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DLACZEGO NAPISAŁEM „BIEG DO FRAGALA"? 
Dlaczego napisałem „Bieg do F ra gala" '?.. . „Dla czego" - znaczy zarówno: 

z jakiej przyczyny, jak i r: o co, dl<'l ja k; eg0 celu. Do przyczy'n , powiedzmy, bar
dzo odległych należy wrodzona każdemu autorowi chęć wyżycia się w tema
l,i. ce jemu najbliższej, nękaj ącej czasem od naj wcześniej szych lat, prześladu
j ącej obrazami ujrzanymi bez.s ilnym i jeszcze, oczami dziecka, obrazami doma
gającymi się wyładowania, ar tystycznego wy razu. Zna ne są w l iteraturze 
i sztuce fakty, .że twórcom nie wystarczyła jednorazowa ka tar sis. Czę.s to pisarz, 
malarz, rzeźbia.rz, niezadowolony z o:ią gni ętego rozwiązani.a, powraca wciąż 
do tej samej tema tyki, do tego mego obrazu. Mówi się nawet w pewnych 
wypadkach o obsesji. Moją taką obsesją, si parn i cum magn is comparare licet. 
był obraz nędzy i strachu przed gło dem - nie jednostki, nie j.ednego czło
wieka, jak u Hamsuna, ale całego zespołu ludzkiego. Nędzę i iStrach przed 
smiercią głodową, strach przed sytuacj ą bez \vyj ścia widziałem jako dziecko 
v.r pewnej zapadłej wsi podkarpa ckiej, a potem w niedalek im m ias teczku, 
dokąd przenieśli się moi rodzice. Drobnomie;;; zczański wstyd długo nie ,pozwa
};;ł mi na ujawnienie tej obses j i i w opowiadan iach, skazanych przeze mnie 
n.a natychmiastowe zn iszczen ie, owa bezwyjści owość sytuacji przekształcała 

się jak w krzywym zwierciadle i znajdowała pe>vne sł.abe ujście w pesymi
tS tycznych zakończeniac,h, w ś:n ierci boha terów i bohaterek, jeśli wyim.agino
',\,ane po>taci <lwudzief toletniego kryptc:pis.ar za na to miano zasług<iwały. Jak
kolwiek nic nie pozostało z wy.-; iłków młodzle11czego pióra, to jednak dziś zdaję 
sobie sprawę, że było to mozoln~e nieuświadomione torowanie sobie drogi do 
literatury, do literatury klasow ej, nieuświadomione poszukiwanie jednego łusz

n ego poglądu na świat. Poszukiwania t e doprowadziły mn,ie do Komun istycz
nej Partii Polski, a później do prób marksistowskiego ujmowania i przelewania 
na papier zjawisk społecznych. Nikogo więc nie może dziwić, że spotkanie 
z nie dającą się opisać nędzą we WJ ().Szech, odnowiło we mnie dawną, nle 
wyżytą pot.i"Zebę, nieodpartą kon ieczność rozładowania starej ob sesji, obecnie 
przekształconej w akt świa~mej woli pokazania ludzi walczących z n iespra
v;iedliwością społeczną. ocżJwis t a, że do Włoch nie poj echałem z pewnym 
z góry powziętym zamiarem literackim. Ale już w pociągu, zdążającym z We
necji do Rzymu, przeżyłem charnkterystyczny dla Włoch epizod. Zetknąłem 

się z żołnierzem, a nalfab etą, nie umiejącym n awet odczytać godziny. Trudno 
m i było po pr~tu w to uwierzyć. Gdy n ie umiejąc jeszcze odpowiedzieć po 
włosku na pytanie, która godzina, po cazał E:m ow emu żołnierzowi zegarek, przy
godny mój rozmówca potrząsnął głową. Nie umie„. Przyznał się do tego z wła
ściwą dla Włochów prostotą i dezynwolturą. !Dotychczas nie wyobrażałem 
sobie, że jest to możliwe. Pan, s tojący obok mnie w korytarzu i mówiący 
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po francusku, rnzwiał moje wątpliwości. Spytałem więc, .skąd pochodzi ów 
żołnierz. Okazało się, że z Kalabrii .Takie było moje pierwsze spotkanie z Ka
lt<hrią. Byb t'.' w styczniu 1949 r. 

