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reżyser „Masz e (1ki" 

oraz odtwórca roli prof. Okajemo wa. 

Doniosłe znaczenie Festiwalu 
sztuk rosyjskich i radzieckich 
Bie~ąqJ sezon teatrnln9 stał się u nas przełomow9m se

zonem. me t9lko dlatego, że wsz9stkie teatr9 został9 upań
~twom10ne, . ale równi.eż z tego względu, że już w pierwszej 
~ego p~łowie odb9ł się ogłoszon9 przez Ministerstwo Kultur9 
1 Sztuki Ko n k u r s na w9stawienie sztuk radzieckich ma
jąc9 na celu pogłębienie znajomości dramatycznej twór~zości 
klas).Jków ros9jskich i współczesn9ch pisarz9 radzieckich. 

Do konkursu zgłosiło się 58 teatrów zawodowych -
w t~m ~9 teatrów dramat9czn9ch z zespołem słuchacz9 Państw. 
W9 zsze1 Szkoły Teatralnej w Warszawie, 4 teatr9 muz9czne, 
5 teatrów Młodego Widza i 10 teatrów Lalek. 

Sztuk zapowiedzian9ch b9ło 61 (nie licząc repertuaru 
teatrów Lalek), w tej zaś liczbie zna lazło się 15 sztu'k kla
s9czn9ch, 7 sztuk Gorkiego i 39 sztuk współczesny<>h. 

Oprócz teatrów zawodow9ch ·w ~Festiwalu wzięło udział 
przeszło 1000 robotnicz9ch zespołów amatorskich, zorganizo
wan9ch w świetlicach Związków Zawodow9ch, które dał9 
około 5000 przedstawień i koncertów w świetlicach fabr9czn9ch 
i gromadach wiejskich. 

Sąd konkursow9 dopuścił do finału Festiwalu, któr9 od
b9ł się w Warszawie w dniach 'od 27 listopada do 22 grudnia 
u b. r. - 25 teatrów dramat9czn9ch z 28 sztukami, 2 teatrg 
Młodego Widza , 7 te~trów Lalek, 2 przedstawienia przggoto
wane przez Zespołg Swietlicowe Z.Z. oraz pokaz wgróżnion9ch 
zespołów ludow9ch Z. S. Ch. 

Plon Festiwalu okazał się mimo sz9bkiego tempa prac9 
prz9gotowawczej - nader bogatg, a osiągnięte przez poszcze
gólne zespoły wgniki - ogromnie pouczające zarówno dla wg
konawców jak i dla widowni. Toteż będzie miał Fesiwal 
niewątpliwie doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju naszego 
ż9cia teatralnego. - Spróbujem9 omówić po krótce jego prze
bieg i osiągnięcia zarówno art9st9czne jak również ideologiczne. 

Festiwal b9ł bogat9m przeglądem nie t9lko art9stgczn9ch 
osiągnięć nasz9ch teatrów, ale w większ9m stopniu, stał się 
momentem przełomow9m w metodach ich prac9; zapoznał 
bowiem zarówno teatr!J nasze jak i szerokie warstw9 społe
czeństwa polskiego z radziecką twórczością i radzieckim do
robkiem inscenizac9jn9m, któr9 może i powinien b9ć wzorem 
w9chowania zarówno pod względem wgrazu artyst9cznego jak 
i treści społecznej . 

Doświadczenia Związku Radzieckiego w dziedzinie tea
tralnej są szczególnie bogate. Zasłużon9mi pionierami, którz9 
torowali drogę teatrowi radzieckiemu, b9li wśród autorów 
dramatgczn9ch - Czechow, Ostrowski i przede wsz9stkim 
Gorki, pośród zaś genialn9ch reż9serów - Stanisławski, Nie
mirowicz - Danczenko i Wachtangow. Ci w9bitni reformatorz9 
ros9jskiego teatru znaleźli w swgch mozoln9ch poszukiwaniach 
właściwą drogę i właściw9 st9l dla art9stgczn9ch w9siłków 
w teatrze, a mianowicie - drogę socjalist9cznego realizmu. 

· Dość często spotgkam9 się w latach powojenn9ch i u nas 
z pojęciem realizmu socjalistgcznego, ale nie zawsze zdajem9 
sobie sprawę, co ten termin oznacza dokładnie. 

Realizm socjalist9czn9 obowiązuje w Związku Radzieckim 
już we wsz9stkich dziedzinach sztuki, a więc i w teatrze, po
lega zaś on na dążeniu do przedstawienia prawd9 o człowieku, 
któr9 ze swoimi sprawami jest głównym a nawet - można 
śmiało określać - jedynym tematem w socjalistycznej twór-
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tzości art9są1cznej . T!Jlko pozornie mogłoby s ię w9d_awa~ , 
że tak postawione zagadnienie socjali sty cznego st9lu zac1eśma 
i zwęża możliwości twórców radzieckich. W nowo~zesny~1 
bowiem ujmowaniu człowieka i jego spraw - człowiek _me 
może być oderwany od świata , to też socj alist9czn9 realizm 
pokazuje człowieka UJ jego własn9m środowisku, na _tle spo
łeczno-kulturalnych i gospodarczo-polityczn9ch prze~ian oraz 
w ścisłym z nimi zw i ązku - a co ważniejsze , ukazuJ_e moral
ną postawę człowieka względnie grupy społecz~1eJ wobe_~ 
wielorakich zagadn ień, przedstawionych w sposób wiemy teom 
marksizmu- leninizmu. 

