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ALEKSY ARBUZOW 

Aleksy Arbuzow urodził się 13 maja 1908 r. 
Działalność literacką rozpoczął bardzo 
wcześnie, bo już w 16 roku życia . W teatrze 

debiutował w 1930 r. sztuką „Klasa''. 

W 1935 r. napisał komedię „Sześcioro za

kochanych" i sztukę „Daleka droga''. Już 
v1 tych pierwszych utworach ujawniają się 

zasadnicze motywy twórczości Arbuzowa: 
wnikliwe zainteresowanie kształceniem się 

postaw duchowych młodego pokolenia ra

dzieckiego, skłonność do intymnych, kame
ralnych form dramatu. obejmujących akcj ą 
sceniczną zazwyczaj szereg fot, co pozwala 
widzowi ś· ledzić proces formowania się cha
rakteru bohatera ukazany na szerokim tle 
przemian społecznych i obyczajowych. 

Największy rozgłos zdobywa Arbuzowowi 
sztuka „Tania" (1939, nowa redakcja 1946), 
grana na dziesiątkach scen Związku Ra 
dzieckiego i poza jego granicami. Na pod
stawie „Tani" powstała w 1954 r. opera 
G. G . Krejtnera z librettem kompozytora 
i a u tora szt u ki. 

W 1939 r. wspólnie z reżyserem W. N. 
Płuczkinem organizuje Arbuzow Moskiew
skie Studio Teatralne, które podczas li woj
ny światowej przekształca się w teatr fron
towy. Z tego okresu pochodzą m. in. „Mia 
sto o świcie", „Nieśmiertelny" (wspólnie 
z Gładkowem) i „Dorn c !< w Czerkwizov1: 2". 
Po wojnie powstają: komedia „Spotkanie 
z młodością" (1947), adaptacja powieści 
Turgieniewa „W przeddzień", następnie 
„Kronika europejska" (1952), „Lata wędró
wek" i „Irkucka historia" (1959), która wy
wołała żywe zainteresowanie jako przejaw 
dramaturgicznej „nowej fali" radzieckiej. 
W 1964 r. moskiewski Teatr im. Komsomotu 
wystawia „Mojego biednego Marika", po 
którego sięga natychmiast wiele innych 
teatrów nie tylko radzieckich m.in. w NRD, 
NRF i w Anglii . Najnowsz4 sztuką Arbuzowa 
jest „Nocna spowiedź" . 

W Polsce z wielkim powodzeniem grane były : 
„Tania", „Godzina dwunasta", „Lata wędró
wek",· „Irkucka historia". Pra cremiero „Ma 
rika" odbyła się w Bydgoszczy w październi
ku 1966 r. 



Joanna Jędryka (Lidka) 
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Andrzej Głoskowski (Narrator) 



Marik, komsomolec z Leningradu ... 
W maju przyszłego roku Ale ksy N ikołajewic z 
Arbuzow obchodzić będ z ie sze ś ćdziesiąte 
swoje urodzi11y. 
Arbuzow jest już od pra w ie trzech dziesięcio
leci znanym i cenionym dramatopisarzem, 
jego nazwisko wymienian e bywa w pierwszej 
dziesiątce współczesnych rosyjskich autorów 
teatrnlnych. 
Zaczynał jako aktor, studiował w 1leningradz
kiej szkole teatralnej i ukończył tę uczelnię. 
Już w szesnastym roku życia zaczął praco
wać w teatrach Leningradu, potem Mos
kwy. Pisywał początkowo dla Teatru Małych 
Form „Proletkultu'· małe skecze na tematy 
aktualne. Nie był to dobry teatr; teoriom, 
którym w tym teatrze hołdowano nie pisany 
był długi żywot, proletkultowcy odcinali· się 
g.niewnie' i naiwnie od całego zastanego do
robku kulturalnego ludzkości, wierzyli bo
wiem, że prawdziwa i godna nowego, wyz
wolonego człowieka sztuka, prawdziwa kul
tura praletariacka zacznie być budowana 
niejako „na czystym polu", dopiero po zwy
cięstwie październi~owej proletariackiej re
wolucji rosyjskiej, w miarę krzepnięcia no
wego ustroju, w miarę utwierdzania się no
wych stosunków społecznych i nowego mo
delu fyd~;; (Od tego właśnie hasła „prole
tariac~<:i' ·~~l:iltura" ukuli zgodnie z ówczesną 
radziecką , 'modą na wielosylabowe skróty -
sowchoz, komfut, komsomol. mossielprom, 
rewkom, czeka - swoją nieoczekiwanie po
brzmiewającą jakimś kultem nazwą). Nie 
był to więc teatr dobry, ale był dobrą szko
łą, z pewnością mógł uczyć i uczył tych, któ· 
rzy dla niego pracowali, społecznego zaan
gażowania, szybkiego reagowania na zja
wiska i procesy zachodzące w zmiennej i ży
wej ówczesnej rzeczywistości, kształtował 
swoich współtwórców tak, że już na całe 
życie stawali się wyczuleni na sprawy swego 
społeczeństwa. Sądzę, że te pierwsze kroki, 
które Arbuzow jako dramaturg stawiał właś
nie w Teatrze „Proletku·Jtu'', wywarły znaczny 
wpływ na · cołq jego późniejszą twórczość li
terockq. 

