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ALEKSIEJ ARBUZOW, dzisiaj już s i ed em<lziesię 

cioośmioletni dramaturg radziecki , autor kilkudziesięciu 

sztuk stale obecnych w repertuarze wielu rodzimych 
scen a także t eatrów zagraniczn};Ch , zachowuje ciągle 
zdumiewaj ącą sprawność twórczą i właściwi e bez niego 
i jego coraz bardziej refleksyjnych , kameralnych sztuk 
trudno byłoby sobie wyobrazić współczesną dramatur
gię naszych "ąsiadóvv . Arbuzow debiutował w 1923 r. 
\V trakcie owych przeszło pół wieku trwaj ących zma
g:u'1 z tworzywem dramaturgicznym napisał wiele sztuk 
znanych 1.akże polskiej publicznośc i . Wystarczy przy
pomnieć choćby słynną „Tanię", „Irkucką historię" , 

„Miasto o świcie ", „Domek na uboczu", „Moj ego bied
nego Marata'', „Opowieśc i starego Arbatu", „Szczęśli
wy dzień nieszczęśliwego człowieka", „ Staromodną ko
medię", „Zwyciężczynię" aby uświadomić sobie trwałą 
i ugruntowaną pozycj ę Arbuzowa tak w hist orii, jak 
i w dniu dzisiejszym dram aturgii radzieckiej. 

Napi sana w pcłowie lat s i edemdziesiątych - w okresie 
sukcesów.2_7. tuk produkcyjnych. Gelmana, D\\'oricdiego, 
Bokariowa „Staromodna komedia" Aleksieja Arbuzowa, 
liryczna opowieść o późni ej miłości, początkowo nic 
wzbudzała większego zainteresowania ze strony t eatru . 
J ej prapremiera odbyła s i ę w P olsce - w Teatrze No
wym w Lodzi pcd koniec sezonu t eatralnego 1974/75. 
Niedługo potem z okaz ji premiery „ Staromodnej kome
di i" w Teatrze Nowym w \Varszawie (z Ireną Kwiatko
wską i Mariuszem Dmochowskim) recenzent M. K aspe
rowicz napisał : 

„ ... Motyw miłości ludzi dojrzałych, nawet więcej -
zbliżaj ących s ię do starośc i, pojawiał się w literaturze 
światowej , filmie wi elokrotnie, i to w różnych warian
tach, cdcicniach. Arbuzow stworzył rzecz pogodną 

'/, niebieskim morzem i niebem w t le. Dał egzemplifikacj ę 

dla oczywistej t ezy, że babie lato t eż może być piękne. 

Sztuka Arbuzowa nie otwiera t zw. nowych horyzon
t ów, ni e jest rewelacj ą dramaturgiczną, ni c ma w niej 
materiału na insceni zacyjny fajerwerk. Niemniej sztukę 
tę, sztuki t ego typu wystawi ać warto i trzeba. Co naj-
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mniej dla chvóch powcdów. Po pierwsze dlatego, że 
ludzie to lubią (i słusznie ) . „Staroświ ecka komedia" 
trafnie obsadzona i dobrze zagra na ma zapewnione po
wodzeni e w k ażdym t eatrze. Powód drngi - niejako 
wewnątrzteatralny - postacie stworzone przez Arbu
ZO\Va są stereotypO\ve, ale nie papierowe, daj ą aktorom 
szansę na zbudowanie ról dobrych , na wet ha rdzo do
brych, może nawet kreacji („ .). 