W myfla ch ·Wracałem często do tego Kalabryjczyka. A w paździer-
niku ;tegoż roku 1949 K I b „ w a a n1, we wsi lVIelissa, nazywającej ę 

w „BiegL• do Fragala'· Rocca di Zolfo, współbraoia tego żołnierza -
analfabety paczvn1·11· n1· 0 uda 'b 1 • • • . . . " · ~ ną ipro ę CKupowama odłogow obsz.armczych 
w kotlm:e Fragala, pozostawiając na polu po walce z ka.rabinierami trzech 
z«bityc~ Były to pierwsze na pDłudniu Włoch ofiary, przechodzącego do terroru 
obszarmctwa włoskiego. Feudałowie włoscy po upadku faszyzmu, po ws pa -
małym wyzwoie~czym zrywie ludu, uciekli przerażeni do Neapolu, Rzymu, 
a _nawet za gramcę. Ale dzięki ochronie Amerykanów !i zabiegom Watykanu 
JllZ w 1948 roku poci.uli się znów na siłach i przeszli do ataku na prawa 
zdobyte k.rwią partyzantów, których groby ;;ą rozsiane po stok.a(:h Apenin i Alp 
Dolom1ck1ch. Wypadki w lVIelissie wstrzi-1snęły Włochami, obawiającymi się 

dwóch rzeczy: faszyzmu i wojny. Opinia publiczna, reagująca bardzo żywo 
na wszystko, co się · w kra ju dzieje, była oburzona do głębi. Duża część spo
łeczeństwa byłp przerażona widmem niepokojów i raz.ruchów. Odezwały -~~ę 

glosy, domagające się .prawdy o wypadkach w l\IIelissie. Toteż centralny organ 
Komunfatycznej Partii Włoch „Unita", zorgMlizował ekskursję po południo

w ych Włoszech; wzięli w niej udział nawet niektórzy dziennikarze prasy 
,)rorządowej. Przejechaliśmy aż do południowo-zach0dniego cypla Włoch, ale 
codziennie wracaliśmy do lVIelissy. I tu nastąpiło moje drugie spotkanie z Ka
labrią 

\V roll.u l!J39, gdy uchodziłem z Warszawy, uciekając przed Niemcami, 
przeszedłem piesw Pole.sie, ówczes.ną, że tak się wyrażę, polską Kalabrię. 

Zresztą, jak już powiedziałem na wstępie, bieda wiejska była mi dobrze znana 
jeszcze z dzieciństwa . Ale to, co ujrzałem w Mełis.sie, przechodziło moje pojęcie 
o dnie nędzy ludzkiej. Byłem wstrząśnięty. W powieści .starałem się oddać 

raczej atmosferę, unikając natmalizmu, gdyż taki obraz cierpiącej ziemi byłby 
odrażający. Ale znacznie silniejsze jeszcze wstrząsy przeżyłem w zetknięciu 

się z ludźmi. Jak ci analfabeci mówili! Jak jasno i logicznie rozumowa li! 
O wiele logiczniej niż niejeden profesor unb.rersytetu. Jak doskonale zdawali 
sobie sprawę z przyczyn swojej sytuacji, i j<1k trafni-e umieli ją określić, wska
zując, wiedzeni nie tylko instynktem, ale świadomością klasową, na drogę 
walki - jako jedyną drogę wyjścia. Jak mimo nieda\Wlej klęski wierzyli 
w zwycięstwo! Ile było w nich godności ludzkiej mimo zwierzęcych warunków 
życia! Z dumą ludzi opalonych pierwszym ognie~ojowym, pokazywali swoje 
świeże jeszcze rany. Trzeb.a znać namiętn.e przywiązanie Włocha d'o życia i jego 
paniczny lęk przed śmiercifj, trzeba ujrzeć pogrzeb włoski, specjalnie na w.<;i, 
~ wszystkimi obrzędami, sięgającymi czasów pogaństwa, z krzykami, szloche!ll, 
z rzucaniem się n::i ziemię, ażeby ocenić spokojny smutek mieszkańców 

