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Aleksi ej Arbuzow (1908-1986) b ł jedn :m z na jpopula rnie j
szych dramaturgów rad zi ck ich. Jego sztu ki przes z ły ni emal 
przez wszystki e sceny Związk u R adz-i cki go, z powodz niem 
w s ta w iano je w wielu krajach Europy, S tanach Z jednoczo
nych i Ja ponii . W okresi pi ęćdzicsi ciol tnicj d zi ałalnośc i li
t ra k' ej Ar buzow stworzył około trzydziestu pi c.iu sztuk 
i niemal v szystkic v zbudziły wi ·l kontrowers ji i polemicz
nych w ·powiedzi. Nieza leżnie d nie z wsze pozytywnych 
opinii k r yik", teatry chę tni e s i gał „ do jego twórczośc i, i rów
nie chętnie publ·iczność oglądała je na scenie. Akty w ni e s ł u 

żą c sztuc teatra lne j Arbuzow jako jeden z nielicznych dra
maturgów stvvorz ł „swój teatr". „S wój" to znaczy taki. który 
op ·ruje so bi e ty lko wła 'ci wy mi środ ami s t listycznymi , ob
rac się w kręgu określonej prolil ·matyk i, stwarza określone 

możliwości inte rpr tacyj m· . 

Ale początki pracy lit rackie j p rzys z łego dramaturga n ie 
b. ły łatwe . Na pisa na w 1930 ro ku pierwsza sztuka przeszła 

0 z •cha. n a:;t pna zatytułow na „Klas " okazała s ię ni epo
r zurni en ic•rn a r ty t ·czn m . Dopiero w 1935 roku dramat 
„ ,ześc ioro kochanych" zaintc r sował niektóre tca tTy, choć 

i on p Jcja ln go zaint •resO\ ania ni e budzi ł. Ten sam los 
spo tka ł kolejną sz tu k"' „Daleka droga". 

P rawdzi wy s ukc s os i;:ign ę ła dopiero napisana w 1938 roku 
sztuk· „Tania", która potem przez d tugie lata była przed
miot em liczn ych w pO\. icdz i i polemik. Z bi egiem lat dra
ma t ten zajął jedno z na j ważni e j szy h mi jsc we współczes

n ··j dramatu rgii radz i c i j. Pisząc „Tanię" Arbuzow w skry
tości d ucha li czył, że główną rolę w przyszłym spektaklu 
zagra g łośna wówczas akto rka M ria Bab nowa . Ku wielkiej 
radości młod ego wtedy au tora, Babanowa rzeczywiście zainte-
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r esowała się tym utwor m i wkrótce doszło do jego realizacji 
c niemej w Teatrze Rewolucji w Moskwie. R żyser s pek

taklu oraz wykonawczyni roli głównej wni śli jednak do 
sztuk,i pewne poprawrki, co zresztą znacznie podniosło jej wa
lory. Arbuzow nie zaakceptował tych zmian i w ten sposób 
doszło do słynnego „Sporu o „Tanię'', opublikowanego w ga
zeci „Sowietskoj Tskusstwo '. Nie m ie jsce tu oczywiście na 
szczegółowe relacjonowanie tej dyskusji, jedno wszakże jest 
pewne, że dziękti temu Arbuzow stał się głośnym draimatur
giem i w zasadzie od tego momentu zaczyna się jego wprost 
niezwykła popularność w Związku Radzieckim oraz w cał ej 

Europie, Stanach Zjednoczonych , Kanadzie i Japonii. Lata 
wojny w zasadzie nie zahamowały rozwiktu twórczośc i dra
maturga . Powstają wówczas takie sztuki jak „Miasto o świcie" 
(1941), „ Domek na przedmieściu " (1943), a już po wojnie 
,.Spotkanie z młodością" (1918) oraz kilka innych. 