„ .ARB UZO W BYŁ ZA WSZE 

Odnoszę wrażeni e, że Arbuzow był zawsze„ W każ

dym ra;r,ie od chwili, gdy po raz pierwszy posłyszałem 

czarodziejskie słowo „teatr ' '. Byłem Arbuzowem ocza
rowany, zachwycałem się nim, uczyłem się od niego ro
zumieć teatr. Denerwował mnie, oburzałem się na niego. 
Wreszcie zapominałem o nim, a on ~vciąż był. Czas pły
nął, a on nigdy nie pogrążył się w teatralnym niebycie. 
Przyćmiewały go nazwiska innych dramatopisarzy. („ .) 
Mijały lata, a jednak Arbuzow wciąż był. Teraz uświada
miam sobie, że nigdzie nie znikał, zawsze był ze mną, 
ponieważ przy nim był t eatr. Po raz pierwszy zobaczy
łem go w 1939 r. Był już głośnym autorem „Tani" . Za
łożył wtedy razem z Walentynem Płuczkiem młodzie

żowe studium teatralne. Już wówczas krążyły o t ym 
przedsięw;r,ięciu legendy („ .). Przygotowywano tam 
spektakl „Miasto o świcie' '. O pracy nad tym spekta
klem opowiadano rzeczy wprost fantastyczne. Przygo
towywany był zespołowo, APbuzow dał tylko zarys 
scenariusza. Bywałem w studio, a w pamięci zachowałem 

do dziś· panującą tam atmosferę niepowtarzalnego bra
t erstwa („.) . Od t ej pory Arbuzow zajmuje w moim 
życiu miejsce szczególne. I oto mamy koniec roku 1982. 
Leżą przede mną właśnie opublikowane dwa tomy utwo
rów dramatycznych Arbuzowa. Zawierają dwadzieścia 
sztuk. Wstępne podsumowanie działalności pisarza. 
A on nie przestaj e pisać. Co roku daj e nam nowy utwór 
dramatyczny. 

Gdzie tkwi sekret jego powodzenia? Dlaczego wciąż 
grane są jego sztuki? Dlaczego w t eatrze światowym 
traktowane są nie jako coś egzotycznego, lecz jako 
swoistego rodzaju objawnienie? Wydaj e mi si ę, że dla
t ego, iż w jego sztukach ludzie są zawsze czyści i prawi. 
Dlatego, że ideały dobra, moralności, sprawiedliwości, 

przenikają ich strukturę, obecne są dosłownie w każdym 
dialogu, Dlat ego, iż jego postacie mówią swoistym 
„arbuzowskim językiem' '. Dialog w jego sztukach jest 
rytmiczny, kwestie pisane jakby białym wierszem. 
I wreszcie dlatego, iż autor wciąż nam przypomina że · 



t eatr to gra, to wyzwalanie się w człowi eku - czy to na 
scenic czy na widowni - przyrodzonej mu zdolności 
poznawania świata poprzez grę. („ .) 

Podobno ludzie nie zawsze potrafią dostrzec w jego 
sztukach cel wła~nego życia. Być może, ale widzą w nich 
swoj e marzeni a. A czy to nie wystarcza? J ego sztuki 
nie uczą nas t echnologii produkcji, ale uczą odróżniać 
dobro od zła . J edna z jego sztuk nosi tytuł „Wybór''. 
Wydaje mi s i ę , że tytuł ten oddaje myśl przewodnią 
całej twórczości. Tematami jego sztuk są bowiem wy
bory : wybór drogi życiowej, wybór postępowania, wy
bór ukochanej lub ukochanego. („ .) 

Przemijają najrozmaitsze szkoły i kiernnki teatralne, 
nawet t e, które zdawały się tak trwałe. Nie przemija 
jedynie wielka gra t eatru. Nie przemija, gdyż w niej 
zawarta jest poetycka kwintesencja życia, bo dzięki niej 
pozn ajemy samych siebie. Aleksiej Arbuzow jest poetą 
teatru i niedościgłym mistrzem w uprawianiu t ej od
wiecznej gry ... 

ALE K SA;s-DR S W OBOD I'< 

ALEK SIE J AH.BUZOW O ~OBIE 

Pisanie sztuki to nieustanne blądzcnie w ciemności ach. 

Zakoóczenie jej - to wyj ście z tych c i emności. Dramato
pisa.1·z ni e zawsze potrafi wyzwolić s i ę od błędów, ]JL~e

zwyciężyć je, wiele z nich pozostaje w ut worze. 

