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Ks, ANDRZEJ BOLKOl'l"SKI - Janusz Horodniczy 

LEW TOŁSTqJ 
(1828 - 1910) 

' Ten znakomity piąarz rbsyjski, który wraz z Turgieniewem i Dostoje
wskim rozsławił piśmiennictwo rosyjskie na Zachodzie i wszedł do ogrom
nej rodziny pisarży o wszechświatoweJ sławie - urodził się w starej 
arystokratycznej rodzinie, otoczony dostatkiem i przywilejami, co nie 
przeszkodziło mu przez całe swoje długie życie być obrońcą uciśnionych, 
krzywdzdnych i poniżanych,, przeciwnikiem nierówności społecznej, wro

, giem zbiurokratyzowanej machiny państwowej i burżuazyjnego kapita-
lizmu. 

R_ozkwit jego twórczości przypada na lata 1861 - 1905. Epokę nie
zwykle dla Rosji ważną. między zniesieniem pańszczyzny a pierwszą Re
wolucją. Jego powieści, dramaty i artykuły publicysty,czne, wyrastają 
z czasów, w których pisarz tworzy , i nie tylko są wiernym obrazem rze
czywistości, ale usiłują na tę rzeczywistość wpływać, kształtować ją 
i zmieniać. 

Podróż za granicę ' rozczarowuje Tołstoja do cywilizacji, burżuazyjnej 
i do technicznego postępu, które nie zwiększają ludzkiego szczęścia, bo· 
·nie czynią ludzi ani lepszymi ani wolnymi od nędzy, podłości i strachu. · 
Jako zapamiętały wielbiciel Jana Jakuba Rousseau, Tołstoj w powrocie 
do _natury szuka drogi uszczęśliwienia ludzkości, widzi w ludzie niezep- ' 
sute obyczaje, godność ludzką odnajduje w człowieku pracującym cięż-

· ko na chleb powszedni. Staje się też wytrwałym obrońcą chłopów, któ
rych uwolnienie od pańszczyzny oddało faktycznie w ręce rozwijające
mu się kapitalizmowi.. Tołstoj organizuje wszechstronną pomoc chłopom. 
W swoim majątku zakłada szkołę dla chłopskich dzieci, wydaje czasopia
mo poświęcone oświacie ludowej, zostaje urzędowym rozjemcą w spo-
rach między chłopami a .ziemianami. . 

Sam przyjmuje prostotę-_ ą_hłopskiego bytowania, ubiera ' się po wiejs-
ku, chodzi boso, pracuje w polu: .. 
· Bezkompromisową poijtawa pisarza doprowadza do · konfliktu- z · wła

dzami, do prześladowań, do usiłowań zamknięcia pisarza w domu obłą
} anych, wreszcie do wyklęcia g'o przez najwyższa władzę cerkiewną -
Swięty Synod w roku 1901. Ale te prześladowania powiększają tylko je
go sławę i popularność. Tołstoj występuje śmiało przeciw reakcji jaka 
zapanowała po klęsce Rewolucji 1905 roku, protestuje odważnie przeciw 
karze śmierci i prześladowaniu rewolucjonistów. Rozterka między wła
sną sytuacją społeczną a głoszonemi przez siebie ideałami, konflikt z naj
bliższą rodziną, która nie może się pogodzić z „dziwactwami- bosego hra
bief!o" . powodują, że przeszło 80 letni starzec ucieka ze swego majątku 
i umiera na małej stacyjce Astapowo w dniu 7 listopada 1910 r. 

Tołstoj nie był nigdy rewolucjonistą; był przeciwnikiem sprzeciwiania 
się złu _.:.. ' siłą. Nie dostrzef!ał także żadnych sił postępowych poza chłop
stwem. Postęp ludzkości natomiast widział jedynie w Sl_lmodoskonaleµiu 

, się człowieka. Nie . brał pod . uwagę znaczenia warunków społecznych 
i materialnych. ale jego głęboka znajomość życia i konsekw~ntny realizm 
sptawił:y, że twórczość jego stała się wiaryf!odnym zwierciadłem epoki. 
więcej jeszcze - zwięrciadłem spraw ludzkich wiecznie żywych: i pory-
wających. . 

.,Wojn~ i Pokój", najpotężniejsze z dzieł Tołstoja, to wielki epos__ histo
ryczny z ·okresu walk napoleońskich, daje pełny obraz stosunku Tołstoja 
do człowieka, ojczyzny, losu. W tym dziele wypowiada Tołstoj najpeł;_ 
,niej swoją miłość życia, swoją wiarę w wiecznotrwały rozwój ludzko~ci. 
{Rod.zina, to dla Tołstoja podstawowa komórka społeczna. W trw11niu 
rozwoju rodziny widzi Tołstoj trwałość społecznego, narodowego życia. 
Rozwój wartości moralnych rodziny, to rozwój moralny, postęp całej 
ludzkości. 
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Narator 

-Piotr Bezuchow 

Andrzej, Książe Bołkoński 

Stary Książe, oj~iec Andrzeja 

Liza, żona Andrz;eja 

Maria, siostra Andrzeja 

Natasza, hrabianka Rostow a 

Hrabina, jej Matka 

Mikołaj, h1·at Nataszy · 

Ałpatycz, administrator Łysych 

Gór siedziby starego K:,ięcia 

Opowiedzieli ,d la sceny: 