Lata pi ęćdziesiąt e przyniosły Arbuzowow,i nowe sukcesy. 
W 1954 roku powstała sztuka „Lata wędrówek", która po
dobni e jak w swoim czasie „Tania", wywołała olbrzymie za
int resowanie. Owo zainteresowanie skupiło się głównie na 
zaproponowanej •przez dramatur.ga koncepcji bohate ra. Właśnie 

bohater na tle wszechpanującej wówczas tzw. „teorii bez
konfliktowości'', okazał się prawdziwym odkryciem. Sztuka 
Arbuzowa jakby zwiastowała zmianę, która wkrótce miała 

nas tąpić w r>Z eczywi.stości radzieckiej, w tym także tea tralnej. 
Trzeba pamięta ć o tym, że j uż wówczas w środowisku lite
rackim i tea tralnym toczyły się dysk usje na temat roli lite
ratury i w ogól sztuki w życiu społecznym. Krystalizowało 

się nowe rozumienie zadań dramaturgii i teatru, czego zresztą 
wyrazicielem miał ię sta ć kilka lat później nowo powstały 

moskiewskii t eatr „Sowriemiennik". Sztuka ni chciała już 

laki rować rzeczywistości, jej ambicją stało się odzwier cied
lanie palących problemów epoki. W tych posrzukiwa·niach 
Arbuzow bierz aktywny udział . W 1956 roku pisze „Irkucką 
historię", która obok sztuk Wiktora Razowa tała się trwałą 

pozycją ni tyLko radzieckich se n . Zaint resowanie drama-



turga koncentruj się głównie na młodym pokoleniu i jego 
t ru dn ych poszukiwaniach miejsca na ziemi. Jednocześn i e dra
maturgia Arbuzowa s taj e się coraz ciekawsza pod względ em 

formalnym. W „Irku·ckiej hi storrii" rup. a utor korzysta z tra
dycji literackich, zmierza do połączenia różnych Jorm drama
tyczny:::h: m elodramatu, wode wilu itd. Właś:: iwi e od „Irkuc
kie j h is torii " rozpoczyna się nowy etap nie tylko w twórczośc i 

dramaturga, ale w ogóle w całej dramaturgii radzi e:::k ie j. 
Hodz ::\ się wci <1ż nowe t end E'nCjC', debiutuj ą now·i autorzy, ale 
Arbuzow potrafi utrzymać pozycję lidera w dra maci e psy
chologiczno-obyczajowym, i aż do śmie rci wciąż zaskakuj e 
swoic i odb:orców. Jednocześ nie często swoimi utworami wy
raźnie polemizuj e z tr eściarmi proponowanymi przez tzw. dra
rna t produkcyjny czy już w latac h osi e mdzies iątych p rzez 
„nową falę". 

Po „Irk uck,i e j histo rii" dra ma turg tworzy nowe utwory. 
W roku 1961 pisze „Skarconego syna", w 1962 r. „Was gdz'.eś 
o cwkują", w 1965 r. „Moj ego biednego Marata", w 1968 r. 

, .Szczęśliwe dni nieszczęśliwego człowieka". .Jest a u to rem nie
z wy1de płcdnym . Wszystkie te sz tuki z mie jsca trafiają na 
s::cny i mają ogro:nną w.idownię. To samo można powi e dzieć 

o sztu kach napisanych w latach siedemdzi es iątych i osiem
dzi esią tych: „Opowi ść starego Arbatu" (1970), „Ten miły 

stary dom" (1972) , „Staromodna komedia" (1975), „Okrutne 
zabawy" (1978), „P rzypadkovvy świad ·k " (1980), „Ws.pom
nien ie" (1981). 

W czym tkwi zatem siła przyciągania dramatów Arbuzowa. 
Przede wszystkim ch yba w tym , że w ioh centrum zawsze 
zna jduje s ię zwyczajny c złowiek, ani dobry, ani zł y, nieko
nieczn ie szczęś1iwy, a le z bogatym życi em wewnętrwym. Bo
hatE•ro wie Arbuzowa idą przez życie z oporami, popadają w 
różnorodne skomplikowane sytuacje społeczn e i psy hologioz
nc, jednak znaj ą swoją wartość i umi j ą \.\ efekcie określić 

S\•.ro je miejsce w otaczającym ich świec ie . Wielol etnią popu
larność sztuk tego dramaturga można również tłumaczyć tym, 
że nieustannie pen etrował on różne sfery życia emocjona ln ego 

człowieka i prz dstawia jąc różnorodn sytuacje z tą sferą 

związane, j ednocześnie zmierzał do czynienia szerokich uogól
nień. W ten sposób nawet tzw. pnzeciętny widz teatralny zaw
sze potTafił znależć w sztukach Arbu zowa cz<.~stkę swoich prze
żyć, odzwie rciedlenie swoich problemów. A to już bardzo 
dużo . Dramat urgia Arbuzowa za tPm nie ty lko wzTuszała czy 
uświada1mia ła istniejąc e w człowieku konflikty, lecz także 

