tymi trzema dniami istnieije czas o olbrzymim ładunku, groźny czas 
wojenny, kiedy tempo zdarzeń wyprzedza nieraz możliwość przemian weiw
nętrznych i zostawia często ludzi niegotowych i odkrytych na 'uderzenia. Tu
taj jest inaczej . Ludzie ci dojrzewają szybko i w skupieniu. Chwilami nawet 
trudno zdać sobie z tego sprawę - na pozór nic się W! nich nie zmienia. Zacho
wują się tak samo jak przedtem, mówią tym samym językiem, tym prrzec;lziw
nym żargonem młodości, podobnym do siebie wszędzie niezależnie od szerokości 
geograficznej. Ale są jakieś chwile zamyślenia, jakieś pauzy, kiedy słów zabra
kło i prowadzi się dalej rozmowę z samym sobą, jakieś nagłe zdania zaska
kujące powagą i dojrzałością. Zmienia się stosunek do świata i jego ocena. 
Drobne i na pozór nic nie znaczące fakty sygnalizują wewnętrrzne przemiany. 

Konsekwencją ich będzie na przykład wybór, jakiego dokonała Tonia Fie-
dotow. Wybór zawodu i wybór towarzysza życia. W obu rw1ypadkach zrezygno
wała z tego, co było efektowniejsze i bardziej powierzchowne. W pierwszym 
ak.cie, w rozmowie z matką, Tonia, to jeszcze dziecko nie mogące zdecydować 
się na wybór zabawki. W akcie trzecim - to człowiek o pełnej odpowiedziai
ności i świadomości rlecyzji. Zrodziła się ona w ciągu lat walki. 

Podobnie ma się rzecz z Olkiem Zajcewem. Kalectwo nie zachwiało jego 
równowagi życiowej, przeciwnie, dopomaga do jej odnalezienia. Na pytanie, 
czy na zawód nauczyciela zdecydował się skutkiem ograniazonej sprawności fi
zycznej, odpowiada z prostotą, że było to pośrednią przyczyną. Dzięki temu 
miał czas zastanowić się i dokonać właściwego wyboru. 

W sztuce Malugina wszystko jest rproste. Prosta jest miłość, o której umie 
się mórwić otwarcie wobec wszystkich i o której umie się milczeć. Proste boha
terstwo żołnierzy i bohaterstwo życia codziennego, nie wymagające wielkich 
słów i frazesów ·- wszystko d!zieje się jakby mimochodem, w sposób zupełnie 
naturalny. Prosta jest nawet śmierć, o której mówi się krótko i bez fałszywych 
sentymentów. „Bądźmy młodzi" - oto ulubione słowa tego, który odszedł 
i hasło to podejmują żywi. 

Najprostsza jest przyjaźń. Ze szczerego koleżeństwa i zżycia się rozdokazy
wanej grupki młodzieży , poprzez lata rozłąki, poprzez trudny czas wojny prze
radza się ona w prawdziwe przymierze serc. Przyjaźń ta zrodziła się w szkole. 
Szkoła jest w sztuce Malugina nie tylko budynkiem, w którym odbywały się 
lekcje: - jest domem młodzieży i jest dla niej czymś żywym. Wszyscy pragnęli
by, żeby była „jeszcze jedna, jedenasta klasa", lękają się utraty kontaktu z tą 
najlepszą częścią swojej młodości. Szkoła ta nie pozwala się nikomu zestarzeć, 
nauczyciele i uczniowie byli i pozostaną zawsze dobrymi kolegami i przyja
ciółmi. Pani Elżbieta, mądry pedagog i wychowawca, dlatego ma tak ogromny 
wipłyW1 na młodzież, że idzie z nią równym krokiem. Suma przeżyć i doświad
czeń życiowych nie odgradza jej, ale przeciwnie zbliża do młodych. Olek, zwie
rzając jej się ze swoich uczuć, mówi nie do matki ukochanej dziewczyny, ale do 
wypróbowanego przyjaciela. Włodek Dorochin, snując przed nią marzenia o spa
cerach po południku i Przylądku Dobrej Nadziei, podświadomie szuka u niej 
aprobaty. Każdy przynosi do niej to, co ma w sobie ukryte najgłębiej i mówiąc 
do niej, rozmawia właśnie sam ze sobą. A ona nie ma w sobie tej natarczywo
ści dorosłych, którzy patrzą na wszystko przez .pryzmat zdobytego doświadcze
nia i zbyt szybko chcą rozwikłać sprarwy, n ie będące już dla nich problemem. 
l,Jmie słuchać poważnie, w skupieniu, uwagi jej są rzeczowe i trzeźwe, ale nicze-
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go nie bagatelizuj ą. Sposób jej re11gowa.nia prowadzi młodzież do wyciągania 
wniosków samodzielnych i przez to wartościowszych niż rady dawane przez 
„panią nauczycielkę" . Jednym zdaniem czy spojrzeniem skierowuje ich tylko 
co pewien czas na tor właściwy, zostawiając im poza tym całkowitą S'W!Obodę 
myślenia i decydowania. 