l\IIelissy, odprowadzających nas na Fragala, n.a mogiły trzech najemników 
rozstrzelanych przez karabinierów. Mieszkańcy Melissy stali z odkrytymi glo
wami, twarzą zwróceni w stronę bezkresnych odłogów obszarnika Berlingieri 
i milczeli. Wśród nich byli najbliżsi krewni poległych. A postać wysokiej chu
dej kobiety w czerni, matki jednego z zamordowanych, nazwijmy go Salvatore, 
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tchnęła antycznym wprost tragizmem. Patosem tchnęły aurowe linie kamieni
s te j ziemi, ongiś części Magna Graecia, Wielkiej Grecji, ciągnącej się nad 
Morzem Jońskim. Do dziś dnia widać ślady helleńskie w sprzętach, gestach 
ludzkich, w rysach twarzy. Tru!dno było nie ulec owej hieratycznej wizj.i i ek· 
menty stylizacji, monumentalności, d pewnego s topnia przeniknęły do po
wieści. Ale owa odległa przyczyn.a, wspomniana na początku, owa obses i'l 
widzianej za młodu nędzy, domagająca się wyrazu artystycznego przero.s.l :i 
\\" nową przyczynę - bezpośrednią przyczynę n ap isania „Biegu do Fragala"' 
Nową pod względem ideologicznym. Owa nowa przyczyna dotvczaca również 
nędzy zespołu ludzkiego ma obecnie treść całkiem odmienną. JuŻ ni~ ma w nie.i 
przytłaczającego poczucia bezwyjściowości sytuacji. Nędzarze MeliE.s.y wiedzieli, 
j~kie jest wyjście i obrali już odpowiedn ią drogę. Ich świadomość zostal3. 
prze.budzona i uformowana prz\Cz warunki bytu. Szybki rozwój świadomości 
i dojrzewanie do zrozumienia konieczności walki jest już dziełem kierownicze.i 
.siły, najwyższego wyrazu świadomości społecznej - partii. 

Ale tu kończy się od.powiedź na pytanie, dlaczego napisałem „Bieg do Fra
gvln", ci z.a clyna s:ię odpowiedź na pytanie, w jakim celu na,pisałem „Bieg do 
Fraga la". 

Postawiłem sobie za cel, przede wszystkim, pokazać rozwój świadomości 

ludzk iej w foku walki, rolę par1Ji.i, jako czynnika przyspicszajcicego rozwój 
świadomości, jako czynnika decydującego nie tylko dla zmian w świadomośd 
.iEdnostki i warstw społecznych, ale też decydującego dla z.m ian samego spo
łeczeństwa. Postaw.iłem .sobie za cel pokaz.ać ja k zorganizowana i kierowana 
świminność ludzka walką oddziaływa na życie, tworząc przesłanki dla zwy
c i ęstwa i osiągając to zwycięstwo kosztem ciężkich ofiar. Post.anowiłem za
kończyć akordem zwycięstwa, mimo że \\/'alka w Melissie w roku 1949 zako11-
czyła się klęską. Najemnikom Melissy nie udało się zdobyć wówcza.s kotliny 
Fragala. Akcja :z,ajmowania odłogów zakor'1czyła się rozgrom ieniem robotników 
rolnych i śmiercią trzech towarzyszy. Statyczna więc prawda był.a odmienna 
o:i zakończeilJia w powieści. Czy .było to więc fa1Howa.ni em fa któw? - Nie. 

Uważałem, że z punktu w idzenia celowości sztuki mającej nie ty1ko poma
gać pO?.nać świat, ale też zmienić go, uważałem, że z punktu wld zenla potrzeb 
walczącego chłopstwa włoskiego nie je.st to fałszowanie fa~ctów. Przecif:'ż właś
n ie w zetknięc iu .się z chłopami l\IIelissy przek(>nałem się. że uważa ją oni klę
.sk . za rzecz przemijającą, a zwycięstwo - za rzecz pewną i nieuniknioną. 