„podpowiadała" odpowi e dź na nurtujące go dylematy mo
ralne. 
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ANATOLIJ EFROS 

Każda sztuka Arbuzowa pocz<1tkowo bardzo m i ię nie podoba. 
P odczas pierwszego czytania zło szczę ię, gd ż w zystko wy

da je mi siQ zbyt liter a ckie, nazbyt wystylizowane. Jednakże, 
z jakichś niewyjaśn ionych dla mnie powod11w, podejmuję się 
później jej reżyserii. I w miarę posu :rnnia się pracy nad nią 

za czyna mi s ię ona podobać, zaczynam j ą lub i ć, porywa m oi 
do tego stopnia, że z całym zapałem bronię jej przed atakami 
tych , którzy nie potrafią jej z rozumieć. Następnie, gcly do
chodzi do premiery, tak zwa na elita teatralna z · gu ły od
s<1dza spektakl od zci i wia ry . 

.Już jednak, od jakiegoś trzeciego czy zw rtcgo prz eł tawie
nia, do teatru zaczynają przychodzić zw kii ludz ie, którz ' 
p ragm1 zrozumieć i wczuć się w isto t <; ,·pcktaklu. Takich lu
d zi jest wielu, bardzo wielu . Niektóre sz t uk i Arbuzow nie 
hodziły z afisza naszego teatru przez dziesięć lat. Gdy d wa

liśmy ostatnie przedstawienia, nawet ci ak to rzy, k tórym kiedyś 

sztuka si nie podobała i praca z nimi przebiega ła n acler t rud
no, z nutką sentymentu wspominali pierwsze sp ktakle . 

Istnieją szt uki, kti1re wydają się dobre, ale p raktyka udowad
nia , że tak nie jest. Ze sztukami A rbuzowa zaw ze jest od
wrotnie. W każdym r azie t ak-ie jest moje osobiste doświad
czenie. Dawno już z.s zed ł ze sceny naszego teatr u „ zczę '·li wy 

dzień nieszczęśliwego człowieka", a wc iąż bardzo ciepło wspo
minamy ten spektakl. Z reżyserowanych przeze m nie sztuk 
lubię t eż „Mojego biednego Marata" i „Opowieści tarego A ra
batu". W sumie reżyserowałem sześć sztuk Arbuzowa. 

Reżyseruje się go bardzo trudno. Trudno je t bow iem prze
kazać ze scen jego specyficzny tyl, n ie tracąc prz t m nic 
z prawd życiowych. \V swych ut worach bowiem Arbuzow 
przedstawia jaki ś szczególn ' świa t. Można go odrzucać, ale 
to nie znaczy, że on nie is tnieje. ko ro jedna k pod ejmuję si , 
reżyserii jego sztuk, należy w s ty l ten u tra fi · , świat za · Ar
buzow a zaakceptować. 
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Sam Arbuzow jest czlon•iekicm bardzo przekorny m. Czę ·to 
o tym, co je t do br , m(1wi ż jest złe, o t m za· co zl >, iż 

cłobrn. Właśnie dlatego, choć barcłzo go lubię, nie wierzę temu, 
co mówi. Jego stosunek do moich pektakJi jest następując : 
początkowo wsz. siko go denerwuje, trasznie mu się m e 
podoba. 

Po jakimś cza ie. gdy spektakl obejrzeli i zaakceptowali już 
jego przyjaciele, prz ·chodzi za kuli ·y i mliwi, że wszystko 
jest tak, jak należy i \\ zystkim się bardzo podoba. Zdarza 
się też, że je ·t bardzo zadowolony z jakiejś próby, a le już 

następnego dnia wszystko go drażni, złości ię więc, że próba 
nie przebiega tak, jak dnia popnedniego. Chlubi się t m , że 
roz .nie teatr, ale moim zdaniem to nieprawda. W wielu 
swoi.::h artykułach o teatrze daje się poznać jako z wzi t;t y 
vróg wszelkiej improwizacji, ja zaś uważam, że wszystkie 
nieszczęścia w teatrze bioq się właśnie z jej braku. W każ
dym rnzie nigdy nic odczuł<'m, by na ze spor z Arbuzowem 
miały jakiś wpływ na nasze tosunki. Nic jl.'st drobiazgow ', 
można się z nim przyjaźnić. 