Sztuka „Starzy przyjaciele" wyrosła w atmosferze właściwej sztukom ra
dzieckim. Pozornie nic o tym nie świadczy . Brak większej lokalizacji, brak pro
blemów, jakim poświęca się wspólczesna literatura radziecka, - gdyby nie 
tocząca się wyra.żnie nazwana wojna oraz rosyjskie naz'Wliska bohaterów, 
w pierwszej chwili możnaby pomyśleć, że akcja dzieje się w jakimkolwiek 
innym kraju. Ale tylko w pierwszej chwili, bo zastanowiwszy się, łatwo 
dostrzegamy jej odrębność i ścisły związek z sowieckim podłożem, 
z jakiego wyrasta. Polega on na sile wewnętrznej i moralnym pio
nie tej młodzieży, polega na czystej i zwycięsko zdrowej atmosferze 
utworu. Tu nie ma miejsca na dekadentyzm, na chwiejność czy pust
kę ideologiczną, które cechowały wielką część młodzieży przedwojennej. Pamię
tamy chociażby duże odłamy naszej młodzieży sprzed 39 roku, młodzieży bez 
kręgosłupa, otumanionej fałszywymi hasłami, zmanierowanej, poddanej jakimś 
chorobliwym nastrojom i nowinkarstwu. To powszechne gdzie indziej1 zjruwisko 
nie występowało w Związku Radzieckim. Tam zaczętą przed' laty walkę o mło
dych wygrano i wynikiem jej były kadry ludzi prostych, zdrowych, o silnej 
konstrukcji wewnętrznej. Tam młodsi i starsi od pierwszych kontaktów na ławie 
szkolnej są dla siebie towarzyszami i towarzyszami pozostają do końca życia. 

Sztuka Malugina „Starzy przyjaciele" jest warsztatem, czyli pierwszą sa
modzielną pracą młodego reżysera Stanisława Bugajskie.go, wychowanka tzw. 
„podziemnego P.T.S.T'u." Grają w niej młodzi aktorzy, którzy w większości 
w czerwcu tego roku ukończyli szkołę aktorską i po raz pierwszy azy drugi 
próbują swoich sił na scenie . To stwarza autentyczność atmosfery. Przeżycia 
bohaterów sztuki nie są czymś , co trzeba mozolnie konstruować, wystarczy 
cofnąć się dosłownie kilka kroków wstecz i napotyka się przeżycia własne, nie
mal identyczne. Koleżeństwo, węzły sympatii i przyjaźni, wspólne ambicje 
i wspólne plany budowania przyszłości są tak samo istotne dla nich, jak dla po
staci scenicznych. Podobnie jak tamci, wszyscy przeżyli wojnę, jedni trudniej, 
drudzy łatwiej, podobnie jak tamtych, wszystkich hartowały lata próby 
ogniowej. 

I dlatego może na próbach sztuki Malugina jest mało teatru, a bardzo dużo 
życia. I nie dźwięczy żaden ton pusty i fałszywy, gdy pod koniec trzeciego 
aktu ci bardzo młodzi „starzy przyjaciele' ' mówią, !W'Znosząc toast za dobrą 
jasną przyszłość: 

- Podkreślam wyraz „przy jaciele! '' 
- A ja .podkreślam wyraz „starzy !' ' 
- A ja podkreślam wyrazy: „starzy przyjaciele"„„. 

Ewa Szumańska 
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K R· o N I K A P. T. D. 

