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Nielegalni działacze bolszewic
cy: 

BRODZKI 

JEANNE BARBIER 

STEPIKOW 

SANKA, kwiaciarka 

LEW SŁAWIN 

.. I N T E R W E N C J A" 

Sztuka w 3 aktach 
(w IO odsłonach) 

Tł u mac z : Adam Ga lis 
A daptacja: Kr!JSl!Jn a K nopacka i Ludwik RP nć 

O S O B Y 

Zygmunt Macir.:jewski 

J 
J oanna W alter 

Ma1gorzata Damięcka-

l Lorentowicz 

l\Tirosława Dubrawska 

Jan Burek 

panina Zakrzewska 

\Alfreda Sarn.awska 

Żołnierze francuscy 

CELESTIN 

JOUVE 

MARTIAL 

GASTON 

PAUL 

GERARD 

ALI, strzelec senegalski 
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MADAME XYDIAS, właściciel-{Irena Netto 
ka warsztatów okrętowych Irena Skwierczyńska MARYNARZ ANGIELSKI 

ŻENIA XYDIAS, jej syn Bernard Michalski 
MARYNARZ FRANCUSKI 

PUŁKOWNIK FREDAMBET, 
szef sztabu dowództwa W'.)jsk MACKO, robotnik 
sojuszniczych Władysław Staszewski 

KAPITAN FILLIATRE Zbigniew Łobodziński 
FILKA, anarchista , bandyta 

LEJTNANT BENOIT Jan Szulc APTEKARZ 

KAPRAL BARBAROUX Stanisław Libner PIETIA, chłopak ze stoczni 

Jerzy Rakowiecki 

Zdzisław Tobiasz 

Stanisław Gawlik 

Czesław Ros,zkowski 

R o:bert Rogalski 

Marian Dobrzański 

Edward Aµa 

Roman Kosierkiewicz 

Edward Skarga 

Stanisław Poks 

L'vlcjan Dytrych 

Henryk B:irwiński 

* * 



MŁODSZA DAMA 

STARSZA DAMA 

(
Mirosława Dubrawska 

Małgorzata Damięcka

. Lorentow icz 

lJoannci Walter 

Wanda Dobrowolska 

OBYWATEL 

DZIEWCZYNA PORTOWA 

WŁAŚCICIEL KNAJPY 

BIAŁY OFICER 

Oficerowie ali::mccy : angielski, amerykański, rumuński. 

Robotnicy, żołni!~ rz e, partyzanci (udział bierze zespół tech
niczny teatru). 

Rzecz d zieje się w Odessie w r. 1919. 

!\ n !'.>ni Krasiński 

Zof i.a Mclechówna 

* * 

* * 

DEKORACJE: INSCENIZACJA I REŻYSERIA: 

Andrzej Sadowski 
Wł.adysław Buśkiewicz 

KOSTIUMY: 

Zof.ia Wierchowicz 

ASYSTENT SCENOGRAFA: 

Wanda Baranówna 

Kier. prac. malarskiej: 

E. H i-lchen 

I{ier. prac. krawieckiej: 

W. Urbanek 

Modelator: A. Wiśniew ski 

Ludwik Rene 

ASYST E T-LABORANT: 

Jerzy Rakowiecki 

_-\SYSTENT-LABORANT : 

Jadwiga Grossman 

WSPÓŁPRACA DRAMATURGICZNA: 

K rystyna Konopacka i. Józef Gruda. 

Brygadier sceny: S. Choroszy. 

K ier. prac. stolarskiej.: 

J . Balcerowski 

świ atła: W. Jasiński 

Roboty perukarskie: H. Jarg sz. 

Przerwy pJ od słonie czwartej i ó3mej. 
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OD ZESPOŁU 

Idea utworzenia naszego teartru ,powstała w roku 1949 w gro
me s:iuchaczy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w ŁodL. . 

Nie było rzeczą .p:r:zypadku, że właśnie wśród uczniów Leona 
Schillera zrodziła się myśl zo1rganizowania wfasnego warsztatu 
teaitralnego, podpo.rząd.lwwanego całkowicie społecznej mis.ji 
teatru, opartego na nowych zasadach strukturalnych, na świa
domej, ideowej pracy zespołowej kolektywu teatralnego. 

W cieniu łódzk'.ch Discenizacji Schillera z lat 1946-49 dojrze
wała gru pa niaszych młodych aktorów, reżyserów i dramatur
gów. Część młodzieży aktorskiej na ·zego zespołu brała udział w 
schiillerowsk.iej inscenizacji „Kramu z piosenkami", a następnie 
'\V ramach prac dyplcmowych P. W. S. T. w „Młodej Gwardii" 
w ig Fadiejewa (warsztat reżyserski Ludwika Rene) , wystawia
~ej w Łodzi i na Festiwalu Wyższych Szkół Artystycznych 
w Pozna niu. 