Kiedyś, z wielu powodl1w, byłem \\' bardzo pocił m na lroj u . 
Zaclz\von ił m cło rbuzowa i powiedzialem, że źle ię czuję 

i zaraz do niego przyjdę. Gd prtyszedlcm, nie było go w do
mu, jak mi powiedziała jego żona, Rita, ' y zedł po zakupy. 
Po pół godzinie zjawił ię dosłownie obładowany najróżniej

szymi p ecjałami, ktc;rc można było kupić tylko ' nowoarbac
kich delikatesach. Przez cały wieczl1r gadaliśmy o różnych 

gł pstwach, tylko nie o mnie. Wra ·ając do domu myślałem 

o jego delikatności, o jego wyczuciu mojego nastroju, o jego 
takcie, ktliry sprawił, że przez cały wieczór nie zapylał o to, 
w fakim celu i z jakimi rnzterkami do niego przybył m. Po 
jakimś czasie doszedłem jednak clo przekonania, że po prostu 
ni dotarło do jego świadomośc i to, po co się u niego z ja wi
łem. Tamtego wieczoru było mi jednak lżej na duszy. 

„D ialog" n r 11/8 3 

I 
ALEKSIEJ ARBUZOW 

J u.l z r,l1rą dwadzieścia la l jesteś1 ty z Efros m niezadO\ 'Olen i 
z icble nawza.iem i mówimy to ob ie przy każdej na arzaj~ccj 

i ę okazji. Nic przeszkadza nam to jednak ' 1 owoc nej wspi>ł

pracy. E[ro trafnie zauważ:} I, ż n; lubię improwizacji w te
at rze (chodzi o sposób prowadzenia pri;b). Uważa on improwi
zację za poi tawową metodę pracy, ale mai n i dy do tego 

i przekona. Czyż jednak z tego powodu mamy przestać s ię 

przyjaźn;ć? Przyjaźń , koleżeń two to coś takiego, od cz go, 
j eśli 1 lOŻna lal pO\ i dz i ć, oczekuję życzliwe· krytyk i. /\ r
tys ta bowie m , jak ądzę, skaza ny jest niejako na pop ł ia nie 
błędów. Pisanie sztuki to nieustan ne błą dzenie w ciemnoś -

iach . Zakoi1czenie jej to wyj · cie z tych ciemności. Dram ato
pisa n. jednak nie zaw ze potrafi wyzwolić ię od błęd{nv, prze -
zwycięż •ć je. Wiele z nich pozo taje w uhvorze. I prawdziw_v 
przyjaciel wskazuj mu wsz stki popełnione błędy . . Lubi~ 

prowadzić na ten temat rozmowy z samym sobą. I J stcm 
wobec siebie bardzo surowy. ie oznacza to, że nie lubię ·.y as
nej t wórczo ~ ci. W ręcz przeciwnie, niekiedy bardzo 1 i sic; po
doba, co napisałem, cie ' Zę się tym, a nawet, co zdarza mi s ię 

rza dz i j, zachwycam. Niestety, my dramatopi arze zależni jes
teśmy od tego. jak na zą twórczość o cniają inni. I to nie tyle 
w idzowie, ile reźy ·er i aktorzy. Przy czym liczy s·ę nie to, co 
oni o sztuce mówią, lecz to, co z ni na scenie robią . r awia
sem mówiąc, jeśli nie zost łeś zrozumiany, n ic dopatru j ię 
w tym złej woli, po pro tu am jeste· temu w inien : nie po