• 
NOWE OBLICZE WIDOWNI WROCł.A WSKIEJ 

Państwowe Teatry Dramatyczne we Wrocławiu mogą się już poszczycić .dużymi 
osiągnięciami w zakresie upowszechnienia sztuki teatralnej. Dzięki konsekwentnie 
przeprowadzanej akcji organizowania widowni, frekwencja Teatrów Dramatycznych 
stale wzrasta, przy czym 75 % widowni tworzą posiadacze biletów ulgowych: robot
nicy, inteligencja pracująca i młodzież. Wyjątkowo niskie w porównaniu z innymi 
teatrami polskimi ceny biletów, zarówno ulgowych jak i normalnych (najdroższy bilet 
kosztuje 398 zł), sprawiają, że Państwowe Teatry Dramatyczne we Wrocławiu można 
dzisiaj nazwać najtańszym teatrem w Polsce. 

Dotychczas odbyły się trzy premiery. Pierwszą z nich -była audycja literacko-mu
zyczna „Listy Chopina" na scenie Kameralnej (w sali Dolnośląskiego Teatru Żydow
skiego) . Następnie wystawiono w Teatrze Wielkim „Zemstę" która do dzisiaj cieszy 
się niesłabnącym powodzeniem, a wreszcie „Niemcy" Kruczkowskiego. W okresie 
od 29 września do 21 listopada odbyło się 40 przedstawień „Zemsty" (Teatr Dramatycz
ny gra na zmianę z Operą). które obejrzało 31.665 widzów. Przeciętnie zapełnienie 
widowni wynosiło 90,9%. Równie dobrą frekwencją cieszą się „Niemcy" w Teatrze 
Kameralnym. Od premiery, która odbyła się 29 października, do 21 listopada (w sumie 
18 przedstawień) przedstawienie oglądało 6.941 widzów. Procent zapełnienia widowni 
wynosi przeciętnie 79,7%. Najrr,niejsza stosunkowo ilość widzów była na przedstawie
niach „Listów Chopina". Odbyło się 20 spektakli w obecności łącznie 4.934 widzów. 

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe dane, należy stwierdzić, że w stosunku do 
lat ubiegłych frekwencja Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu wzrosła prawie czte
rokrotnie, a widowiska teatralne nareszcie zostały naprawdę udostępnione najszerszym 
masom pracowniczym. 

W ROCZNICĘ REWOLUCJI PAŻDZIERNIKOWEJ 

Rocznicę Rewolucji Październikowej uczciły Państwowe Teatry Dramatyczne uro
czystą akademią, która odbyła się w sali Teatru Wielkiego w dniu 7 listopada. Na 
część artystyczną złożyły się recytacje zbiorowe i solowe utworów Majakowskiego 
oraz występy artystów Opery Dolnośląskiej. Oprócz zbiorowej recytacji poematu 
„Dobrze" w reżyserii Czesława Staszewskiego (wykonawcy: Henryk Bąk, Ludwik Be
noit, Stanisław Jasiukiewicz, Tadeusz Pluciński, Tadeusz Skorulski, Jan Szulc), utwory 
Majakowskiego recytowali : Ewa Krasnodębska, Zofia Tymowska i Władysław Dewoyno. 
Zapowiadał Andrzej Polkowski. 

WYSTĘPY POZATEATRALNE ZESPOI.U P. T. D. 

W poprzednim numerze podaliśmy wzmiankę o występach pozateatralnych zespołu 
artystycznego P. T. D. w miesiącu Pogłębiania Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Od dnia 
ukazania się poprzedniego numeru do dnia 20 listopada artyści P. T. D. wzięli udział 
w 11 imprezach. M. in. wystąpili z repertuarem polsko-radzieckim w Hali Ludowej 
w dniu 30 października, w imprezie Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego, w świetlicy 
Spółdzielni Pracy „Tricot", w gazetkach mówionych „Słowa Polskiego" (Kłodzko, Wał
brzych) itp. Ogółem w akcji pozateatralnej w Miesiącu Pogłębiania Przyjaźni Polsko
Radzieckiej wzięły udział 54 osoby zespołu artystycznego P. T. D. 
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WSPÓłUDZIAł P.1. D. W ELIMINACJACH ZESPOŁÓW ŚWIETLICOWYClł .• . 

W eliminacjach powiatowych i wojewódzkich zorganizowanych w ramach konkur
su zespołów świetlicowych na najlepsze wykonanie sztuki, inscenizacji i pieśni ra
dzieckiej, brał również udział personel artystyczny i techniczny P. T. D. Reżyserzy 
i dramaturdzy otoczyli zespoły amatorskie opieką artystyczną, a scenografowie i per
sonel tech.niczny udzielali pomocy w zakresie dekoracji, kostiumów i urządzeń sce
nicznych. W czasie eliminacji wojewódzkich, które odbywały się w Teatrze Popular
nym we Wrocławiu, dyrektor P. T. D. Henryk Szletyński wygłosił referat pt. 
„Osiągnięcia Związku Radzieckiego w dziedzinie sztuki". Z zespołu P. T. D. 
w akcji świetlicowej brali udział: reż. Maria Wiercińska, reż. Czesław Staszewski, dra
maturg Zbigniew Krawczykowski, scenografowie: Aleksander Jędrzejewski, Wiesław 
Lange i inni. 