Arbuzow zaczął publ i kowa ć swoje ut wo1y 
w r?ku 1930, w latach trzydzieslych napisa ł 
kilka sztuk, które wywdlczyły sobie ·drogę no 
deski sceny-między inn ymi „Sześcioro za ko 
chanych" i „Daleka droga", obie napisane 
w roku 1935 - ale rozglos i uzn::ini e zy ska! 
sobie dopiero w 1939, kiedy r:oskiewsk i 
Teatr Rewolucji wystawił jego ,,Tanię". „Ta 
nia", obok napisanej w dwadzieścia lat 
później „Irkuckiej historii" , do dziś uwo żona 
jest za najlepszą jego s z t u kę i grana b v ł a 
przez mnóstwo teatrów w ZSRR i za gra n i cą, 
także w Polsce, oglqdoły ją i oglądają mili o
ny widzów, jest to sztuka zaliczana do kla 
sycznego kanonu dramaturgii radzieckiej. 

Najczęściej, najchętniej p isze A rb uzow 
o młodzieży. Interesuje go przede wszystkim , 
Jak się wydaje, wychowani e młodzieży , for
mowanie się wzorców osobowych, k s zta łto . 
wani~ się życia wewnętrzn ego młodyc h po 
kolen. Bohaterowie Arbu zowa to za zwyc zaj 
niespokojni marzyciele , młodzi ludzie szuka 
jący najwłaściwszych dla siebie dróg w ży
ciu . Romantycy, porający s ię ze swo im indy
w idualizmem, i:;o szuk iwa cze, wyrabia jący so
bie dojrzały pogląd na św i at . Interesuj ą 
Arbuzowa rów ni eż problemy k szta ł towani a 
s i ę nowej moralno ś c i komunistów. 

Nie, nie jest to twórca awangardowy w tak i 1 

znaczeniu jak Ionesco, Beckett czy nasz Mro
żek. W teatrze treść wydaj e się być dlań ni e
pomiernie ważniej sza , niż poszukiwania no 
wych form wyrazu scenicznego d la tej treśc i, 
woli pozostawać bli żej starego , dobrego, tra
dycyjnego i bliskiego radzi eckiej w idowni 
warsztatu t eatralnego Czechowa czy Gorkie
go, nie różni się w tym zresztą od wszystki ch 
bodaj współczesnych dramatopisarzy rosyj 
skich . Niemniej Arbuzow także próbuje na 
swój sposób odświeżyć teatralne formy -
w sztukach pisanych w ostatnim dziesięcio 
leciu miesza elementy tragiczne z melodra
matem, wprowadza chóry podobne antycz
nym greckim, planowi w s półc zesnemu ka że 
s i ę przenikać z re trospektywą, z e lementam i 
przeszłości, zaciera granicę między wydarze
niami minionymi a chwilq obecnq . 



Arbuzow skończył pracę nad „Moi m bied 
nym Marikiem" w r. 1963, rosyjska prapre
miera tej sztuki odbyła się jes i enią 1964 r„ 
a tekst sztuki opublikowany zas to i przez mos
kiewski miesięcznik „T eatr" w styczniowym 
numerze z roku następnego. 

Arbuzow pozostał w „Mariku" wierny swemu 
tematowi przewodniemu - nadal interesuje 
go psychika młodych, kształtowanie charak 
terów i postaw człowieka . Podobnie jak 
w .,Irkuckiej historii", w „Moim b iednym Ma
riku" zainteresowało pisarza to pokolenie 
współczesnej młodzieży radzieckiej. które 
przekracza już próg prawdziwej ludzkiej doj
rzałości, rzadko - jak wiadomo - pokrywa
jącej się z ustawową pełnoletnością i przy
chodzącej na ogól później. 

