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Rukienie, bogata chłopka 

G nytie, iei córko 

sztuko w 4 aktach 
w pm·kładz ie LAU-GNIADOWSKll:'J 

O S O B Y: 

Morio Nochowicz 
I Janina Głodówrio 
l Barbara Nowakowska 

Jonas, jej syn . . . . . Ryszard Marzeck i 
mąż Onytie - syn bogafego gospodarza Jerzy Śliwa Powiłos, ro rzeczony, pozrnej 

Błożys, biedak wieiski 

Marytie, 1ego córko, poin1e i żono Jonasa 

lobutis, biedak wieiski 

Anielukie, komornico . . . . . 
Nenienie, kierowniczko ontyalkoholowei herbaciarni 
Dziewczynka 

Antonuko~. syn labutiso, po !uch Rukien .e 

Cyganka . 
Druga Cyganko 

Cygani ą t ko 

Pierwszy świa dek 
Drugi świadek 
Trzeci świadek 
Czwar1y świadek 
Pierwszy swat 
Drugi swat . 
Pierwsza d ruchno 

Goście , drużbowie, wiejscy muzykanci 
Rzecz dzieje się na Litwie 

f Otmar Riamski 
l Michał Werchowski 

t 

Ireno Górsko 
Zofia Mayr 
Anna Rumlowo 

f Morion Nowok 
l Władysław Hermanowicz 
Władysławo Skwarska 
Kazimiero Szałajska 
Ludmiłko 
Tomek 
Jurek 
Dagny Rose 
Jadwigo Wojewódzka 

I Jurek 
l Tomek 
Sta n isław · osmolewski 
Mieczysław Nawrocki 
Maurycy Janowski 
Bogusław Marszałek 
Jon Makarewicz 
Bogusław Marszałek 
Ireno Jęsiokówno 

W ramach wars ztatu reżyserskiego opracowanie dramaturgiczne, reżyseria, inscenizacja oraz gościnny występ aktorski 
Scenograf : I R E N A ( „ Ó R S K A Kierownik Literacki. 
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Wieś wkra(·za na scen~ 
Przemiany jakie się w tej chwili dokonywują na wsi polskiej, walka tocząca 

się o jej socjalizację - znaj dują również swój artystyczny wyraz w literaturze 
i na scenie teatrów. Wieś wkracza na scenę wraz ze wszystkimi aktualnymi pro
blemami dnia dzisiejsze:gu, ze swą ponurą przeszłością i z wiarą w socjalistyczne 

jutro. 

Sztuka litewskiego pisarza Józefa Bałtuszisa, którą Państwowy Teatr „Wy
brzeże" nawiązuje swój kontakt ze wsią - ukazuje nam wies litewską w okresie 
przedwojennym w ustroju kapitalistycznym. Bogacz wiejski ciągnie swoje do
chody z wyzysku siły roboczej, bez niej nie jest w stanie sam tylko ze swoją ro
dziną obrobić ziemię. którą posiada. - Zdobycie taniego robotnika jest dla bo
gacza wiejskiego, „kułaka" warunkiem bogacenia się; robotnikiem stać się 

u niego musi każdy bezrolny nieposiadający własnej ziemi," a często i małorolny 
czy nawPt śreclniorol11y sąsiad pracujący na swojem, którego nieurodzaj lub inne 
niepowodzenie w gospodarce zmuszają do zapożyczenia się u bogacza. Za zboże 
na przetlnówku, za wypożyczenie koni czy maszyny mało i średniorolny chłop 
płaci pracą. wlasną lub swych dzieci. Józef Bałluszis, syn robotni!<<> kolejowego 
z biedy wysłany na wieś na pastucha u bogatego gospodarza - p<zez dziesięć 
lat tego niewolniczego życia i:ioznał dobrze okrutną dolę nieszczęsnvch Anta
nukasow. 

Dopiero jako dwudziestoletni młodzieniec przenosi się w 1929 r . eto Kuwna, 
gdzie pracując jako woźny w wydawnictwie może się uczyć; zamiłowanie do ksią
żek każe mu wybrać sobie fach introligatora, a le Bałtuszis będzie nie tylko opra
wiał książki, on będzie je także pisał. W ciągłej walce z cenzurą tylko nieliczne 
utwory pisarza ukażą się w druku. Dopiero rok 1940 pozwoli ukazać się jego 
pierwszej ksią.lcc, zbiorowi nowel z lat poprzednich p . n . „Tydzień zaczyna się 
dobrze··. Lala wojny spędza Bałtuszis w Związku Radzieckim, gdzie pracuje 
w Centralnym Komitecie Radia. 

Po powrocie do kraju w latach 1946-48 jest prezesem Związku Literatów 
Litwy Radzieckiej, a po dzie11 dzisiejszy delegatem do Rady Najwyższej L.S.S.R. 

Nie ustaje ·Lez w pracy llteracKiej. Redaguje nues1ęcznik „Zwycięstwo", wydaje 
tomy nowel, pisze scenariusze filmowe wreszcie sztukę „Pieją Koguty". 

Ten dramat wsi w ustroju kapit.ałistycznym , dramat, kwry rozwiązuje Bał
tuszis w kręgu jednej rodziny chłopskiej - jest przede wszystkim dramatem 
~obicLy wieJsk1ej . Ona to, istota najbardziej upośledzona, pracująca na równi 
z męzcqzną w polu i nierównie więcej w domu, rodząca dzieci, od których nk 



może się spodziewać wdzięczności me posiadaJaca żadnego zabezpieczenia na 
starość jedyną ochronę dla siebie widzi w zachłannym i bezw:i:ględnym gro-
maclzeniu bogactwa, które Jc'dynie może jeJ zdobyć posłuch, szacunek i zapewnić 
llyt do śmierci. 

Taką jest bohaterka sztuki Rukienie, niewolnica pieniądza, zazdroszcząca 
żebraczce, że ta się. może „wyspać i nie troszczyć o nic" podczas gdy ona, Ru
kienie toczy ciągle i nieustępliwie walkę o powiększenie swego posiadania z wy
zyskiwanymi przez nią. biedakami, z ząda1ącym posagu zięciem, z własnymi 
dziećmi wreszcie, którym skąpi wszystkiego. Ale nie ona jedyna reprezentuje 
warstwę wyzyskiwaczy. Jej zięc, Puwiłas to JUŻ świadomy, „postępowy" kapita
lista ulepszający swoją gospodarkę ruiną, by podnieść jeszcze swój dochód. Po
wiłas wie, że jego władza we wsi ma swe oparcie w uslroju, który panuje w ca
łym kraju, że w walce z „biedniakiem" ma za sobą. cały aparat prawnopaństwo
wy, że ma za sobą również solidarność klasową bogaczy, którzy świadczyć będą 
w 1ego sprawie na jego korzyść a pr:.:eciw biedakowi. Jakże tak zorganizowanej 
uuażclżącej przemocy oprzeć się może małorolny Łabutis sprzedający bogaczowi 
wh.1.sm• dziecko za garść zboza dla pozostałej rodziny. Dopóki Łabut.ts stoi sam 
v. alka JCJ.!.O jest bezowocna. Dopiero gdy zbudzone sumienie każe Marytie stanąć 
w walce obok Łabutisa, gdy w żebraczce Anielukie uświadomi się nagle, wbrew 
o ubistym korzysciom, łączność z wyzyskiwanymi - biedni i zdeptani poczują 
w sobie dość siły i odwagi by odrzucie gorzki chleb Rukienie i odejść na spot-

kanie nowego pełnego nadziei jutra. 

M. SZCZEPKOWSKA 