Alfred Neumann, Erwin Piscator, Guntran Priifer 

Przekła1l: , .. 
Zbigniew a Ki a w <·zykowskiego 

Halina Dąbrowska 

Andrzej Kobuszewski 

Janusz Horodniczy 

Edward Rauch 

Hanna Krupianka' 

Maria Piasecka 
Zofia Piotrowska 

Maria Kowalówna 

Janina Heine 

X .X X 

X X X 

OS OBY: 

Karatajew, chłop z Boguczarowa 

Dołochow 

Anatol, Ksiąźe . Kuragin 

Siergiej Kuzmicz, lekarz 

Starzec · 1 

Napoleon Bonaparte 

Cc1 r Aleksander 

Michał Iłłarionowicz Kutuzow, 
naczelny wódz armii rosyjbkiej 

Oficerowie francuscy 

Reżyseria i inscenizacja: Scenografia : 

-

X X X 

Aleksander Napora 

· Jerzy Rostkowski 

X X X 

Zbigniew Bojarczuk 

Zbigniew 'Bojarczu.k:' 

Jerzy Rostkowski 

Aleksander Napora 

X X X 

MAL 'W lNA . SZ CZEPKOWSK A FELIKS KRASSOWSKI 

Płasty ka ruclrn i układ choreograficzny: Opracowanie muzyczne : • 

ALEKSAN DER NAPORA JACEK UJAZDOWSKI 

Asystenci 1leźyMr8. ! 

ZOFIA PIOTROWSK A i ZBIGNIEW BOJ AJłC Z 1:J K 



Ks. MARIA BOtKOl'Q'SKA 
- Maria Piasecka 

K'.SIĄŻE BOtKOi'Q'SKI (stary Ks.) 
- Edward Rauch 
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NATASZA ROSTOWA 
- Mari a Kowalówria 

ANDRZEJ BOLKONSKI 
- Janusz Horodniczy 

ERWIN PISCATOR 
Autorem adaptacji scenicznej „Wojn'y i Pokoju" Tołstoja jest Erwin 

Fiscator - wybitny reżyser i inscenizator- niemiecki, twórca „teatru pro
letariackiego" :w Niemczech, wzorowanego na rosyjskim rewolucyjnym 
teatrze. , 

W latach dwudziestych bieżącego stulecia Piscator n~ scenach teatrów 
berlińskie}:!. wsławił się szeregiem interesujących lub wręcz zaskakują
cych inscenizacji, w których dramaty klasyczne przystosowywał do po
trzeb chwili, a utwory współczesne przeważnie słabe przetwarzał · na wiel-
kie dzieła sceniczne. · 

Piscator wyznaje zasadę jak najbardziej swobodnego operowania teks
tem wybranym do inscenizacji. Tekst ten ma służyć intencjom insceni
zatora, Piscator widzi w ·teatrze wielkie narzędzie propagandy, ale -przy 
tym wszystkim jest wielkim artystą, ma niezawodny smak, który pozwa
la mu zachować umiar w naginaniu tekstu literackiego do swoich zało

żeń- ideowych, pozwala mu ożywiać martwe już nieraz słowa i tworzyć 
z nich nowe wstrząsające dzieła · sceniczne. 

Takim jest słynne przedstawienie „Zbójców" Schillera w roku 1926 
zaktualizowanych nie ty,lko współczesnym kostiumem, ale również wy
raźnemi aluzjami do sytuacji politycznej. Piscator stara się zmienić kon
wencje artystyczne teatru, wplata do swych inscenizacji wstawki filmowe 
i pantomimy, dekoracje zastępuje konstrukcją rusztowań w czym naśla
duje Meyerholda zgodnie z mechanistycznemi" upodobaniami epoki. 

W adaptacji scenicznej „Wojny i Pokoju" zachowuje Piscator możli-

,· wie wiernie zarówno zasadnicze idee jak:d klimat utworu, tym nie mniej • 
przeróbka tak wielkiej powieści na · spektakl sceniczny wymaga, nie tyl
ko daleko idących skrótów, ale i dokonania koniecznego wyboru wątków 
i postaci, których dzieje zamknąć się · muszą w niewielkich tekstowo 
rozmiarach dramatu. 

Piscator dokonuje tego wyboru nie kalecząc dzieła Tołstoja, ale prze
twarzając je. Zmieniając niekiedy brzmienie tekstu, dopisując nieistnie
jące w powieści sceny, utrzymuje konsekwentnie zarówno rysunek po
staci jak i linie przebiegających w powieści konfliktów. Znajduje ' również 
ciekawy wręcz zaskakujący; sposób ukazama wielkich scen historycznych 
w ogranigzonym rozmiarze sceny, teatru. 

W naszym przedstawieniu musieliśmy i do opracowania• Piscatora 
wprowadzić .pewne formalne zmiany, skróty i uzupełnienia, kierując się 
zarówno możliwościami naszego teatru jak i potrzebami naszego widza. 
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·PIOTR BEZUCHOW - Andrzej Kobuszewski 
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