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Sześć postaci w poszukiwaniu kariery 
• • • • • • • • • 

Aleksander Ostrowski: „Pamiętnik szubrawca własno
ręcznie przez niego napisany" (Na wslakowo mudrleca do
wolno prostoty). Komedia w 3 aktach (6 obrazach). Prze
kład Jerzego Jędrzejewicza. Reżyseria: Georglj A. Towsto
nogow. Scenografia: Władysław Daszewski. Premiera na 
scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. 

,.Pamiętnik szubrawca" na
leży do najlepsz~h sztuk kla
JSyka literatury rosyjskiej 
Aleksandra Ostrawskiego. Na
pisany w roku 1868, a więc 
przed blisko stu la.ty, zacho
wał zadziwiającą świeżość, by 
nie powiedzieć aktualność po 
dzi'Ś dzień. Jest ważnym ogni
wem między „Mądremu bia
da" Gribojedowa i „Rewi
zorem" G<>gola, a dziełami Sał
tykowa-Szczedrina i Suchowo
Kobylina. Żadna literatura nie 
dysponuje tak konsekwentnym 
ciągiem dzieł satyryci.nych, za
angażowanych z całą pasją w 
wielką sprawę walki przeciw 
z.lu społecznemu i demoraliza
cji otaczającego pisarzy świa
ta. 

Ostrowski znał , doskonale 
świat moskiewskich mieszczan 
i czynowników, emerytowa
nych generałów i posażnych 
panien. Nie dMmo spędził wie
le lat w sądach i urzędach te
go miasta. Nienawidził z całe
go serca kh obłu<ly i podłości, 
wstecznictwa i tępoty. Pokazał 
w swych komediach wspaniałą 
galerię satyrycZJ11ych portretów 
ludzi starej Moskwy, wyśmiał 
ich bez litości w „Intratnej po
udzie" i wielu innych swoich 
sztukach. Ale „Pamiętnik szu
brawca" idzie może w swej 
krytyce społecznej najdalej. 
Ta opowieść o rosyjskim Ra-

stignaku demaskuje bowiem 
nie tylko jednego człowieka, 
lecz także cały świat mo
skiewskich salonów i redakcji, 
po którego gładkiej i śliskiej 
tafli porusza się z taką i.ręcz.
n<>ścią Jeg<>r Głumow. Ukazuje 
warunki w jakich modzić się 
mogła jego mentalno-ść i me
tody pos·tępowania, jego cy
nizm i am<>ralność. Glumow 
jest łajdakiem i lizusem, po
chlebcą i oszustem, donosicie
lem i łowcą posagów. Żadna 
podłość nie jest mu obca. 
Zdolny jest do wszystkiego i 
nie cofnie się przed niczym, 
byle tylko zr<>bić karierę. I 
Ostrowski daje nam do z.rozu
mienia, że ją zrobi. ·stanie się 
szanownym obywaitelem Mo
skwy, bogatym, wpływowym i 
nikt nie będzie mu wtedy pa
miętał środków jakimi doszedł 
do celu. Lkz.y się tylko sukces, 
liczy się w tym świecie tylko 
wynik. Zaś bezwzględność i 
twarde pięści, uniżoność wobec 
wysoko posfawionych i pogar
da wobec podwładnych, bied
nych i słabych dodają mu tyl
k<> wagi i znaczenia w opinii 
publicz,nej. Będą o nim mówi
li: twardy czł<>wiek. 

Walor „Pamiętnika szubraw
ca" polega z.aś nie tylko na 
tym. że jest sztuką znakomicie 
napisaną, o świetnie podpa
trz.onych, prawdziwych posta-

ciach, lecz (co może jeszcze 
ważniejsze) komedią godzącą 
w pozostałości dawny-eh przy
war nie wyplenione .po dziś 
dzień beoz res?Jty z ludZkiej psy
chiki. Nie jes.t więc „Pamięt
nik sz.ubraiwca" tylko sztuką 
hist<>ryci.ną, choć jego akcja 
mu.si być umiejsrowiona w 
konkretnych warunkach histo
ryci.nych, w jakich się sztuka 
ro z.grywa. 