Po ukończeniu , zkoły otrzymaliśmy propozycję objęcia przez 
nasz zespól teatru „Ateneum", znajdującego się dopiero w pier
wszej fazie odbudowy. Wobec tego zasadniczy człon naszego z -
społu uzupełniony gronem kolegów ze szkoły A. Zelwerowicza 
wyjechal: do Szcz cina dla zda.bycia rutyny scenicznej. Od wrze
śnia 1950 r. do ma rca 1951 IT". zeS:pół „Ateneum" brał udział 
w insceniJzacjach teatrów szczecińskich: w „Rewizorze" Gogola, 
„Slubach Panieńskich" Fredry, „Moralności Pani D~kiej" Za
polskiej, w „Obcym Cienie;_" Simonowa - oraz w szeregu au-
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dycji rad10wych, montaży okolicznośoiowych, n ie ' l icząc akty
wnej pracy w amatorskim ruchu teatralnym. W tym okresie 
Ludwik Rene reżyserował „Sprawę Pawła Esteraga" Gergelye
go w Teatrze Kamer.alnym w Warszawie, a następnie operę 

„Don Pasquale" Doruz.ettiego w Pozrumiu; Jerzy Uk•leja „D o
brego człowieka" Gruszczyńskiego w Warszawie i w Szczecinie, 
or.az opracował oprawę sce:iograficzną do „St.atku Derbent" 
K.rymowa (w adapt.acj i H. Brat nego) w Szozecinie; Tade usz 
Zuchniewski reży :c,erował „Góry Worobiowe" Simukowa w War
szawie, oraz „Śnieżka" Lubimowej, „Moralność Pani Dulskiej " 
i szereg montaży scenic:onych w Szczecinie. 

W marcu 1951 roku prace przy odbudowie teatru były z ;i -

2wansowane tak daleko, że zespół uzupełniony przez naszych 
kolegów, pracującyc!-, w innych miastach, oraz przez grono 
doświadczonych aktorów, mógł iprizystą;pić do pierwszych prób 
„In terwencji" Sławina, pierwszej premiery naszego teartru 
i równocześnie pr;;ipremiery sz-tuki na scenach polskich. 

* 
Młody i pełen zapału zespół wśród zgiełku odbudowując o 

~ię teatru. Próby w świetlicach z•viązkowy.ch: Kolejarzy, Zwią
zku Nauczycielstwa Polskiego, w świetlicy Generalnej Dyrekcji 
T. O . F., wreszcie ipo wyjściu murarzy, cieśli i malarzy - na 
drugą zmianę - w nieobeschłej sah teatru. Montaż sceniczny 
p oematu młodego poety Ma1ndaliana wystawiany w 'świetlicach 

robotniczych. Intensywna. praca samokształceniowa całego ze
społu. Seminaria poświęcone Stanisławskiemu. Ustawianie or
ganizacyjne zespołu na zas adach kolegialności. Pierwsze błędy 
i pierwsze osiąg.n;ięcia. 

Oto obraz intensywnych miesięcy od marca do lipca 1951 ro
ku. Tak wyglądała nasza praca. 

Zadania, któreśmy przed sobą postawili, nie są nieosiągalne. 
Chcemy, aby nasz teatr był „trybuną idei", ja'k tego chciał Ja
racz, żeby był jaknajbliżej związany z robotniczą i inteligencką 
Warszawą. 
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Chcemy pracować kolektywnie. 

Uczymy się, uczymy się ciągle, na własnych i na obcych 
błędach, poto, aby teatr nasz pod wz.ględem ideowym i a'rtys
tycznym mógł spełnić swoje zadanie społeczne - przyczyn1ć 

się do wychowania nowego człowieka w kraju budującym ,so
cjalizm. 

Po 12 latach milczenia scena, na której grał Jaracz, przemó
wi znowu. 

Oddajemy głos &cenie. 

Zespół. 



S. Dąbrowski 

„Nadszedł czas, że teatr może się stać poważną 

instytucją w budowie kultury narodu taką, ja
ką jest w świadomości społeczeństwa bezprzecz

nie szkoła. Jest to czas, w którym może .5ię 

skończyć dwuznaczność spoleczna teatru". 

(Stefan Jaracz „Testament" - sierpień 1945 r.) 

„MAJSTER" Z ATENEUM 

Jaracz. Mocne, proste, krótkie, jak:by gniewne słowo, słowo 
serio. Było w Jaraczu wiele rz. !Polskiego chłopa, co gnębiony 
setki lat p11zez swoich i oibcych z niezłomnym ll!POrem trwał 

zaparty w ziemię, zawsze i wszędzie narażony na niespodziewa
ny cios, który nieraz go ugnie lecz nigdy nie !Złamie. 