Czyżby ta niezachwiana wiara nie była rzeczywistością ba rdziej .slusz.ną dla 
człowiek.a o spojrzeniu d ialektycznym, niż fakty przemijające, choć bolame? 
Czyż nie oznaczałoby to, że uważamy ofiary za bezcelowe, a krew za przelaną 
n·ada;remni·e? Na ostatnim Kongresie PartH Komun istycznej Włoch , odbytym 
w Rzymie w roku 1951 przeżyłem razem z tov1arzyszami włoskimi wielką ra
dość. Delega cj najemników z lVIeHssy wyszła podcz.a.s obr-ad Kon gresu na scenę 
i złożyła T og liattiemu w poda.runku garn iec pszenicy. Jest w zwyczaju komu
n i1sów włoskich >i>kłada,nie darów przywódcom z okazji świąt i uroczyEt.ośc i par
tyjnych. M a to charakter symbolicznego dzielenia się z całą partią O\\ ami 
pracy i najlepszych o.siągn.ięć. Ziarno pszeniczne, przywiezione z Melissy, po
chodziło z pierwszych zbiorów zdjętych z pól Fi-agala. W roku 1951 była t:> już 

3 



T oto 
Gianni 
A rm a n do 
Silvio 
P rezzo 

F'ilipello 

Abruzeose 
Ksiądz Ltdgi 
Ksiądz Domenico 
Rosario 
Silvestro 
Concetto 
Matteo 
Majolmo 
Aksio Greco 
Aldo 
Franceoco R ·ano 
Peppe Fcddi 
Ga spare Schiavone 
Giuseppe 
Luciano 
Mario 
S<!ndro 
Monter 
Al fi o 

JULIAN STRYJKOWSKI 

BIEG DO FRAGALA 
Sztuka w 3 aktach (1 1 obrazach) 

Adaptacja scenic= : 

JAKUB ROTBAUM I SYLWIA SWEN 

JERZY ADAMCZAK 
TADEUSZ KALINOWSKI 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 
TADEUSZ SKORULSKI 
STANISł . .AW !GAP. 

(LUDWIK BENOIT 
\ZBIGNIEW SKOVfRONSKI 
LUDWIK . WYTYSIŃSKI 
.JANUSZ OBIDOWICZ 
.JAN ŁOPUSZNIAK 
BERNARD MICHALSKI 
ANDł1ZEJ POLKOWSKI 
HENRYK RUNKO 
IGOR PRZEGRODZKI 
ZENON BURZYŃSKI 
TADEUSZ SCHMIDT 
WŁADYSŁAW DEWOYNO 
WITOLD KUCZYNSKI 
RYSZARD MICHALAK 
MIECZYSŁAW DEMBOWSKI 
JVIIECZYSŁAW NAWROCKI 
CYRYL PRZYBYŁ 
JANUSZ ŁOZA 
IGNACY MACHOWSKI 
MIECZYSŁAW DEMBOWSKI 
Wł..ADYSŁAW PAWŁOWICZ 

o 6 oby: 

Gaetano 
Harmonista 
Simone Barbaro 
Najemnik I 
Najemnik II 
Admin istra tor 
Dozorca 
Tur i 
Robotnik I 
Robotnik II 
Robotnik III 
Robotni\< IV 
Immacolata 
Maria 
Francesca 
Chiara 
Ros alia 
Pasqualina 
Luiza 
Jolanda 
Giovanna 
Pierina 
Vincenza 
Lucia 
Dziewczyna I 
Dziewczyna II 

KAZIMIERZ HERBA 
LUDWIK WYTYSINSKI 
JAN ŁOPUSZNIAK 
CYRYL PRZYBYŁ 
RYSZARD MICHALAK 
KAZIMIERZ HERBA 

* * * JULIUSZ BERGER 
JULIUSZ BERGER 
WŁADYSŁAW PAWŁOWICZ 
ZENON BURZYŃSKI 
SZYMON SZURMIEJ 
IRENA NETTO 
DANUTA KORYOKA 
SABINA WIŚNIEWSKA 
MARIA ZBYSZEWSKA-BENOIT 
BARBARA PIJAROWSKA 
JADWIGA HANSKA 
RENATA FIAŁKOWSKA 
HANNA CHMIELEWSKA 
EWA SZUMAŃSKA 
MAGDALENA NOWAKOWSKA 
IRENA HREHOROWICZ 
HALINA DZIEDUSZYCKA 
BARBARA JAKUBOWSKA 
ŁUCJA BURZYNSKA 