ORKIESTRA P. T. D. 

Od trzech miesięcy Państwowe Teatry Dramatyczne posiadają własny zespół or
kiestralny, który już stał się jednym z najpopularniejszych zespołów Wrocławia. 
Orkiestrą dyryguje kierownik muzyczny P. T. D. --:-- Jerzy Procner. O pierwszych 
występach orkiestry P. T. D. pisaliśmy już w poprzednim numerze „Sceny Wroc
ławskiej". W ciągu ubiegłego miesiąca młody zespół wystąpił znowu w szeregu 
imprez. 22 i 23 pażdziernika usłyszeliśmy go w dwuch koncertach organizowanych 
przez S. K. R. K. - w studio Polskiego Radia i w Hali Ludowej. Oba koncerty trans
mitowane były przez radio. W dniu 8 listopada orkiestra P. T. D. wzięła udział w uro
c:lystej akademii urządzonej dla uczczenia rocznicy Rewolucji Pażdziernikowej przez 
Zw. Pracowników Sztuki i Kultury w sali Teatru Kameralnego. W dniu 12 listopada 
orkiestra P. T. D. wystąpiła w audycji radiowej „Przy sobocie po robocie" - trans
mitowanej na fali ogólnopolskiej z Wytwórni Sztucznego Jedwabiu. W dniu 19 listo
pada orkiestra nasza wzięła udział w audycji dla wojska, transmitowanej z lotniska 
wrocławskiego. 

Przynajmniej raz w miesiącu orkiestra P. T. D. będzie występowała z własnym 
~oncertem. Pierwszy koncert, poświęcony muzyce rozrywkowej, odbył się dnia 20 
listopada w sali Teatru Popularnego. W koncercie tym wzięli również udział popu
larni artyści wrocławscy: Ewa Szumańska, Bożena Brun-Barańska i Jerzy Przybylski. 
Następny koncert - tym razem muzyki operetkowej - odbędzie się w grudniu. 
W drugiej połowie grudnia przewidziany jest również świąteczny koncert muzyki ta
cznej. W wieczór Sylwestrowy orkiestra P. T. D. przedstawi publiczności wrocław
skiej przekrój historyczny melodii tanecznych świata. 

NAJBLIŻSZE PREMIERY 

Po „Niemcach" Kruczkowskiego Teatr Kameralny wystawi nową sztukę Stanisława 
Dygata i Jana Kotta pt. „Nowy świętoszek". Sztuka ta jest dowcipną parafrazą molie
rowskiego „Swiętoszka". Autorzy „Nowego świętoszka" przenieśli akcję sztuki z 17-to
wiecznego Paryża do dzisiejszego Wrocławia. Molierowski Orgon przeobraził się tutaj 
w dyrektora tramwajów miejskich, obłudny świętoszek Tartuffe w kombinatora, który 
udaje działacza partyjnego, pokojówka Doryna w energiczną sekretarkę dyrektora, 
córka Orgona - Marianna, jest studentką polonistyki, a syn - Damis zapalonym 
bokserem. Sztuka porusza aktualne dzisiaj problemy społeczne i polityczne. Wroc
ławskie przedstawienie „Nowego świętoszka" będzie prapremierą sztuki, która już 
obecnie jest tłumaczona na kilka języków. 

* 
Najbliższą premierą Teatru Wielkiego będzie widowisko montażowe, poświęcone 

twórczości wielkiego poety rosyjskiego Aleksandra Puszkina. Jak już podawaliśmy 
w numerze pierwszym „Sceny Wrocławskiej", będzie to montaż literacko-dramaturgicz
ny w opracowaniu Ireny Bołtuć i Zbigniewa Krawczykowskiego. Widowisko reżyse-. 
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·ruje Czesław Staszewski. Oprawę dekoracyjną komponują: Wiesław Lange i Aleksan
•der Jędrzejewski, kostiumy - Jadwiga Przeradzka, muzykę - Jerzy Procner. Obsadę 
:stanowią: Julia Elsner, Anna Jakowska, Maria Kozierska, Barbara Książkówna, Irena 
Netto, Jerzy Adamczak, Bogdan Baer, Ludwik Benoit, Bronisław Broński, Mieczysław 
Dembowski, Władysław Dewoyno, Feliks Dobrowolski, Lucjan Dytrych, Stanisław 
Cawlik, Stanisław Janowski, Hugo Krzyski, Ignacy Machowski, Zbigniew Niewczas, 
Jan Nowicki, Ryszard Michalak, Andrzej Polkowski, Edward Rominkiewicz, Zbigniew 
Skowroński, Tadeusz Skorulski, Marian Słojkowski, Ludwik Wytysiński, Stanisław 