trawileś wyłożyć woich myśli w posób ja n . i przekonui~!CY 

dla aktora. , ięc, gdy życzliwy ci człowiek znajdzie w sztuce 

łabe miej ca, to należy mu "ię wdzięcz ność . Inna sprawa, gdy 

krytyka jest tendenc jni nieży{'zliwa. Wielokrotnie s ot k -

Iem się z tego rodzaju kr tyk •. Nie dotyka mnie ona, nie de

nen vuje, lecz tylko wywołuje uczucie litości \\'ohec człowieka , 

który ją uprawia. Uważam, że ze c n powin no si st al e 

mówić o ludzki ·h przywarach i przeciwnościach Io u, roz-



patrując jednak przyczyny takiego stanu rzeczy bez wpadania 
w dydaktyzm i pesym izm. Największym dla nas, dramatopisa
rzy, niebezpieczeństwem jest jed noznaczne ch walenie lub po
tępianie jakiegoś zjawiska zy postaw . Moim zdaniem do 
wszystkiego należy podchodzić w sposób poetyck i. Przy czym 
poezja dla mnie to obecność autora w sztuce jako działającej 
postaci. Ponieważ jest to fi zycznie niemożliwe, owo promie
niowanie autorskie pow inno przenikać ' szystkie postacie 
utworu. Może się to wydać dziwne, lecz gd y bym przystępował 
do pisania „M<)dremu b iada", postarałbym ię znaleźć w Fa
musowie coś dobrego, coś ludzkiego, Czackiego zaś obdarzył
bym pewną dozą zła i nieszczerości. Może mi ktoś powiedzieć, 
że zło trzeba zawsze potępiać, a ja głoszę ideę godzenia się 

z nim. Nic podobnego. Zło należy potępiać całym naszym 
jestestwem. Struktur;) , treścią i sensem życia. Dramatopisarz 
powinien docieka ć, co przeszkadza ludziom w es iąg niu szczę
ścia, co ciągnie się za nimi jako pozostałość przeszłości, a co 
wynika z niedoskonałości ich natury rzeciwności losu. 
Szczęśliwy jestem, że są na świecie lud zie, ktlirym mój teatr 
jest bliski i pomaga im w życiu. Swiadomość tego i mnie po
maga żyć i pracować. 

„Dia log" nr 11/8:3 



LIDIA SUCHARIEWSKA 

Z punktu widzenia aktora, sztuki dzielą się na interesujące 

i nieinteresujące (źle napisane pomijam). Według mnie, Alek
siej Arbuzow pisze właśnie takie sztuki, które musz<l zainte
resować aktorinv. Każdego aktora fascynuje bowiem stopnio
we odsłanianie motywów postępowania jego postaci. Jego 
utwory są ponadto zawsze trochę udziwnione, co też przy
ciąga, zmusza bowiem fantazję do maksymalnego wysiłku. 
Przy tym wszystkim sztuki Arbuzowa są bardzo poetyckie 
i w sposób nie dający się opisać poruszają najskrytsze „struny 
duszy". 

Debiutowałam w teatrze rolą traktorzystki Leny Bogaczowej 
w „Szestiero lubimych" („Sześcioro ukochanych"}. To sztuka 
o szczęściu. I od tej chwili, przez wiele już lat, zadaję sobie 
pytanie: co to jest szczęście? Wciąż jednak nie znajduję od
powiedzi. 

„Dialoa" nr 11 /83 
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ALEKSANDER SWOBODIN 

Odnoszę wrażenie, że Arbuzow był zawsze. \V każdy1 1 razie 
od ch w ili, gdy po raz pien\szy posłyszał~m czarodziejskie 
sto . ·o „teatr". Byk m Arbu zowem oczarowany, zachwycałem 
się nim, uczyłem się od ni ego rozumieć teatr. Denerwowa ł 

mnie, oburza łem się na niego. Wre zcie zapomniałem o nim , 
a on wciąż był. Czas płyną ł, a on nigdy nie pogrążył się w 
tcntralnv ni bycie. P rz ćmiewały go nazwiska innych dra
matopisarzy. Mó · ulubiony teatr przez długie lata nie w . sta
' iał jerro !lztuk. Mój przyjacie l, wzięty reżyser, obdarzony 
bezbłęcłnym v.-yczuciem sceny „nie dostrzegał go". I gdy trzeba 
było zna leź ć odpowicdż na pytanie - d aczego, odpowiedź 

się zawsze zn j cłowała. Mijały lata, a jr dnak Arbuzow wcią7. 

był. Teraz uświadamiam sobie, że nigdzie nie znikał, zawsze 
był ze m m1, ponieważ przy nim był teatr. Po raz pierwszy 
zobaczyłem go v 1939 roku. Był już głośnym autorem „Tani". 
Założy wtedy razem z Wale nty nem Płuczkiem młodzieżow~ 

studio teatr a lne . . Już wówczas krą żyły o tym przeclsięw?.·ąc iu 

legendy. Mój przyjaciel z dziewiątej klasy 172 szkoły w Mos
kwi , W iewołod Bagricki (sy n poety) rzucił szkołę i poświęcił 
się zajęciom w „arbuzowskim studio". Przygotowywano tam 
spektakl „Gorod na zarie" („Mias to o świcie "). O pracy nad 
t ym spek taklem opowiadano rzeczy wręcz fantastyczne. Przy
gotowywany b r ł zespołowo. 