Inscenizacja i reżyseria: Dekoracje: 
JAKUB ROTBAU!v'I ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

Choreografia : Kostiumy: 
SYLWIA S\VEN JAD WIGA PRZERADZKA 

N; •:;tent reżysera : Dramaturg: 
SZYMON SZURMIEJ IRENA BOLTUC- STASZEWSKA 

Inspicjenci: 
KAZIMIERZ HERBA I JANUSZ ŁOZA 

Prapremiera dnia 1 maja 1953 roku w Teatrze Polskim. 



ziemha zdobyta. W dwa lata po klęsce Fragala należała już d o na jemników 
j\1eli..%y. 

Sala trzęsła się od ok lask ów. W moi ch oklaskach było też trochę m ojej oso
b istej a ut orskiej r.a d ości : zakończen ie powieśc i by ło n :2 tylko s łuszne- , le ob ec
n ie było już ;naw et p rawdziwe. Ale chęć p okaza n ia roz'.'.m j u świa domości i je .i 
oddziaływania na rzE'C'Zywistość m ogla być tylko celem ogólny m , choć zasad
niczym. Ta ki cel stawiają so bie wszyscy r ewolucy jni p isarze, walczący piór~m 

o przetworzen :e świa ta ·i człowieka . Oprócz. tego is tnieje <: 1 każdego p oszcze 
gólnego wypadku literack iego. T.ak i był cel in dy widualny, że .s ię tak vvyrażę, 

powieści „Bieg do Fra,ga la". Łączy się on, związany j es t ś:::'.śle i wynik'! z m o
jego zetknięcia się z Włochami podczas moj ego pobytu w t y m k ra ju. 

Po przyjeździ·e do R zy mu, tegoż sa•m ego wieczora, w yb .alem sq na zwi e
dzenie miasta. P ierwsze, co m n ie L1derzylo, to n: eslyc!rnnie jaskr:n ve ko ntrasty : 
z j edn e.i strony n iebywały p rzepych i lu!;:sL ', potok w.spaniałych limu zyn n a 
eleganckich iulic.a :::h, boga te wys tawy, a z dru i::ie j strony bi::dn e d ielni ce, wa 
tahy obda .rtych dzieci i n edza w:cto czn :i już od p ierw.ozego wej Len ia . \ Vy j eż 
dżając z ludowej dzieln icy San G iovanni, sam cichó d nasz ugrzązł n a P:a zz.a 
Venezia. Na tym najp:ękniej szym i naj ekganL .y m pla cu RLymu odbywa ła s ię 

d em onstracja bezrobotnych. P odczas m ojego trzvletn'.ego pobyt u w,; Wlosz~ch 

widzia łem d em on.str.ac.ie potężn iej sze n i ż ta na P:azz.a Ven eria, !Brdziej impo
nujące, ba rd ziej naw et bojowe, jak np. form a !i e bi twy u liczr.e :c L:iczane p r zez 
lud protestujący p rzeciw pa,ktowi atlantyckiemu; byłem ś viadk'em ol brzym'ch 
d emons tra c.ii straj kujących r obotników, w ieców plerwszom.ajow~ eh n.a Pia zza 
de1. P opolo, .ale rt a pie rw sza widzk:n<J prz eze m n ie d cmonstr· cja b ez.robotnych 
w pierwszym dni u m oj ego p uby tu w R zym:e n a jbardz.ie.i z.ap.a dla 11i w p a 
mięć. P r zypomnia1cm s ob ie t .3k i d em onst racje w prze<lwrześniowej P olsce„. 
Karabinier wl ooki b i ł p,alką po głowie b k sam o j.a.k gnm.:i t 'Jwy poLcj.c n t pol
ski. Elegancka publiczność rzym ska zgro m ad zon a n a ch odn ikach patrzyła z za -