Kim był człowiek, 1krt;óry zdołał aktorską twórc:zośdą wypo
wiedzieć wszystkie bóle i dumy swej klasy? 

Urodzony 24 grudnia 1883 r. pod Tarnowem, syn wiejskiego 
nauczyciela, a wnuk małorolnego chłopa, jako dwudziestodwu
letni student, korektor „NaprŻodu", wstępuje do teatru Ludo
wego w Krakowie. W ciągu roku terminowania pięćdziesiąt ról 
i rólek, pierws,ze afisze z nazwiskiem, pierwsza recenzja. Potem 
Pozn,ań dławiony pruskim hakatyzmem, Łódź stTajków i falbry
kanckich fortUill i Wargz,awa, Warszawa Jaraczowa, miasto jego 
sławy i wspaniałych kreacji, z których każda była nieustanną 
walką z tym wszystkim, co w człowieku i w ustroju nad n;im 
panującym - małe, niskie i złe. 1939. Oświęcim. 11 sier:pni.a 
1945 - śmierć. 
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Leoz .treść wypełniająca .ten lapidarny życiorys, to trzysta 
kilkadziesiąt ról w sieduniu tysiącach 'Przedstawień, to sto pięć
dziesiąt miast ipol.s!ki.ch, do których niejednokrotnie dotairł 

w swych objazdach, ;to stała !bezustanna walka buntownicza 
z prob.ami !:1plycania teartru, z przekształceniem instytucji o po
tężnym działaniu ~połecznem w miejsce bulwarowych, mało
mieszczańskich rozrywek. T o z,rywanie przedstawień i rzuca
nie teatrów, w których zaczyna gnieździć •się rutyna i sza:blon, 
to ambitn..a próba stworzenia ~owego teatru dla nowego widza 
przez przeniesienie swej sztuki przedziwnej na biedne, za
puszczone Powiśle do . kolejarskiego, niewielkiego teatru. To 



odświeżający reflekito.r genialnego talentu rzucony na postacie 
klasyczne, na Molierowskich „świętoszków" i „chorych z uro
jenia", fredrowskich „rejentów", „Ge1dhabów" i „rotmistrzów", 
n.a Duls kich i Szaruckich, Kuźmiczów i Baszmaczkinów czy 
Szekspirowskich „Ryszardów III" i Ka!libanów. 

Wyblakili na kartach literatur bohaterowie ożywali na sce
nie, słowa, których ostrze stępił czas, nabrzmiewały buntem 
i pulsowały gorącą, świeżą '.krwią. 

A jednooześnie nie było i nie ma w Polsce a~tora, który tak 
głęboko, i tak pro.stymi środkami artystycznymi ·potrafił wypo
wiedzieć prawdę o swoim czasie. Już w zaraniu Jaraczowej ka
riery pisze recenzent o postaci p. Brotonneau: „Ten młoo.y arty
sta jest głębokim psychologiem. Jakże się umiał zanurzyć w du
szę poczciwca, stworzonego na t.o, aby go wyzyskiwano. Wyzy
skują go szefowie w biurze, wy·zyskuje go zła żona w domu, wy
zyskuje go wreszcie megera - opinia i ta w trzewiach pozoru 
zrodzona moralność. Pan Ja.racz dal nie tylko typ, dał on nad
to ... poezję człowieka wyzyskiwanego" . Do serca tego człowie
ka, do najczulszych drgnień jego su.mienia i ,psychologii docie
ra później „majster" Jaracz przez całe życie . Przez W elewyna 
w „Gołębim sercu" , „głutPiego Jakuba", Smugonia z „Przepió
reczki", Siewskiego z „Uśmiechu 1osu", Gabryela z „Woźnego 
i ministra", Hochepota z „Szóstego piętra". Pr:zez ironię, sar
kazm i uś„niech Szwejka, .przez alkoholiczny humor Skida 
z „A!·I"tystów", przez tragiz.m F·ranka Morana w „ Ulicy". 

Człowiek cierpiący, miotający się w klamrach dyktatorskie
go systemu i obłudnej etyki, - znalazł w Jaraczu najgenial
niejsze wcielenie. Swoją grą otwierał oczy wyzyskiwanych, 
uczył rozpoznawania wrogów nawet pod najlepiej założoną ma
ską, przygotowywał moralny opór przeciw nadciągającym si
łom faszyzmu. 

Kto słyszał wspaniałą kreację Jaracza - Sokratesa na fali 
radiowej, nie zapomnii. chyba nigdy słów-klejnotów, jarzą

cych się w kunszcie jego wypowiedzi arcyludzkiej. Kto oglą-
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dał na ekranie jego kreacje podnoszące blm nieraz słaby do 
wyżyn interesujących przez jego udział, zrozumie i pojmie jego 
w.spaniałe możliwośĆi artystyczne. 

