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,„.. zle i wrogie sily imperiatizm1i 
nie mogą uniknąć klęski, jeśli po
ważą się na zbrodniczą wojnę, na 
nowy zamach przeciwko ludzkości." 

BOLESŁAW BIERUT 
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OD AUTORA 

W sierpniu 1950 roku - pojechałem jako delegat Zrzeszenia Studen
tów Polskich - na Międzynarodowy Kongres Studentów do Pragi. Nigdy 
nie zapomnę tych kilkunastu dni, spędzonych w stolicy bratniej Czecho
słowacji. Nie zapomnę sali obrad, owianej duchem braterstwa i przyjaźni 
między narodami, nie zapomnę entuzjazmu, z jakim młodość świata mani
festowała swoją wolę walki o pokój. Wstrząsnęły mną wówczas w szcze
gólności dwa wydarzenia, najlepiej malujące nastrój, jaki opromieniał na
sze narady. 

Oto w czasie przemówienia przed3tawiciela Koreańskiej Republiki Lu
dowej postępowi studenci amerykańscy podes·zli z naręczami kwiatów 
do stołu delegacji koreańskiej. Po chwili Koreańczycy na rękach Amery
kaftów wędrowali przez wiwatującą salę. 

Podobnie zdarzyło się, gdy na trybunę wstąpił reprezentant Viet
namu. Po sekundzie delegacja francuska z bukietami kwiatów oto
czyła Vietnamczyków. Francuzi porwali vietnamskich kolegów na ręce 
i ponieśli ich wśród owacji przez olbrzymią halę wystawową, na której 
obradował Kongres .•. 

Wówczas właśnie, na tym Kongresie w Złotej Pradze, powstał pomysł 
mojej nowej sztuki. 

Napisałem ją wiosną ubiegłego roku. Pragnąłem w niej ukaza~ -
na przykładzie walki ludu francuskiego przeciwko brudnej wojnie w In
dochinach - jak wielka jest moc narodów, stających wpoprzek awantur
niczym zamiarom podżegaczy wojennych. Ludy Europy zachodniej nie 
chcą być mięsem armatnim, krwawą miazgą, na jaką przeznacza je 
w r;woim spi3ku przeciw ludzkości imperializm amerykański 

Cień obcego generała zawisł nad Paryżem, obce statki z bronią zawi
jają do francuskich portów. Ale lud francuski spycha obcą broń do mo
rza, lud francuski powiada obcemu generałowi: precz z naszej ziemi! 
Francja nie da amerykańskiemu generałowi piechoty, któraby skorzy
stała z amerykańskiej broni w walce o amerykańskie panowanie nad 
światem. 

Wydarzenia, na których osnułem akcję „Pociągu do Marsylii", miały 
miejsce w rzeczywi:; tości. W roku 1950 kilkuset żołnierzy francuskich 
w obozie wojskowym Frejuz odmówiło wyjazdu do Indochin. Przy po
mocy silnych oddziałów żandarmerii załadowano zbuntowanych żołnierzy 
do v,'3gonów, ale wówczó!s kolejarze odmówili poprowadzenia transpcrtu. 

Postacie dramatu są fikcyjne. Ale tworząc moich własnych bohate
rów, miałem przed oczami bohaterskich bojowników o pokój, dumę Fran
cji - Raymondę Dien i Henri Martina. 
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KRZYSZTO F GR U S ZCZYŃSKI 

POCIĄG 

Marcel Ledoux emerytow1my maszynista kolejowy Józef Pilarski 
Katarzyna, jego żona Wanda Jakubińska 
Michele, jego córka Alicja Szymczak 
Andre Virion, maszynista kolejowy, mąż Michele Wojciech Pilarski 

DO MARSYLII 

AKTACH 

Arbois, porucznik, dowódca plutonu 
Bregain, kapral, dowódCa drużyny 
Rigogne 
Barthelemy 

;Matka Poiret Janina DTaczewska . Charron 
Poiret żołnierze Dominique Danuta. Mniewska 

Robbin, fryzjer, agent policji 

Zawiadowca stacji 

Scenografia: 

Marian Bogusz 

Asystent scenografa: 

Halina Sułkowska 

Ewa Kacprzak 
Z · ła Sutoals · 
Mieczysław Wald 
Waclaw Kowal.ski 

Nicolas 
Żandarm I 
żandarm n 

Rzecz dzieje się współcześnie w małym mleście na południu Francji. 