Ponieważ zaś teoria ta głos i zmi enność świata i ciągłą 
ewolucję coraz doskonalsz9ch form , 1;1l ięc _ też i realizm_ so~ja
list9czn9 jako twórcza metoda ra.dz1eclo~go teatru ~1e _Jest 
poj ęci em raz na zawsze ustalonym i skostmał9m . Przec1wrn e -
twórcy sztuki radzi eckiej, od wielkiego pisarza _M_aksy_ma ~or
kiego poczynaj ąc , rozwijaj ą to P?jęc~e, napełn~a1ąc Je c1~g le 
żywą tręści ą . Niezmiennie obowiązującą dla rn~h _zasadą J ~St 
jedyni e wysoka ideowość , nieskazi.telna p1.'a.wd~ ~yc1?ma, mrn~
j ętność r ealistycznego pokazywama chwili b1eząceJ, wreszcie 
wierność twórczości naro dowej. 

Dzi ęki tym siln9m więzom, które łączą sztukę radz i ecką 
z realnym życiem człowieka i grup społeczn9ch, muszą współ
czesne utwor9 dramatyczne poruszać te problemy , które są 
istotnie problemami interesuj ącymi całe społeczeństwo lub 
przy1iajmniej poważną czę ść tego społeczeństwa . 

Od tych doniosłych osiągnięć rad zi_e~kich ~ył teatr po_l
ski w okresie międzywoj ennym całkow1c1 e odcięty. Jedyme 
najśmielsi u nas ludzie teatru, jak !aracz, . Lima~owski i Oster~ 
wa, a przede wszµ stkim Schiller, probowah. nawiązywać w s~eJ 
prac9 do bogatych doświadczeń r_eu~olucmne~o ~eatru ra? z1ec
kiego, ale próby te były ocz9w1śc1 e źle „ widziane, a m~bez
pieczni dla ówczesnego rządu „nowatorzy prześl a dowarn . 

Dopiero p r zy pi ęczętowany krwią nasz sojusz _ze Zwi ą~
kiem Ra dzieckim ci a ł nam w ostatnich latach okazJ ę do zbli
żenia kulturalnego ze Zw iązk iem Radzieckim, dzięki czemu 
możem9 czerpa ć bez ograniczeń ze skarbca przebogatych do
świadczeń sztuki radzieckiej . 

Festiwal za ś stał się wyborn9m terenem dla porów1: a11ia 
różnych metod pracy teatralnej, które miały dop~o~adzić do 
jednakow9ch wyników, a mianowicie do i:kaza~ia . istotnych 
wartości życia oraz głębokich podstaw ustrOJU soCJ ahstycznego. 

J eżeli zaś nie wszystkim twórcom widowisk udało się 
osiągnąć pozyt9wne wyni ki, pocho d ziło to stąd, że nie wszyscy 
jeszcze ak torzy nasi , a nawet reżyserzy zdają sobie sprawę 
z istoty realizmu socjalistycznego. 

Stwierdzić jednakże trzeba, że w ogromnej większości 
teatry nasze sprostały trudnemu zadaniu. Dzięki temu Festiwal 
stał s ię dJTiiosłym wydarzeniem kulturalnym, gdgż umożliwił 
zarówno aktorom jak i widzom pogłębienie znajomości jedynie 
słusznego stylu w sztuce - stylu realizmu socjalistycznego, 
nadto zaś dał nam poznać dokładniej drogę rozwojową teatru 
ros9j ski ego-dzięki wyraźnemu wyodrębnieniu 3 zasadniczych 
grup sztuk fes tiwalowych , grupę reprezentującą klasykę rosyj
ską z Gogolem . i Czechowem na czele, grupę sztuk twórcy 
reali zmu socjalis tvcznego w literaturze - Maksyma Gorkiego, 
a wreszcie grupę współczesnych sztuk radzieckich. 

W pierwszej grupie najlepsze by ło przedstawienie „Tr zech 
Sióstr" Czechowa w wykonani u krakowskiego Teatru im. J. 
Słowa cki ego . Druga grupa w9ka zała aż trzH wybitne przedsta
wienia, a mianowicie „Jegora Bułyczowa" (Teatr Narodowy 
w Warszawie)„ Na dnie" (Teatr Polski w Warszawie) i „Miesz
czan" (P. Teatr w Katowicach). 

Na ogół najsłab i ej w9padła grupa współczesn9ch sztuk 
radzieckich . Tłumaczyć to należ9 nie zawsze szczęśliwym do
borem repertuaru oraz dotkliwie odczuwan9m brakiem prze
kładów. 

Nie mniej w9sokie nagrody zdoby ł9 m. in. Teatr im. J. 
Słowackiego w Krakowie za całość widowiska „Lubow Jaro
waja" K. Treniewa, P. T eatr Dolnośląski we Wrocławiu za 
„Moskiewski charakter " A. Sofronowa i zespół słuchaczy 
P.W.S.T . w Warszawie za „Młodą Gwardię" A. Fadiejewa. 

Sumuj ąc bilans Festiwalu, należy stwierdzić, że dokonał 
on h istorycznego przełomu zarówno w metodach prac9 jak i 
w dziedzinie ideologicznej. Toteż wiceminister Kultury i Sztu
ki, Włodzimierz Sokorski, będący czołow9m szermierzem 
Socjalistycznego realizmu w sztuce polskiej, mogł nazwać Festi
wal „egzaminem na drodze walki o realistyczn9 Teatr epoki 
socjalizmu" któr9 „pomógł nam j aśn i ej i wyraźniej niż dotąd 
dostrzec nowe konflikty , nową walkę i now9ch ludzi, uczestni
cząc9ch w wielkich bi twach o socjalistyczne ob licze kraju". Festi
wal dostarczył „potężnego ładunku ideologicznego i arą1st9cz
nego dla ks z tałtowania się własnego, narodowego teatru epoki 
socjalizmu w Polsce". 
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