Arb uzow dał t lko za rys scenariusza. Bywałem w studio, a w 
pamięci do dzi' zachowałem panując <! tam atmosferę nie pow
tarzalnego brater stwa. „Gorod na zarie" to fascynacja mojej 
młodo· ci, n iczym nie skażona zystość idei i marzeń . Od tej 
pory Arbuzow zajmu je w moim życiu miejsce szczególne. 
I oto m amy koniec roku 1982. Leżą przede mną właśnie opu

blikowa ne prz z wydawnictwo „lskusstwo" dwa tomy utwo
rl1w dramatyczn ych Arbuzowa. Zawierają dwadzieścia sztuk. 
Wstępne podsumowanie działalności dramatopisarza. :\ on nie 
orzes ta je 11i · a ć. 
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Co roku daje nam nowy utwór dramatyczny. Gdzie tkwi 
sekret jego powodzenia'? Dlaczego wci<1ż g rane są :jego sztuki'? 
Dlaczego w teatrze świato\; ym traktowa ne są nie jako coś 
egzotyczne go, lecz jako swoistego rodzaju objaw ienie'? Wydaje 
mi się, że dlatego, iż w jego sztukach l dzie ą za\vsze czyści 
i prawi. Dlatego, iż ideały dobra, moral o ' ci, pra wiedliv.rości 
przenikają ich strukturę, obecne są dosłownie w każdym dia
logu. Dlatego, iż realne życie oraz wydarzenia h" toryczne 
przedstawione są w nich nie wpr st i z fotograficzną dokład
noś c ią, lecz w sposób poetycki . Dlatego, iż jego postacie mó
wią swoistym „arbuzowskim językiem". Dialog w jego sztu
kach jest rytmiczny, kwestie pisane jak białym \:vierszem. 
I wreszcie dlatego, iż autor wciąż nam przyporo.ina, że teatr 
to gra, to \Vyzwalanie się w człO\'\. · k u - czy to na sc enic, czy 
na \:vidovmi - przyrodzone j mu zdolności poznaw ania świata 
poprzez grę. Arbuzow jak nikt zna reguły tej gry i jest wiel
kim i~istrzem w jej upnrwianiu. P odobno ludzie nie zawsze 
potrafią dostrzec w jego szh. kach cel win nego życ ia. 

Być może, ale widzę w nich swo je m arz nia. A czy to ni~ 
wystarcza'? Jego sztuki nie uczą nas technologii prod łc j i, 
ale uczą odróżniać dobro od zła. Jedna z jego sztuk nosi ty
tuł „Wybor" („Wybór"). Wydaje mi się, że tytul ten oddaje 
myśl przewodnią całej twórczości. Tematami jego sztuk są 
bowiem wybory: wybór drogi życiowej , w y bór postępowania, 
wybór ukochanej lub ukochanego. I jeszcze jedno. Twórczość 
jego jest hymnem na cześć kobiecośc i . Poch1;va łą kobiet y jako 
cudu natury i dawczyni życia . Tytułowa b ohate rka „Tani", 
Lusia („Lata wędrówek"), Lika („Mój bieclny arat") - to 
tylko trzy z całej plejady wspaniałych postaci kobiecych. 
A mógłbym wymienić ich jeszcze do bn1 dziesiątkę . I znów 
powie ktoś: one są jak z przypowieści, jak z b ajki. Ale to 
właśnie jest wspaniałe. Każda aktorka doda jeszcze, że są 

sceniczne i będzie miała rację. Przemij ają najrozmaitsze szko

ły i kierunki teatralne, nawet te, kt óre zdawały s i ę tak trwałe. 
Nie przemija jedynie wielka gra t a t ru. Nie przemija, gdyż 

w niej zawarta jest poetycka kwintes ncja życia , bo dzięki 



mcJ pozna jemy sam eh sie ie. Poznajemy to, co w nas dobre 
i to, co złe. Aleksie j Arbuzow jest poet::1 teatru i niedościgłym 
m;strzem w uprawianiu tej odwieczne j gry. 

Dialog" nr 1 l/83 
mul aHko 