Po tr ai,cz,nym \:vrześniu ni.e złożył broni. Jak długo mógł -
recytował po kawiarniach i tajnych koncertach wiersze i pro
zę. W Oświę.ci1miu „wzruszył do głębi nowelkami mówionymi 
z genialną prostotą. Więźniowie słuchali tych jego, jakby wła
snych, spvwiedzi , qpowiadań o jakoby własnych przeżyciach, 
z tchem wpartym, niektórzy zakrywali oczy" (L. Schiller). 
I tam wśród tego potwornego odmętu świętych i łotrów przy
sięgał Jaracz, że „jeśli życie uniosę, to już nigdy dla siebie ni
czego pragnąć nie będę, wszystkie siły swoje ogólnemu dobru 
poświęcę. Tak być musi, tego nauczył mnie ten obóz, tego od 
nas wszystkich wymagać będą czasy, które idą". 

Gruźlica nie pozwoliła mu \powrócić na scenę. Ostatnim czy
nem Jaraczowym był referat 'Przesłany na pierwszy powojen
ny zjaz<l Z.A.S .P., referat przez potomnych nazwany „Testa
mentem". 

Stanisław Dąbrowski 



TŁO HISTORYCZNE „INTERWENCJI" 

Rok 1919! 

Po zwycięstwie nad Niemcami i Austrią, państwa Ententy 
pe>stanowiły rzu:cić znaczne sily wojskowe pnz;eciwko Krajowi 
Radzieckiemu. Burżuazja zwycięskiej koalicji imperialistycznej, 
ściśle wspóljpr.acując z rosyjskimi ośrodkami kontor-rewolucyj
nymi zdecydowała się na stłumienie Rewolucji i obal~nie Wła
dzy Radzi·eckiej , drogą bezlitosnej interwencji zbrojinej. 

Woj.Sika amerykańskie, angielskie, francuskie, japońskie i grec
kie wylądowały na wybrzeżach R°'5ji w Archangielsku, Włady
wostoku, w Odessie i na Krymie. Stąd, jak z baz wypadowych, 
posługując się generałami białogwardyjskimi: Kołczakiem, De
ni.kinem, Judeniczem i Wranglem, usiłowa!l1o opanować kluczo
we pozycje strategiczne i gospodarcze kraju. 

Ogłoszono blokadę Rosji . Rozpoczęto „ipacyfikację" i!1ie cofa
jąc .się [przed krwawymi masa'krami całych •gru[p robotruków 
i chłopów. Uruchomiono iprzeciwko klasie ro.botniczej Rosji 
i jej siłom zbroj:nym, iznajdującym się w trakcie 01~ganirzacji, 
całą technikę i całe doświadcze!11ie wojenne zwycięskiej koa
licji. I okazało się, że cała przewaga po zęby uzbrojonych wojsk 
inte.rwencyjnych rnie wyst<H'cza dla „pr.zywrócenia \Porządku" 
w osłabionym długoletnią wojną kraju. Okazało się, że wojska 
mterwencyjine przy zetknięciu się z woj,skami ReipubUki Rad 
za1rażały się duchem rewolucyjnym i zaczęły występować iprz.e-
ciwko swym d owództwom i rządom. 

Na Ukrainie odmówiły posłuszeństwa: 58-y pułk piechoty, 
2-cgi !Pułk artylerii górskiej, 176-y piechoty, 19-y artylerii, 
7-y pułk sap erów. W Archangielsku - 21 pułk piechoty rkolo
nia'lnej . Na Morzu Czarnym - okręt ad'miralski. pancernik 
„Jean-Bart"; pancerniki.: „Justice", „Ververgiaud" i „MeT'i
"beau"; krążowniki : „Va1ldeck-Rousseau" , „Bruix"; torpedow
ce: „Mameluck", „Deherter" , „Fauco.nneau" i „Protet"; kano
r,..ler:ki i 175-y pułk piechoty. Od stycznia do września 1919 ro
ku fala protestów i buntów eołnierskich ogarnia niemal całą 
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flotę aliaocką 'i większość oddziałów lądowych na Bałtyku, 

w Dardanelach, na Morzu Czarnym, w Archangielsku, Włady
wostoku, wreszcie w portach francuskich. 

Kiedy pod Odessą, 2 ma.rea 1919 roku, :zażądano od żołnierzy 
1 76 .... go ,pułku 1pi-echoty artai\rnwamii.a pozycji partyzarntów ra
dzieckich, odpowiedź ich była zdecydowana: „Nie bijemy się 

z Rosjanami! Pięć miesięcy temu podpisano pokó.j! Mamy do
syć wojny!" . Nazajutrz ża111darmeria eskortowaŁa do Odessy 
kaprala Antony 1 Clossou; szeregowców: Ribahlet, Davenet, 
Gorvaux i innych. Czekał ich sąd wojenny. 