. niepcko.i c.niem, m-:101,u.iq·: j e .::zyd er., t wem i l ekc eważen iem dl a ,;\vyrostk ów". 
t ak _amo j.ak 'r obiła t o e legancka publ i cz.ność Warsza wy, Lodzi , K rakowa . J .a k
by m n agle został cofnti ęty w cz.asie. J est to b ard zo silne i "k om pl ikowa n e u czu
cie patrzeć na teraźmiej szość, będącą dla ·pa t rzącegc już przeszł ością. To, co 
było dla b ezrobotnych r zymskich t er-a.źn iejszośc· 1. było d 1 m n ie bezpowrotną 
.iuż prze.szło:ś cią . W takich eh\ 1ilach pow~t a,jo po tęi.;n o pragn i n :e, wywol.a ne 
konkretnością t ego, co człowiek w idzi, żeby d la \V~zyst.kich l ud7i <lemom t racj e 
b eznibetnyc:h s.1:ały s ię bezpowrotną przes.złośdą. 

Takie pr agn ien ie m a swoją nazwę : solid arność międzyn 3rcd ow!'\ . Takie u czu
cie solidarności międzynaro dowej n a b iera niezwykłej m ocy i pięk n.a , g dy d nne 
jest człowiekowi przeżyć je w rzeczy\,..,·istym d ziałan i u. 

Historia walk o woln ość zn.a licz.ne przykłady. zrywów ,, o!id ;i rno.ści m '.ęc!zy
n,arodow€j , ja k na przykład u dzi'.ał brygad. międzynarod owych w H iszpanii. J a 
n ie byłem w H i:sz.pan ii . Dla tego n.amia.:: tką n iej ak o s tal się dla mnie mój iudział 

uczuciowy w wa l kach l udu v. leskiego. Pon ieważ ni e mogłem brać czyfil1ego 
udziału, .starałem .<: i ę , n :e tylko z r.acji mojej p racy dzienn ika rsk iej , być z.a v"Ze 
i W"zędzie tam, g dzie lud włm,k i czy n em b ronil swych pra w , walczył o spr<i 
";edliwość i pokój. Starałem s ię w szys tko zob.aczyć, zrmumieć i z.a.pamiętać. 
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I j estem pewny, że ni-gdzie nie możn.a poznać duszy na rodu t ak, jak na placu 
boju o wolność i po~ tęp. Wtedy rozk wit9., co w t ej duszy jest naj lepszego i naj
sllachetnie jszego. P o1rnchalem t en p ros ty, serdeczny, mądry lud czerw<mych 
przoomieść R zymu, k tóry tylekro ć opuszczał fa bryki i \W'rszta t.y p racy, wyle 
E&jąc na ulice i plsce, aby bronić p raw<i do życia . 

N igdy n ie czul m s : ę wśró d w losk ich robotnik ów i chłopów jak obcy . 
Wspólne były n a~ze prag n ienia . Wspólny był n as z j ęzyk. I w dalekiej, s kali
s!t-j Meli~si e czułem się wśród m iej:;cowych n a j emn ików jak wśród swo ich . 
N.u jemnik, prow.adzący za uzdę m ojego muła po .>trom ej , rka miennej śc ieżc e , 

powiedzia ł m i: 
- Ja jestem Włochem, .a w y P o.lakie m, a j edn ak m ów imy t<tk sa mo. Będzie 

kiedyś czao , gdy w szyscy ludzie bqdą m ówili k s.i mo. Pra wda, towarzyszu? 
W iele nachod.z.: ł em - ię po \Vłoo.zech w owy n 1949 rok u. Bo t eż w h is to rii 

tego k ra ju był t ·J nk szczególny, rok ogromnego w zrostu napięc i a w a lk. 
J eszcz e przed wybor.am.i w rok u 19·18 p r .?m ier d e Gasperi p od cws swego 