Tak tet pastą.pił Geol'l'IJ 
Towstonorow, dyrektor Teatru 
im. Gorkiego z Leningradu, je
den z najwybi•tniejszych dziś 
reżyserów radzieckich, który 
wystawił w Warszawie „Pa
miętnik szubraiwca" niezwykle 
starannie, będ~ wiernym 
Ostrowskiemu i tra<lycji insce
nizacyjnej jego sztuk, a zara
zem szukając w tej komedii 
pomostów <lo współczes!llości. 
Jedno i drugie powiodł<> mu się 
ba'I"d:r.o dobrze. 

Przedatawlenłe Jest Ja1ne I pni-'
rzyste, opracowane precyzyjnie, a 
przy tym ciekawe I :ływe. Początek 
trochę się dlu:ły. Tu przydałyby 
się pewne skróty w tekłcle i szyb
sze tempo. Ale od chwili kiedy 
Głumow zaczyna działać, akcja to
czy alę Już wartko, by oslunąe 
swą kulminację w znakomitej sce
nie końcowej. To widnie ta acena 
I scena z jasnowldząc14 - 01zusik11 
Manefą w mlet;zkaniu TuruslneJ 
mają naJwlękną siłę I wymowę 
społecznego uogólnienia. NaJcie· 
kawszym może odkryciem rdyser
skim Towstonogowa Jest w tym 
przedstawieniu ujęcie roll Olumo
wa. Gra on w tej aztuce ndt po• 

stacl. Jest za każdym razem Inny, 
zmienia alę Jak kameleon, by zaw
rze zagrać Ideał swe10 rozmówcy. 
Jest dla każdeco takim, jakim 
tamten chciałby go widzieć. I ' do
piero w acenle końcowej ukązuje 

wnyatkim awoje prawdziwe obli· 
cze, 1koro okoliczno6ci 10 do te10 
zmusiły. Ale mimo owe10 potknię· 
cia - nie qinle. Nazbyt Jeat 
wazyatkim potrzebny, zbyt zdolny 
I niemoralny. Taki człowiek zaw
sze się przyda. Zostanie więc po 
krótkim czasie ulaakawlony I do
puszczony znowu do salonów. Łaj
dakom bo\\dem zawsze dobrze alę 
wiedzie - zdaje aię mówie oatrow
akl w finale •wej zna.komlteJ ko
medii. 

Towstonoiow s.pojrzał na 
sztukę Ostrows:kiego trochę 
przez pryz.mat Pirandella. Po
kaz.al jak człowiek z.mienia się, 
błyiszczy, lśni · cudzym bla

skiem, blichtrem i fałszem. Nie 
wia<l<>mo właściwie kim jest. A 
jednak w rzeczywistości zaw
sze po1.0Staje .sobą, pod powło
ką obłudy i Jdamstwa kryjesię 
prawda, kitóra z.awsu wyjdzie 
w koń~u na jaw pra:y jakiejś 
sposobności, na jaJkimś żydo
wym zakręcie, po<l wpłYWem 
jakiegoś potklllięcia, czy nie
sz~zęśliwego wypadku. Teon la
boratoryjny prawie pokaz. dTóg 
do potęgi i sławy, dróg do ka
riery, tę wiwisekcję łajdaka i 
szubrawca oraz jego metod u
możliwiło Towstonogowowi w 
tak świetny sposób w Warsza