To właśnie w Odessie powstali marynarze francll!Scy, solida
ryzując się z rosyjską klasą robotniczą i pociągając swoim przy
kład em inne oddziały. Marynarze floty czarnomorskiej odmó
wili wykonania rozkazów. Wielu z nich przeszło n a stronę Re
wolucji, razem ze swymi kolegami z innych jednostek wojsko
wych. Wielu z nich zostało rozstrzelanych z ·rozkazu sztabów 
interwencyjnych. Wielu czekały ciężkie represje i więzienie 
po powrocie do Francji. 

Gdy przeglądamy dzisiaj szeregi bohaterskich bojowników 
o sprawę Rewolucji i solidarności międzynaTodowego proleta
riatu, dwa nazwiska wymagają bli.ż:Szego omówieni.a. 

Jednym z n.ich jest Andre Marty, młody oficer - mechanik 
floty francuskiej, który staje na ozele buntu marynarzy. Po 
powrncie do F,raincj1 czekać go będą prze.śladowania i więzienie. 
Tak odpłaci się burżuazja ludziom odmawiającym walki prze
ciwko ludowi, co zerwał kajdany kapitailizmu. 

Będzie to taik:że imi ę młodej nauczycielki, Francuzki Jeanne 
Labourbe, która działając z r amieni a Komitetu Obwodowego 
W .K.P.(b) w Odessie poświęciła życie, aby przekonać żołnierzy 
i marynarzy francuskich, że wojnia, którą prowadzą , jesrt wojną 
skierowaną przeciwko nim .samym. 

W „Interwencji" Sławina kilkakrotnie wspomniane będziie 

imię Andre Marty , a postać bohaterskiej Jeanne Labourbe -
będzie wzorem dla wprowadzonej do dramatu Jeanne Barbier. 



Interwencja państw Ententy zakończyła się klęską. Kolczak, 
Deniktin, Wrangiel, .Judenicz, Krasnow zostali rozgromieni , 
a wojska interwe11cyjne zmuszone do odwrotu. 

„Armia Czerwona zwyciężyla dlatego, że w zaple
czu armii białogwardyjskich w zapleczu Kołczaka, 

Denikina, Krasnowa, Wrangla, działali w konspi
racji doskonali holszeini:;!f, partyjni i niepartyjni, 
którzy organizowali powstanie robotników i chło
pów przeciw interwentom, przeciw białogwardzi

stom;, podkopywali zaplecze wrogów Władzy Ra
dzieckiej i ułatwiali przez to posuwanie się naprzód 
Armii Czerwonej". 

„Armia Czerwona zwyciężyła dlatego, że Kraj 
Radziecki nie był osamotniony w swej walce z kontr
rewolucją białogwardyjską i interwencją państw 

obcych że walka Władzy Radzieckiej i jej sukcesy 
cieszyły się sympatią i poparciem proletariatu całe
go świata. Podczas gdy imperialiści usiłowali znieść 
Republikę Radziecką przy pomocy interwencji i blo
kady, robotnicy tych krajów imperialistycznych byli 
po stronie Rad i pomagali im. Ich walka przeciwko 
kapitalistom krajów wrogich Republice Radzieckiej 
przyczyniała się do tego, że imperialiści musieli wy
rzec się interwencji". (Historia W.K.P.(b). Krótki 
kurs. Książka i Wiedza . Warszawa 1949. Str. 279). 

Czyżby n.a tym jednak skońazyła się akcja burżuazji świa
towej skierowana przeciwko Z.S.R.R.? 

W roku 1949 Marcel Cachin, redaktor „Hwnanite" - organu 
fran.cuskiej Partii Komunistycznej i członek Biura Polityczne
go F.K.P. tak kończy swoją przedmowę do książki Andre Mar
ty „La Revolte de la Mer Noire" "') „Rażąco jasnym jest fakt, 
ze dziś. trzydzieści lat póżniej, ci sami imperialiści sta rają si~ 

*) Andre Marty „La Rev·olte de la Mer Noirc" - Editions Sociales 

Paris, 1949. 
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raz jeszcze okrążyć Rosję Radziecką. Otaczają ją przeszło dwu
stu bazami agresji i chcieliby podjąć - tym razem na skalq 
światową - próbę nieudanej przed trzydziestoma laty akcji. 

Powtarzają cynicznie, że nie mogli wówczas unicestwić Kraju 
Socjalizmu. Przygotowują się gorączkowo do nowej1 wojny. 
Sytuacja ta stawia przed klasą robotniczą Francji i całego 

świata pyt.anie: czy narody rozumieją, że dziś zależy o<l nich, 
od ich czynów ó. od ich solidarności niedopuszczenie do nowej 
w jny im,perialistyoznej?" 