„ .j est em wobec siełiie bardzo surowy. Nie oznacza to, 
że nic lubię własnej bvórczości. \Vręcz przeciwn ie, nie
ki edy b~'rclzo mi s ię podoba to , co napisałem , cieszę się 

t ym„ . 

Uważam, że ze sceny powinno się stale mówić o ludz
kich przywarach i przeciwnościach losu, rozpatrując 

jednak p u,yczyny takiego stanu rzeczy bez wpadania 
w dydaktyzm i pes:v·mizrn. Największym dla nas, dra
matopisarzy, ni ebezpiecze11stwem jest jednoznaczne 
chwalenie lub potępi anie j aki egoś zjawiska lub postawy. 
Moim zdaniem do wszystkiego należy podchodzić 

w sposób poetycki. Przy czym poezja to dla mnie obec
ność autora w sztuce jako działającej postaci. Poni evvaż 

jest to fi 1,ycznie ni ernożliYl·e, owo promieniowanie 
autorskie powinno przenikać wszystkie postacie utworu . 
Może s ię to wydać dziwne 
Może mi ktoś powiedzieć, że zło trzeba zawsze po

t ępiać, a ja głoszę ideę pogodzenia si ę z nim . Nic po
dobnego. Zło należy potępiać całym naszym jestestwem. 
Strukturą, treści ą i sensem życia. Dramatopisarz po
winien doci ekać , co przeszkadza ludziom w osiąganiu 

szczęścia , co ciągnie si ę 1:a nimi jako pozostałość prze
szłości, a co wynika z niedoskonałości ich natury i prze
ciwności losu. Szczęśliwy jestem, że są na świecie ludzie, 
którym mój teatr jest bliski i pomaga im w życiu. Śvvia
domość t ego i mnie pomaga żyć i pracować. 

' ' 
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TVanda Rucińska 
aktorka od wielu lat związan a z Bydgoszczą, obchodzi w bie
żącym sezonie artystycznym jubileusz 40-lecia pracy sceni
cznej. Składaj ą się na t e lat a dziesiątki ról, współpraca z wie
loma reżyserami , wielo tysięczna w sumie publ iczność a przede 
wszystkim teatr , mi ejsce pracy, ale także rodz<Jj domu ... 

Owe 40 lat spędzone w teatrach Bydgoszczy, Koszalin a , 
Szczecina, Poznan ia i Torunia staj ą się pretekstem do refl e
ksji ogólniejszych , do sumowania os i ągnięć i klęsk , radości 
i rozczarowa11, bowiem z nich składa się życie aktora ... 

Wanda Rucii1ska trafił a do bydgoskiego Studium Drama
tycznego właściwie przez pomyłkę: c h c i ała zostać nauczy
cielką i s tawiła się na egzaminy wstęQne do Studium Nau
czycielsk iego . które mieśc iło s ię w t ym ;;amym budynku , 
gdzie rozlo kowało się Studium Dramatyczne. Zdenerwo
wana kandydatka pomyliła piętra ... Widocznie niewątpliwe 
predyspozycje, a może tradycja rodzinna (wuj Wandy Rucii'1-
skiej p . Antoni Różycki był znany m a ktorem, mama miała 
na koncie sukcesy akto rskie w teatrze amatorskim ) spowo
dowały, iż zamiast uczeniem dzieci Wa nda Rucii1ska zaj ęła 
się aktorstwem. Do dzisia j pam i ęta atmosferę panuj ącą 

w Studium, którego duszą. był Adam Grzymafa.-Sied lecki. 
Prawdziwy zapał, autentyczna potrzeba nadgonienia stra
conego przez wojnę czasu, uczenie s i ę dużo i szybko, st atys
towanie na scenie prawdziwego teatru , pierwsze zadania 
aktorskie ... I twarze pedagogów (Zofia l\lodrzewska, Cze
sław Strzelecki, Aleksander Rodziewicz, sam Grzymała-Sie
dlecki wreszcie), ich wymagania i zasady przekazywane 
uczniom, a dotyczące nie t ylko aktorskiego rzemiosła, ale 
także etyki t ego zawodu . Przedmiot t en był w tamtych 
latach ważny; słuchaczy uczono szacunku dla teatru , umie
j ętnośc i wspólżyci a w t ej specyficznej t eatralnej rodzinie ... 