Walczący o komunistyczną moralność pisarz 
wierzy w człowieka, takiego, jakiego ukształ 
towały nowe, porewolucyjne warunki, wierzy 
w zwycięstwo dobrych cech ludzkiego cha 
rakteru, w triumf woli i świadomych, choć 
trudnych decyzji. Można odnieść wrażenie, 
że Arbuzow nazbyt uszlachetnia swoich bo 
haterów, że mija się z prawdą życia, często 
przecież znacznie bardziej przyziemną, niż 
prawda postaci jego sztuki. Ale tak chyba 
nie jest. Sądzę, że pisarzowi udało się traf 
nie uchwycić naj1lepsze cechy współczesnej 
młodzieży radzieckiej - poważny stosunek 
do życia, ideowość, poczucie odpowiedzial
ności za innych „ „ 

Jest w „Moim biednym Mariku" cos Jeszcze, 
coś, co być może uczyni tę sztukę szczegól 
nie b:liską polskiej widowni - nienawiść do 
wojny. Nie jest to deklamatorska, deklara
tywna nienawiść, a'le przejmujące i przeko
nywujące pokazanie skutków wojny, tych, 
które są najtrudniejsze do uchwycenia i za 
razem najtrwalsze, tych, które dotykają lu
dz i, którzy nie zostali zabici, nie polegli , 
przeżyli, ale nad ich życiem aż do dni 
ostatnich unosić się będzie cień wojny. 

WITOLD DĄBROWSKI 

HANDLOWY 
DOM 
DZIECKA 
W ŁODZI . 

ul. Piotrkowsko 60/6? 

tel 211-.48 

oraz sklepy satelickie dl a wygody klientów rozmiesz
czone w różnych punktach miasta polecają : 
szero~i asortyment płaszczy dziewczęcyct1, dziecię· 
cych 1 chłopięcych z laminatów i tkanin wełnianych 
wysoko i nisko % sukienek . ubrań, spodni ora1 
artykułów sportowych . 
!;)la na j młodszych H.D.D poleca duiy wybór za 
bawek. 

poleca: 

szeroki asortyment tkanin wel· 

nionych nisko i wysokopro· 

centowych oraz praktyczne 

tkaniny z elany no ubrania, 

kostiumy i sukienki w różnych 

kolorach i deseniach. 

ul. Wrocławska 7 

ul. Cieszkowskiego 4 

ul. Wojska Polskiego 72 

ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Długosza 26 
ul. Boya Żeleńskiego 12 

ul. Wrześnieńska 102 

ul. Wł. Bytomskiej 38 

ul. Gagarina 6. 



W repertuarze : 

Na scenie Teatru „Rozm 

Cla ude Mauriac 
ROZMOWA 
Joh n Webster 
B i ł\lA DIAB LI CA 
Arthur Mi l ler 
CZAROWNICE Z SALEM 
Rolf H ochh uth 
NAMIESTNIK 
Bertolt Brecht 
KAUKASKIE KOŁO K EDO\ 1 

Henryk Sienkiewicz 
W PUSTYNI I W PU SZCZY 
(odopt. J. Mazanek) 

IV1ari o Kono 1:: n icka 

Ceno 21 2 ... ~ 

O KRASNOLU DKACH I SIEROTCE 
f'v1ARYSI 
(odo pt.: J Maza nek. St. Brucl, Zb. Skow ron;kr) 

W przygotowaniu· 

Henryk Si enki ewicz 
-:: OGNIEM I MIECZEM 

acl apt . Wo ndo M a ciejewska 
(W odpowiedzi no szerokie 1urT1o•vrt:r11" ·,;n!~-zw 
Teat r przystę puje do rea li za cj i calej Trylogi i, dając 

jeszcze w tym sezo nie prem ie r ę p ierwsze j je j części) . 

N a scenie Teatru 7,15 

Claude Magnier 
PARYŻANIN 

Drcge ly - Juran dot 
DO BRZE: SKROJ ON ·/ 1 1 \:-' 

tvlary Chase 
MÓJ PRZYJACIEL HARVEY 
Kasper Stefanowicz 
TAKA NOC NIE POWTORZY S I ~ Wll~CC.J 

Maurice Henneq ui ne 
KŁAMCZUCHA 

, W przygotowaniu: 

Zb igniew Skowroń ski 
W· ClEPKU URODZON A 

Zoklady l 1pogrohc'n" - <ano . '>IJO·V (,] 1 N OOCO cl? _J,J 