wie aktorstwo Tadeusza Łom
nlckleco. J~t on dz.ił w naj
świetniejnym okresie awojej 
artys.tyc1J11ej dojrzałości i dys
ponuje olśniewają~ą techniką. 
żongluje sześcioma postaciami, 
jak kuglarz, 7mienia · się co 
chwila, jest na,praw'dę w każ
dej sceonie inny, w zależności 
od tego z. kim rozmawia. Jest 
mistrzem przeobrażania się bez 
charakteryzacji. Zmienia się za 
pomocą głosu, mimiki, gestu, 
ruchu. Daje prawdziwe popby 
pant<>mimiczne. Już dla samej 
jego kreacji warto zobacz.yć to 
przedstawienie. Ale nie jest 
wcale. w spektaklu „Pamiętni
ka szubrawca" soli..c;tą na tle 
k<>mpMsów. G~a bowiem w 
teakze, który dysponuje dziś 
bar<lz.o dobrym, wyrównanym 

z.espołem aktorów 
wego z.darzenia. 
„Pamiętnik nubrawca" Jest 

przed.stawieniem co &ię zowie ak· 
torskim, C-O niestety zdarza alę o
statnio tak rzadko na nu:1ych ace
nach. Z tym większą przyjemnoli
cll\ Ollądać &'O będą miloinky pra· 
wdzlwero teatru, którero nie moż
na aobie pn:ecie:t wyobrazić• bez 
aktorów. Słychać tu każde słowo 
ka~dy 1est ma •woje znaczenie: 
kazde zda.nie oparte Jest na dzia. 
laniu fizycznym, lub motywacji 
psychologicznej, ma awoją wagę, 
Jest konsekwencji\ głęllokieJ anali
zy tekstu, ma swoJe drugie dno. 
Trudno w luótki'ej recenzJi opisać 
&r.ę ~azystkicb aktorów. Ale wy· 
m1en1ć trzeba konlecZJ1ie znakomi
te studium TADEUSZA FIJEW
SKIEGO, który zarysował be-:z
blędnie {!Ostać 1enerala Krutic.kie-
10, nadając Jej cechy prawdopodo
ble.ństwa, a jednoC1:eśnie <>acylując 
wc11\i na granicy rroteskl pokrew
nej teatrowi absurdu. Soczystym i 
bardzo wiaryrodnym lUamaJewem 
był MIECZYSŁAW PAWLIKOW
SKI, pełni\ wdzięku nawet w naj· 
bardziej wątpliwych sytuacjach 
Jego żon" - ANTONINA GORDON· 
GORECKA, zabawnym liberałem 
Gorodulinem - TADEUSZ SURO· 
WA, bigotką Turuslną - IRENA 
BORECKA, wróżblarką l\lanefą -
STANISŁAWA PERZANOWSKA 
huzarem KurczaJewem - JOZEF 
NALBERCZAK. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na BARBARĘ SOŁ
TYSIK, która z niewidocznej zwy
kle w tej komedil roli Maszeńki 
zrobi'!' małe cacko. Ujawnlla cala 
psychikę tej pustej I sprytnej 
drJewczyny, której podoba się 
wpraw!1z.ie bardzo KurczaJew, ale 
z':la~nie bardziej podobają się Jej 
p1en1ądze ciotki. Kiedy więc ma je 
otrz~ć tylko pod warunkiem 
wyjścia za mąt za Glumowa chęt
nie 1i41 na to IO<lzl. Sołtysik uka
zuje . nie tylko czas teraźniejszy, 
ale J przyszłość tej dziewczyny 
któr~ stanie się typową moskiew~ 
ski\ mieszczką, będzie prowadzić 
puste, obłudne i zakłamane tycie 
rrzenyć za młodu I pokuto.wać' 
kajać się na atare lata. Tak Jak Jei 
ciotka, która jest dla niej wzorem 
rodnym nałladownictwa. • 
Cenną zaletą przedstawienia 

„Pamiętniika szubrawca" jest 
bardzo dobry przekład Jenego 
Jędrzejewicza i dyskretna, peł
na smaku scenograJfia Włady
sława Daszewsklero. 
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