W 1946 r. absolwentkę Studium zaangażował do t eatru 
dyr. Aleksander Rodziewicz. R.ozpoczął s ię okres wytężonej 
pracy . \V t amtych czasach przygotowywano znacznie 
więcej premier ; nie było czasu na spokojne doj.rzewan ie 
w zawodzie; Wanda Ruci11ska j.eszcze jako słuchaczka Stu
dium zagrała u boku Natalii Morozowiczowej Melę w „Mo
ralnośc i pani Dulskiej", później posypały się kolejne role. 
Wystąpiła w t ytulowej. roli w „ Szesnasto latce", grała H e
lenkę w „Grubych rybach" , Justysię w „Mężu i żonie", 
niewidomą Bertę w „Świerszczu za kominem" wg Dickensa, 
tytułową Norę w sztuce Ibsena, Ma11kę w „ Ich czworo" 
Za polskiej , Aksj uszę w „Lesie" Ostrowskiego i wiele innych 
ról mniejszych i większyc h , bardzo odpowiedzialnych. Już 
w t amtych la tach Wanda H.ucii1ska uzn alą, iż w jej pracy 

1945 r. - „S zesnastolal/1a " ( oboh - Nata lia 11Iorozowiczowa) 

1951 r. - ·„Grzegorz D amlin" 
Moliera 

19G3 r. - „Osieni hobiet'' 
Th oma sa 

najważ111e1 szą sprawą jest twórcza obecność reżysera . Do 
dzisia j uważa, że j eżeli spektakl powstaj e pod kierunkiem 
człowieka obdarzonego autentyczną twórczą osobowością -
nieistotny st a je się fakt grania roli pierwszoplanowej. Nawet 
epizod daje satysfakcj ę, byle wspierała pracę n

1
ad nim świa

domość współudziału w wartościowym spektaklu .. . 
Role, jakie zagrała Wanda Rucióska pod kierunkie:n 

Adama Grzymały-Siedleckiego (Maryna w „Weselu", Soma 
w „Wuj aszku Wani"), Jana Maciejowskiego (Żona w „Po
licji" Mrożka), Teresy Żukowskiej czy Hieronima Konieczki, 



aktorka wspomina z prawdziwą sa
tysfakcją. Właśnie .z Hieronimem 
Konieczką pracowała nad kolekcją 
ról z repertuaru witkacowskiego: 
Widmo w „W małym dworku", 
Janina Węgorzewska w „Matce", 
Ciotka Julia w „Sonacie Belzebuba" 
czy Protruda Bellafresko w „Onych" 
są znaczącymi aktorskimi osiągnię
ci.ami Wandy Ruci11skiej, która mó
wi o sobie, iż przez owe 40 lat nie
przerwanej pracy scenicznej nie wy
pracowała własnego emploi. Czuje 
się aktorką przydatną, ceni sobie 
każdą rolę w repertuarze tak ko-

79!:J5 r. - „ Pan Danwzy" mediowym, jak i poważnym. O tej 
Blizińskiego wszechstronności świadczą z pewno-

ścią role zagrane w ostatnim dzie
sięcioleciu, ponownie związanym z bydgoską sceną. Matka 
Zochy w sztuce Osieckiej „Naj.piękniejszy w całej wsi" 
(Złota Maska Dziennika Wieczornego w 1976 r.), Poncja 
w „Domu Bernardy Alba" Lorki, Pani Dyndalska w „Da
mach i huzarach" Fredry, Maryla w „Ani z Zielonego 
Wzgórza", Matka w adaptacji scenicznej „Generała Bar
cza" Kadena-Bandrowskiego i - ostatnio - Mama we 
„Wdowach" Kertesza, Ciotka w „Iwonie, księżniczce Bur
gunda" Gombrowicza czy Żegocina w „Panu Damazym" . 
- rejestr aż nadto wymownie potwierdzający skalę możli
wości Wandy Rucit'iskiej. 