poby tL w \.V;;.szyngl-mie otrzymał od Tr uman.a p olecen ie rozbicia za wszelką 

c enę wło.;-kiego ruchu robotniczego, stoj ą cego na prz szk odzie atldntyckim pla 
n em Ameryki. Toteż de Gasper i z..i br.a! _ię do r oboty . Zaczęła .s ię n a gonka n a 
k omunistów . Pod lada pr etekstem a r e.>ztowa110o byłych p artyza ntów. Swe zwy
c' ę~tl.\' O w ybm cze w roku 1948 rząd uw<:ża ł za początek końc.a ·włos kiej pa r tii 
ko m u nisty cznej . M ini ter policji S celba brał m.aezen ia za rzeczywistość i do 
<J mbasady a m eryk.a11sk ie j w R zym ie nadch odziły raporty o zaniku wpływów 
kcmuni~tycznych wśród robotników. Sztucznie została stworzona atmosfera 
n iC:naw i ś.c: i ; rCI vck.a cji, t ór ej s-zczytu n był zamach na T ogliattiego. I wtedy 
wrogowie p rzekona li s:q, jak ba rdzo się p zel tczy l i. W ca łej s w ej potędze wstała 
włoska kla~a r obot nicza . N i€· byłem wtedy we Wł ::; zech, ale z licznych opo
w i.adań v; i m , ja k to wyglądał o. R ob otn icy, nie czekaj ąc l!lawet na dyrektywy 
swo;ch p rzyw ódców , sp011taniczn ie r: orzu~:li pracę i ·wys~~li ' na ulicę . 

R ok 1949 • n ejdzie da h is tor ii Włoch jako jed en z naj c ięższych okresów 
:, ta rć politycznych i kla.-;owych . Wio.s n ą odbyły się .stra.i i polityczne, d emon
stra cj e uliczne p rzeciw podpisa ni.u paktu atlantyckiego, a po tem stra jki w obro
n i~ prodl!kci i pok oj ow ej, .w obronie wyrzuconych na bruk t owa rzyszy pracy, 
w obron ie umów zbio rowych i zarobków. W alki te objGłY północ, na jba rdziej 
uprzemysłowioną c zęść k raju: Turyn, M ecliol.an i inne. Były one zawm e pra wie 
zwycięsk ie, pr.acod.awcy w wielu wypadkach musleli eskapitulować. Toteż 

z tym większą wśc i kłością skierowane zosta iy siły p olicji. i karabinierów prze
ciw chłopom żąda j ącym ziemi. La tem 1949 r oku rozpoczął s.i ę n ajwięk;:zy 

w d ziejach s t r.a jk r olny. I tym razem ha sło rzuciła p ótnoc. Strajk ja k wysoka 
fa la spływał coraz d.'l lej od L omba rd ii poprzez dolinę nadpadań.ską, Kampan ię 

Rzymską ku południowi, ku Apulii . Sk.rzyżow.a ło ramiona, jak się mówi we 
Włcn;zech o strajkujących, dvva m !l iony na jemn ików rolnych. Przyłączyli s i ę 

r.~ałorolni, dn iówkarze, drobni dzierżawcy, połówkarze, podnajemcy . Pop3di 
ich robotnicy w m iekie. Stra jk s tał się powszechny , przyjmując różne formy. 
Najn•)W.szą z nich był s.t raj k na opak. Chłopi wychod Ziili na ugory , okupowali 
.i e i zas iewali. Pie1'i\vsi formę tę zast Ociowali b ezrobotn i ·W miastach. Jest on.::t 
wynikiem stosunku klasy robotniczej, klasy produkującej i produktywnej do 
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sprawy dobra ogólnonarodowego w okresie, kiedy burżuazja i monopol nie 
.Sq zainteresowane w rozw-0ju wytwórczości anj też nie są już w stanie zaspo
koić minimum potrzeb koniecznych ogółowi. 

Stradk trwał aż do żniw. Obs1..arnicy woleli stracić zbiory niż ustąpić. Z iar 
no sypało się }uż z kłosów i powstała grnźba podrożenia chleba, a nawet gło
du. Chłopi postanowiH rue dopuścić do zniHczenia pracy lu'dzkiej. Ziemi.a by
la jeszcze baronów, ale praca była chłopska. I str.ajkujący postanowili zebrać 
zboże, ale ruie po to, żeby je oddać obszarnikowi, tylko ażeby podzielLć je mię
dzy siebie. To zmusiło obszarników do ustąpien.La. Po 40 dniach heroicznej 
wprost walki, po wielu ofiar.ach osiągnięte zostało zwycięstwo. Latyfundyści 

zgodzili się na podwyżkę zatrobków najemni•ków rolnych. Entuzjazm na w,:i 
był ogromny. 