Odpowiedzią na to pytanie jest walka o pokój, łączącą dziś 
m iliony ludzi w niezłomnym jednolitym froncie, który stawia 
barien, dla nowych knowań imperfalistów. 

J. G. 



,,INTERWENCJA" L. Sławina w naszej inscenizacjj. 

Ideą dramatu jest teza, że solri.darność międzynarodowego 

proletariatu zawsze zwycięży w wcrlce z agresją imperialistycz
ną. Sławin wyraźnie r01Zróżnia czysto pacyfis.tyczną postawę 

żołlnierzy f.rancuskich, rrzTuCających lbrnń i IPO Wracających do 
kraju, - od aktywnej bojowej grupy, która zrozwniawsrzy, 
gdzie należy szukać iprawdziwego wroga wol.noś.ci, łączy się 

z Armią Czerwoną w w.alce o nowy ustrój socjalistyczny. Ce-
1estin 1 Jouve, ucświadomieni rprzez boJszewickiich agitat01rów, 
zrozumieli, że w wojennym haśle bur:żu.azji: „Za honor ojczy
zny! Za sławę ojczyzny!" kryje się fałsz i świadome kłamstwo: 
że rząd bw-żuazyjny nie tylko nie ma nic wspó11!1ego z ojczyzną 
proletariatu, a'le jest jej śmiertelnym w.rogiem. Dlatego żołnie
rze ci „wezmą naboje i znajdą dl.a nich właściwy cel". 

Wrogiem wspólnego firontu hoiliaewików i zaagit.owainyoh 
przez nich, u1Śiwiadomionych społecznie żołnierzy francuskich,
jest miejscO\Na burżua.zja rosyjska i :z;br.ata!Tle z nią dowództwo 
armii interwentów. 

Lini.a frontu jest limą, roz.graniez.ającą dwie ·wrogtie sobie 
kilasy społeczne. Wspó1ne interesy buriżuazji zachodnich państw 
imperialistycznych i ginącej buriżuarzji rosyjskiej łączą tych 
kontr.ahent6w w sojusz tpolityczny. 

Walkę przeciW:ko zj ed noczonemu obozowi burżuazyjnemu 

:prowadzi partia b:}lszewicka. „Ręka Komitetu Obwodowego wy
łazi ze wszystkich stron, z podziemia" - mówi doprowadzony 
do pasji i z dnia na dzień bardziej bezradny pułkownik. Silnie 
zjednoczona wola r osyjskiego proletariatu i żołm.ierskich mas 
armii interwentów zmusza dowództwo tej armii do ustąpienia 
z Odessy. „Przed n.ami pusite miejsce" - stwierdza dowódca 
cze.rwanych partyzantów, Bondarenko. Puste md.ejsce wywal
czorne prostym ludzkim słowem i boha·terskim poświęceniem 
agitatorów bolszewickich. 

Wybór naszej pierwszej pOiZycji repertuarowej podyktowa
ny był wymowną akt:ualnością dramatu Sławina. 
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Obejmująca narody całego świata dzisiejsza akcja w a 1 ki 
o pokój i wzrastająca międzynarodowa solidarność ludzi pra
cy, jest wyraźną analogią do faktów historycznych, opisanych 
w „Interwencji". 

Od tamtych cz.asów minęło lat 32, w ciągu których państwo 
radzieckie dało dowód potęgi i dobrodziejstw ustroju socjali
stycznego i wskazuje drogę postępu narodom całego świata. 

W ciągu tych lat wzrosło powSizechne uświadomienie społecz
ne i zrozumienie różnicy pojęć woj111y sprawiedliwej i niespra
wiedliwej . Cała EuxOjpa przeżyła g.rozę wojny, wywołanej prze-z 
imperia lizm faszystowskich Ni.emiec. W wyniku tej wojny 
powstały państwa Demokracji Ludowej i wzmocnił się obóz 
postępu. 

Ale zachodni interwenci działają nad.a•l. 

Armia amerykańska - podobnie jak francuska w Odessie 
w r. 1919 - „w imieniu cywilizacji" morduje naród koreański , 
który ośmiem się z.a.pragnąć wolno·ści. Cała Grecja spłynęła 
krwią, wytoczoną „cyw Hlizowaną" bronią angielską i a mery
kańską. Wietnamczycy również poznali dobrodziej stwo „cywi
lizacji" imperializmu francuski ego. Chińska Republika Lud o
wa drogo okLUpiła swą suwerenność i niepod ległość. Włochy 
i Francja są terenem terrorystycznej gospodarki anglosaskich 
i.n terwentów. 

W 32 lata 1po nieud.arnej próbie opanowania Rosji Radzieckiej 
za chodnie państwa imperialistyczne usiłują znowu opanować 
gos,po<larczo i militarnie całą Europę . 