"Zaczyk. 

* 
Na scenie Teatru Popularnego ujrzymy sztukę rądzieckiego pisarza L. Malugina 

„Starzy przyjaciele". Reżyseruje Stanisław Bugajski (debiut reżyserski), dekoracje pro
jektuje Jerzy Szeski. W „Starych przyjaciołach" wystąpią: Anna Chmielewska, Łucja 
Burzyńska, Helena Dąbrowska, Halina Drohocka, Ewa Krasnodębska, Bogdan Baer, Ze
non Burzyński, Andrzej Polkowski, Tadeusz Schmidt, Tadeusz Skorulski, Mieczysław 
Ziobrowski. 

'Zl 
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ANATOL SOFRONOW 

OSÓBY 

Aleksy Kirianowicz POTAPOW, dyrektor fabry
ki obrabiarek 

SZURA, sekretarka Potapowa 

Siergiej Siergiejewicz ZAJCEW, naczelnik wy
działu planowania fabryki obrabiarek 

Ignacy Stiepanowicz KRIWOSZEIN, naczelny 
technolog fabryki obrabiarek 

Olga Iwanowna SIEWIEROWA, dyrektorka fa
. bryki włókienniczej 

Iryna Fiodorowna GRINIOW A, przewodnicząca 
rady zakładowej fabryki włókienniczej 

Anna Siergiejewna KR,UZKOW A, tkaczka, de
putowana do Rady Najwyższej 

Wiktor Fiodorowic:z GRINIOW, student 

Fiodor Stiepanowicz GRINIOW, majster w fa
bryce włókienniczej 

SWIRIDOW, zdemobilizowany oficer 

Nina Iwanowna POŁOZOWA, sekretarz Komi
tetu Dzielnicowego WKP(b) 

MASZA, urzędniczka w Komitecie Dzielnicowym 
WKP(b) 

Włodzimierz Nikołajewicz DRUZYNIN, sekretarz 
fabrycznej organizacji partyjnej 

CZŁONKOWIE KOMITETU DZIELNICOWE
GO WKP(b) 

ZENIA, studentka 
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Feliks Żukowski 

Janina Ukleja 

Ignacy Machowski 
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Ludwik Benoit 

Danuta Korycka 

Zofia Tymowska 

Maria Zbyszewska 

Stanisław Jasiukiewicz 

Lucjan Dytrych 
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Feliks Dobrowolski 
Witold Kuczyński 
Jan Szulc 
Sabina Wiśniewska 
Mieczysław Wald 
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Tekst według przekładów J. FLESZNERA i A. STERNA 

Inscenizacja i reżyseria: HENRYK SZLETYŃSKI 

Scenografia: ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI, WIESŁAW LANGE, 
JADWIGA PRZERADZKA 

Dramaturg: Irena Bołtuć-Staszewska 

Asystenci reżysera: Ludwik Benoit, Marian Ośniałowski 

Melodia „Plieśni o ojczyźnie": J. Dunajewski, słowa - W. Lebie
diew - Kumacz, tekst polski - L. 
Szenwald 

' -
Słowo wstępne: Franciszek Zawisza, Przewodniczący 

Rady Zakładowej Fabryki Urządzeń Mechanicznych 

........ ~„„„ ....... 
Kierownik techniczny: Wiktor Roman. Kierownicy pracowni: stolarskiej: 
Michał Prajsner, malarskiej: Maksymilian Gerszman, modelatorskiej: 
Jan Perwejnis, krawieckiej: Edward Waligóra, fryzjerskiej: Mieczysław 

Wojczyński 

Brygadier sceny: Edward Kopacz, Elektryk: Maksymilian '.Kempa 

Premiera 26 listopada 1949 r. na scenie Teatru Wielkiego w ramach festivalu 
Sztuk Ros)liskich i Radzieckich 
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