40 lat nieprzerwanej pracy w teatrze przydały Wandzie 
Rucit'lskiej nie tylko szlachetnej siwizny; ogromne doświad
czenie gromadzone w trakcie pracy owocuje rolami dopra
cowanymi w najmniejszym szczególne, głęboko . przemyśla
nymi, dojrzałymi. Rzetelny stosunek do zawodu, przestrze
ganie zasad etyki aktorskiej, koleżeński i nadzwyczaj ser
deczny sposób traktowania młodszych koleżanek i kolegów, 
a także niespożyta energia - to także Wanda Rucińska, 
aktorka, którą łatwo namówić na przykład do udziału w pra
cach Sceny Klubowej, Sceny Popularnej. Teatr na Wandę 
Rucińską może liczyć nawet w najtrudniejszej sytuacji: 
premierę „Pana Damazego" i kilka kolejnych spektakli 
grała z boleśnie złamaną ręką. Z zaraźliwą pogodą ducha 
znosi gwałtowne zmiany nastroju, tak charakterystyczne 
szczególnie w czasie prób generalnych. Składając najlepsze 
życzenia nietypowej jubilatce, gratulując niebagatelnego 
dorobku, pozwólmy sobie mieć nadzieję, że Wanda Ruciń
ska długo jeszcze nie zechce opuścić teatru, który przecież 
ciągle Jej potrzebuje. · 

Hieronim I<onieczka 
/ 

t~kże ?bchodzi jubileusz 40-lecia nieprzerwanej pracy sce
n~czn_ei.. Jako ~ktor i reżyser, twórca szeregu znaczących 
rol , 1 mteresuiących spektakli pr.zygotowywanych tak 
W. teatrze, jak i~ ramach działalności Sceny Propozycji czy 
Sceny Klubowe1 przy bydgoskim KMPiK-u, Hieronim Ko
nieczka od lat zajmuje ugruntowaną pozycję w środowisku 
kulturalnym Bydgoszczy. 

. Hieronim Konieczka jest absolwentem bydgoskiego Stu
dmm Dramatycznego, które ukoi'lczył w 1946 r. Pracę za
wodową rozpoczął natychmiast; zaangażował Konieczkę 
dyr. Aleksander Rodziewicz powierzają młodemu aktorowi 
sz~re~ odpowiedzialnych zadań. Szczęśliwie się złożyło, iż 
za1ęc1a w Studium prowadzili ci S?omi ludzie, z którymi na 
st~łe współpracował teatr. W tej sytuacji Adam Grzymala
-S1edleck1, Aleksander Rodziewicz, Czesław Strzelecki, 
a pó~niej Jan Maciejowski wywarli duży wpływ na kształto
wame się osobowości artystycznej Hieronima Konieczki . 
Już .w pierwszym ok:esie swej artystycznej kariery zwrócił 
~a s1eb1e uwagę publiczności i krytyki niebanalną, odbiega
iącą od tradycyjnej interpretacją bohaterów romantycznych . 
Jego. Don Juan w sztukach Zorilli i Frischa, Karol Moor 
w „Zbójcach" Cyd i wiele innych - role te wyraźnie określa
ły kierunek interpretacyjnych penetracji Konie :::zki, tro
piącego w każdym przypadku zawiłości duszy ludzkiej . 
Podstawą Jego osiągnięć aktorskich stało się głębokie prze
świadczenie o tym, że istotą teatru jest poznanie, które 



j ednocześnie stanowi is totę czł owieczeństwa . Teatr - zda
niem Konieczki - jako jedyna dz iedzin'a sztuki znajduje 
si ę zawsze najbliższej cz łowieka , którego od samotności 
w świ ecie przedmiotów ch ron ią wartości pro.ponowane właś
nie przez teatr. .. 