Ale dziś wsz ędzie, w każdym kraju muszą inter"\Venci wa•l
czyć z potężnym frontem mas pracujących , ;pragnących pokoj;u 

zdecydowanych na walkę o tein pokój. 

Sztuka Sławina ukazuje niezmiennie te same, istotne cele 
w oj ny impC.'I i.alistyczncj . Uświadamia koniecz.ność połączenia 
wysiłków całego świata pracującego w walce przeciwko zaku
som interwentów. Ukazuj e siłę zjednoczonego obozu postępu 
i wrogi mu sojusz światowej burżuazji. 
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W naszej adaptacj.;. stairaliśmy się rozszerzyć wymowę kon
kretnego faktu h1storycwego na dzisiej,szą międzynarodową 

sytuację polityczną. Sztuka Sławina napisana w .r . 1933, wy
stawiona był.a w t eatrze im. Wachtangowa w Moskwie w 1935 
r . W insceniz.acji te j położono wówczas główny akcent na bo
haterskiej walce r ewolucjonistów rosyjskich z kontrrewolucją 
miej scową, szUJkającą oparcia w armii interwentÓiw. 

My staraliśmy się problem mzszerzyć, zachowując tę samą 

zasadniczą ideę sztuki, okreśiloną na wstępie artykułu . Główny 

akcent położyliśmy na ewolucji, zachodzącej w &wiadomości 

żoł:nierzy armii interwentów. . . 

P od wpływem agitacji część kh łączy się z rewolucjonistami 
w wa lce przeciwko zjednoczonemu obozowi burżuazyjnemu: 

imperialistycznym inte rwentom i kontrrewolucji rosyjskiej. 

Dla uaktualnielliia sz tuk.i, dla ukazania typowości i historycz
nego potwierdzenia zja wiska zbrojnej interwencji Olbcej, zre
zygnowahśmy z tych scen sztuki Sławina, które malują sipe

cyficzny koloryt •lokalny ówczesnego środowiska odeski.e~o 

(scena na bulwairach, scena w szwałnri, scen.a FHki w kawiarni). 

Chodziło nam o wydobycie głównego nurtu sztuki, tj. o uka
zan ie linii, na której ścierają się ze sobą dwa fronty walczące: 
jednoczącego się postęrx>wego obozu (bolszewicy i żołnierze ar
mii interwentów) : zbraitanego obozu burżuazji (dowództwo in
terwentów i miejscowa burżuazja razem z elementami anar
chistycznymi, gangsterskimi). 

Idąc po t ej linii, ukazuj emy w naszej adaiptacji przedstawi
cieli p oszczególnych obozów w innej kolejności obrazów niż 

u Sławina : a więc na jpie rw - żołnierze armii francuskiej i ich 
pie rwsze zetknięcie się z działaczami bolszewickimi ; następnie

dowództwo amnii mterwentów i jego postawa w stosunku do 
bu rżuaz:ji rosyjskiej; dalej - starcie rosyjskiej kontrrewolu
cji z rosyj skimi. robotnik.ami, - i wreszcie co.raz wyraźniej je
dn~zące ~ię :po dwóch stronach barykady obozy proletariatu 
i burżuazji. 
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Postarraliśmy się wzmocnić siłę mobilizującą sztuki. Potęga 
prawdy o wojnie :mperialistycznej , - potęga słowa bolszewic
kiego, które trafiło do bratni.eh serc żołnierzy armii francuskiej 
- jest ogromna. Pozbawiła dowództwo interwentów siły zbroj

nej. 
Ale słowo - to nie wszystko. Musi za n.im stać gotowość 

do walki o wolność narodu. Dlaitego też przesunęlri..śmy kolej
ność dwóch ostatnich obrazów sztuki Sławina , kończąc dramat 
b ojowym akcentem marszu oddziałów partyzanckich na Odessę. 

Realistyczna koncepcja inscenizacyjna wymagała usunięcia 

niektórych scen wyraźnie graniczących z groteską. 

Inne zostały usunięte ze względu na bardzo skromne możli

wości techniczne naszego teatru, w którym wielokrotna całko
wi ta zmiana d ekoracji jest wręcz niemożliwa . Istotne dla akcji 
i idei sztuki dialogi z u.suniętych scen zostały przeniesione do 
innych obrazów (np. dialog madame Xydias, Zeni i Hrod~iego 
ze sceny lł1a bulwarach - do sceny w k antorku s toczni; spra
wa wybuchu powstania .ze sceny w szwalni - przeniesiona 
w dialogu J eanne i Brodzkiego do sceny w kawiarn~; do tej sa 
mej sceny przeniesiono w dialogu Brodzki - Stepikow sprawy 
poruszane u Sławina w scenie w szwalni: Orłowska, Bondaren
ko, Le\.\'1.i t). 