Warsztat reżyserski 
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Waclaw Scibor 
Janusz Klosińskł 
Dobrosław Mater 
Zygmunt Malawski 
Bogdan Baer 
Edward Wfc1łura 
Marek Sobczyk 
Leopold Schmam 
Leszek Sadz kowski 
Tadeusz Teodorczyk 

Reżyseria: 

Maria Straszewska 

Asystenci :reżysera: 

Danuta Mniewska 
Ewa 4{acprzak 



Georges Danhiel 
tłum. Ewa Fiszer 

DO PRZYJACIELA VIETNAMCZYKA 

Loi, z dumą mówiłeś o rodzinnej wsi, 
Z drżeniem głosu o niepiśmiennej matce, 
O twoim bracie Tran, o ślepcu z Phu-to, mówiłeś mi, 

I jak na polach ryżu śpiewa siostrzyczka Tinh 
Zawsze żałosną pieśń, i jak przesadza ryż ... 
- Tym samym gestem u nas kobiety przędły len. 

Loi, widziałem twe oczy, a w nieb błysk metaliczny, 
Jakby migotał sztylet, kiedyś mówił: Vietnam. 
A myślałeś o bracie, o siostrze i o wiosce, 
A także o mym kraju, o nieznanej Francji, 
Którąś kochał z rozpaczą, nie godząc się z losem 
Nakazującym jej szukać takiej, jakąś kochał, 

Jedynie w podręcznikach historii w szkole w Hanoi . 
Mówiłeś: Rewolucja, Komuna Paryska, 
Tak jak inni śpiewają wschód słońca na polach, 
Loi, Lol, o Lol, któryś nie mógł uwierzyć, 
Ze Francja ma coś wspólnego z mordem na ryżowiskach . 

Loł, wróciłem do Phu-to l myślę o tobie. 
Nie widziałem twej siostry i niepiśmiennej matki ; 
Ciężej znieść ich odejście niż bezbarwne niebo. 
Zapomniana w kąciku mata, 
Zimny popiół spalonej wsi 
I wierzbowe koszyki schnące pod drzewami, 
Ciało człowieka z głową startą na miazgę 
Przez gąsieni<: czołgów niewstrzymaną j azdę: 
To wszystko mi przywodzi oczu twych spojrzenie 
Zbyt pełne nienawiści ściśniętej w pięści nocy. 
Na ścianie rozwalonej, znaczonej kulami 
Przeczytałem te słowa, tyś je mógł napisać, 
Jeżeliś nie napisał tuż przed walką z nami : 

ŻOŁNIERZU FRANCUSKI, KTÓRY UWOLNIŁES SWÓJ KRAJ 
SPOD JARZMA HITLEROWSKIEGO, ŻOŁNIERZU 

FRANCUSKI, DLACZEGO ZABIJASZ SWOICH 
TOWARZYSZY Z VIETNAMU WALCZĄCYCH 
ZA SWOJĄ OJCZYZNĘ? 

Loi, ja chciałbym tylko, byś wiedział przed śmiercią, 

Ze w Phu-to dwóch żołnierzy, ginąc pod kulami 

Twego brata i twoich, czytało te słowa 

I schylając przed śmiercią ostatni raz głowę 

W nich zobaczyło prawdę i prawdę przyznało. 

Loi, przed śmiercią musisz się o tym dowiedzieć . 
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DANHIEL Georges (1923) - P oe ta francuski. W czasie wojny by! tolnlc rzem 
Ruchu Oporu. Po zakończeniu w ojny zestal wysiany z korpusem ekspedycyj nym 
do Indochin. Po dwóch latach pobytu w Victnamle powrócił do Francj( I w tomie 
wierszy D o c - La p ostro potępił zbrodniczą wojnę imperialistyczną prowadzoną 
przeciwko narodowi vletnamsklemu. 
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