Lata doświadczeń, współ praca z wieloma reżyseram i , obco
wanie z dram a turgi ą od klasycznej począwszy i na najzu

. pełniej współczesn ej skończywszy złoży ł y s ię na biografi i;; 
a ktorską bogatą i nadzwyczaj wszech stronną . Galeria ról 
- ·a były ich przecież dz iesi ątki - to przede wszystkim 
Becket w sztuce Anouilha „Becket czyli honor Boga" , Mi
kołaj K opernik w „Ko11cu ks ięgi VI"_ Broszkiewicza, Dzien
nikarz w „ 'vVeselu", Kom iwojażer w „Smierci komiwoj ażera" 
Millera, Profesor Protaso\ov w „Dzieciach słońca" Gorkiego, 
Stockman we „V/rogu ludu" Ibsena, czy Baron w „Garbusie" 
Mrożka, Gamracy Vigor w „Onych" Witkacego, Szambelan 
w „Iwonie, ks iężniczce Burgunda" Gombrowicza, J ankiel 
w „Panu ·Tadeuszu", Generalny wikariusz św. inkwizycji 

1957 r. - „Don. j uan" Zorilli 

lf).?(j r . - „ ll" 11ia .<:r /1 ll"a uia" Czec/11n1•a 

J an Grave rencl w S7,t ure Vlydrzy11 skiego „Słońce krąży 
wokó ł ziemi ". Aktorstwo l< onieczki bogatsze jest bez wąt
pienia o jego dośw i adczenia reżyserskie i fascy nacje literac
kie. Od ł a t niezm ienn ie wiern a miłość do Witkacego zaowo
cował a. pcktakb mi „ \V mał ym dworku" , „Matka", „Sonata 
Belzebuba", „Oni ". Poszul~ iwanie prawdy o cz łowieku re
a lizowało ,; i ę poprzez teksty proponowane słuchaczom i sta
łym bywalcom wie zorów klubowych. Duszą Sceny Klubo
wej był prze i eż w ł aśnie Hieronim Konieczka, który opra
cowywa ł dla jej potrzeb teksty Dostojewskiego, Herberta, 
Bergmana, Bułh akowa, Wojty ły czy E liota. 

Hieronim Konieczka jest osobowością fascynuj ącą : zaw
sze skupiony , wsłuc hany w znaczenie słów przede wszys
tkim , pozornie tylko jakby przechodzący mimo codziennej 
rzeczywis tośc i - jest w gruncie rzeczy cz łowiekiem skupia
j ącym na sohie uwagę publiczności i kolegów w zespole. 
Ten niezwyk le skromn y człowiek wydaje sii;; tym, który 
doskonale wie, że o rzeczach dla kondycji lu dzk iej istot
nvch niekoniecznie trzeba krz\·czeć ... 



Jubileusz 40-lecia pracy arty
stycznej Hieronima Konieczki 
niechaj będzie okazj ą do zło
żen ia serdecznych gratulacji za 
pokaźny dorobek i znaczące 
osiągnięcia, a także życze11 wie
lu jeszcze sukcesów i osobistej 
satysfakcji w dziedzinie, której 
na imię teatr. ... 

1984 r. - „ I wona , ks-ię ż wiczka 
Bitrgitnda" 

1985 1· . - „Słońce krąży wokół 
ziemi' ' 

Korzystaf ze swego zdrowia aż do kom
pletnego zdarcia. Po to ono fest. Wydaf 
wszystko, zanim umrzesz - i nie przeżyf 
samego siebie. 

G.B. SHAW 

W programie korzystano z materiałów zamieszczonych w następu

jących artykułach: 

„Jubileusz Arbuzowa" ; Dialog 1983/11 
„Dramat radziecki 
Dialog 1985/1. 

powrotność motywów" M. Zinowca; 
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