Aktyw p artii reiprezentowany jest u nas przez BrodMego 
i Jeanne, którzy działają na za,pleczu interwentów w imieniu 
Komitetu Obwodowego. 

Całokształt nasze j adaptacji d~terminowały dwa zasadnicze 
założenia: 

rozszerzeni e aktualnej wymowy utworu; 
pokonanie trudności inscenizacyjnych, jakie nastręcza szeks

pirowska wieloplanowość i wti.elowymiarowość sztuki Sławi na . 

K. Konopacka 



PRACOWNICY PAŃSTWOWEGO TEATRU „ATENEUM" 

Zespół artystyCmty: 

1. Baranówna Wanda 23. Maciejewski Zygmunt 
2. Barwiński Henryk 24. Melechóvma Zo.fia 
3. Boryta Jadwiga 25 . Michalski Bernard 
4. Burek Jan 26 . Netto Irena 
5. Buśkiewicz Władysław 27. Pikulski Ryszard 
6. Dą;browska Helena 28. Rakowie cki Jerzy 
7. Damięcka-Lorentowicz Mał-29 . Renć Ludwik 

gorzat.a 30. Rogalski Robert 
8. D 0tbrowolska Wanda 31. Roszkowski Czesław 
9. Dubrawska Mirosława 32. Sarnawska Alfreda 

10. Dytrych Lucjan 33. Siemion Wojciech 
11. Gawlik Stanisław 34:. Skarga Edward 
12. Grossmam Jadwiga 
13 . Gruda Józef 
14. Górkiewicz Mieczysław 

15. Jan kowska Alina 
16. Jaraczowa Jadwiga 
1 7. Kaliński Jerzy 
18. K on opacka Krys tyna 
19. Libner St:misław 
20. L iipszyc Tadeusz 
21. ł ..... ączyńska Ludmiła 
22. Łobodzi ński Zbigniew 

35. Skwierczyńska Irena 
36. Skoczylas Włodzimierz 
37. Staszew ska Halina 
38. Staszew .-;k i Władysław 
39. Szulc Jan 
40 . T obiasz Zdzisław 
41. Ukleja Jerzy 
42. Walter J oanna 
43. Wędołowska Janina 
44 . Zakrzewska Janina 
45 . Zuchniewski Tadeusz. 

Zespół techniczny: 

1. Balcerowski Józef 7. Drużyński Ludwik 
2. Biedrz. eka W anda 8. Duvale Józef 
3. Bury Józefa 9. B iilchen Eugeniusz 
4. Choros zy Szczepan 10. Hrybek Wacław 

5. Dąbrowska He]ena 11. Janowski Stefan 
6. Dąbrowska Janina 12. Jargosz Henryk 
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13 . Jasiński Wo.cław 22. Pokorski Roman 

14. Kaczmarski Stefan 23. Robak Aleksander 

15. Kocik Eugeniusz 24. Smornngiewicz Ludwik 

16. Kopeć Stanisław 25. Świs tak Wojciech 

17. Kukułka Zofia 26. Urbarn'k Witold 

lG. Lenarczyk Janusz 27. Wilk Michał 

19. M~'Clrzycki Zdzisław 28. Wiśniewski Antoni 

20. Niedziałkowski Stanisław 29 . Zache r Wiktor 

21. Orski R ysz ard 30. Zeliil.ska Janina 

Zespól administracyjny: 

1. Cyrkowska Halina 17. Piotrowski F eliks 

2. Fąfrowicz Marian 18. Potrzebowska Genowefa 

3. Gałęzo.wska Zofia 19. Rączka Stefania 

4. Gawrońska Stanisława 20. Sajkiewicz Mari a 

5. Gołąbek Fra nciszek 21. Sękówna Wacława 

6. Grudzińska H elena 22. Stec Stanisław 

7. Jancza rek Józefa 23. Surmacz Rozalia 

8. Janowska Halina 24. Szczurowska Łucja 

9. Jaworski Zbigniew 25. Szmitkowski Józef 

10. Kalinowicz Zenon 26. T awo r :;k a Lucyna 

11. Kijewski Tadeusz 27. Wardecka Maria 

12. Koptyra Marian 28. Wiśniewska Władysława.. 

13. Margielsk a Władysława 29. Wołkovvska Barbara 
14. Orzechow ska Franciszka 30. Zamojs,ka Eugenia 

15. Pa.śnikowska Ludmiła 31. Z brzeżny Józef 

16. Pfeiffer Małgorzata 32. Zdzi eblecka Ha1lina 



Sekretariat Teatru przyjmuje zgłoszenia 
zbiorowe na bilety ulgowe codzie nnie 
w godzinach IO - 14 oraz 18 - 20 . 

Drukunia Akcudea!oum, W-u.•, Tomka J. 5.000. Zam. 1675. 2-łł-13489 . 