„T J jest epokowe z'Wycięstwo ruchu .zawodowego na wsi" -pisał di Vitto
rio, generalny sekretarz Wło~kiej Konfederacji Pracy. „Cześć bohaterskim na
jemnikom ri ciniówkarzom c.alych Włoch, którzy wypisali swą rwalką najpięk
niejszą i1 rnajbardziej wzniosłą kartę w historii ruchu zawodowego w naszym 
kraju. Nigdy najemnicy nie przeprowadzili walki w skali krajowej o tak du
żym znaczeruu historycznym. To krok naprzód" -- pi~ala „Unita" - organ 
Centralnej Komunistycznej PartH Włoch. 

Ale tym zwycięstwem bilains walki ofiar nie został jeszcze zakończony. Na 
je.sieni 1949 roku okazało się, że baronowie nie mają zamiar.u dotrzymać pod
pi.s<1nej umowy. Zrozpaczeni najemnicy ruszyli znów do walki. Zaczęła się ak
cja zajmowania odłogów. Pierwsi wyszli na Fragala mieszkańcy MeHssy, na
zywającej siq w mojej powieści Rocca di Zolfo. I lista !robotników •rolnych po
ległych w walce o ziemię zwiększyła się o trzy nowe nazwiska. 

Czyż taka epopeja: bohaterskiego ;roku nie może wzbudzić w dzisiejszym 
Polaku podziwu i miłości? Czyż .taka epopeja. nie może wzbudzić w polskim 
pisarzu pragnlerua nad.amia j'ej kształtu artystycznego? Ale dla mn:e nie było 
to tylko pragnienie. Przemawiając n.a wieczorze autorskim w Rzymie powie
działem ·włoskim przyjaciołom: ja musiałem napisać tę (pOwieść. 

Ale to już nie była obsesja z lat młodzieńczych. To był n~akaz wynikający 

z poczucia solidarności międzynarodowej. Uważałem za swój obowiązek. w miarę 
mych skromnych sił wyrazić swój podziw, swoją miłość do ludu włoskiego. 
Uważałem za .swój obowiązek w miarę skromnego swego pióra pomóc moim 
przyjaciołom z Meli.ssy, tak jak litetrat pomagać potrafi, to je.st pisząc o nich. 

Ale na wieczorze autorskim w Rzymie powied-z:iałem też, iż pisałem „Bieg 
d.') Fragala" z myślą również o polsk1ej dz!siej.szej wsi. Aby pokazać dzisiej
szemu chłopu i temu co zaczyna ;rozumieć og rom zmian społ'ecznych, ja.kie za
szły w Polsce, i temu, co jeszcze tego nie rozumie, ciężką walkę jego towarzy
.szy w dalekiej nie.szczę.mej Kalabrii, o to, co chłop ,polski osiem l<lt temu już 
zdobył. Chciałem w.ahającemu się j.eszcze człowiekowi pokazać poprzez po
stać bohatera powieści, Salvatore, jak trudna, zaiwiła i długa jest droga świa 

domości, ale że jest ona j 1edyna i konieczna. 
To były przyczyny i cele dla których napisałem „Bieg do Fragala". Oto dla

czego napis.al-em „Bieg do Fragała". 
JULIAN STRYJKOWSKI 
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Kierownik techniczny - WIKTOR ROMAN, brygadier sceny -
LEON STACHOWIAK, kierownik. pracowni krawieckiej męskiej -
MICHAŁ STOLARSKI, kierownik. prac. krawieckiej dillll!ikiej -
WANDA PRECKAŁŁO, kier. prac. szewskiej-MIKOŁAJBRATASZ, 
k.ier. prac. perukarskiej - MIECZYSŁAW WOJCZY?'JSKI, kierownik 
prac. atolarakleJ - JOZ.BP BĄKOWSKI, kierownik pracowni malar
skiej - ANTONI żABSKI, kierownik. pracowni modelatorskiej -
TADEUSZ ZAKIEWICZ, główny elektryk.- BRONISŁAWSMO~, 

kierownik pracowni tapicerskiej - RYSZARD TKACZYK. 
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