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WANDURSK I 

: 

Witold Wandurski urodzo
ny w Łodzi w 1891 roku na
leżał do twórców literatury 
proletariackiej w Polsce. 
Poeta. dramaturg, publicysta 
i reżyser-amator rozwijał 
szeroką działalność literacką 
i społeczną, w tym krót
kim, zaledwie dziesięciolet
nim okresie, jaki przy
padł mu na systematycz
ną, względnie ustabilizowaną 
pracę twórczą. 

Pierwsza wojna światowa 

zagnała W andurskiego na 
Ukrainę, gdzie przebywał do 
1921 roku. Był nawet aresz
towany przez Czeka i krótko 
więziony jako zakładnik. 
O swym powrocie do Polski 
tak wspominał: 

„Była to jesień 1921 roku. 
Tylko co przyjechałem z rewolu
cyjnej Ukrainy do niepodległej 

P olski ... W mej tor bie podróżnej, 

razem z kilkoma. parami źle 

zacerowanych skarpet i jedną, 

koszulą pałętało się na dnie kil
ka tomików wierszy rosyjskich 
poetów. Był tam Asiejew. Chleb
nikow, Jesienin. Jednakże tros
kliwiej od innych, obłożony 

w papier i zapakowany w kawal 
płótna był niepozorny na oko, 
WYdrukowany na lichym, gaze
toWYm papierze, najgrubszy 
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tom - „Wszystko napisane przer. 
Włodzimierza Majakowskiego". 

„.Byłem w tym czasie tak na
dziany Majakowskim jak piero-
żek mielonym mięselll„. Dużo 
tłumaczyłem, drukując przekłady 
w lewicowej prasie. Mój pr ze
kład wiersza „Poeta-robotnik" 
(pierwszy opublikowany w Pol
sce przekład Majak owskiego} 
pomieścił PPS-owski „Robotnik". 
Na moją własną produkcję poe
tycką wpływ Majakowskiego był 
mniejszy. Być może dlatego, że 
jeszcze z dzieciństwa wyniosłem 

chorobę płuc i nigdy nie mo
głem osiągnąć tak mocnego głosu 
i oddechu, jaki charakteryzuje 
twórczość jedynego w swoim 
rodzaju poetyckiego trybuna 
proletariackiej rewolucji.„". 

Chociaż z wykształcenia 
prawnik, Wandurski od 
wczesnych lat wykazywał 
zainteresowanie literaturą i 
teatrem, a z początkiem 
lat dwudziestych publikuje 
swe pierwsze utwory poe
tyckie. Zaprzyjaźniony jesz
cze w czasach gimnazjalnych 
z Julianem Tuwimem, Wan
durski bezpośrednio po po
wrocie do kraju odwiedza 
autora „Czyhania na Boga", 
widząc w nim nie tylko 
przyjaciela młodości lee~ 

i największego, współczes
nego poetę Polski. ( ... ) 

Zapewne te koleżeńskie 
stosunki z Tuwimem wpły
nęły dodatnio na możli
wość debiutu Wandurskiego 
w warszawskiej prasie lite
rackiej: w 27 numerze „Ska
mandra" ukazuje się wiersz 
„Karuzela", zaś w latach 
1925-1926 Wandurski sy
stematycznie współpracuje 
z „Wiadomościami Literac
kimi". 

Powróciwszy do rodzinnej 
Łodzi, Wandurski początko
wo współpracuje z nowo za
łożonym dziennikiem „Repu
blika", drukując cykl felieto
nów i recenzji teatralnych, 
a następnie przystępuje do 
pracy w amatorskim, robot
niczym zespole teatralnym. 
Będąc sekretarzem szkoły 
dramatycznej działającej 
przy Teatrze Miejskim, wraz 
z J. Szackim przekształca 
mały zespół w „scenę robot
niczą", forsując nowy reper
tuar i stosując nowoczesne 
metody inscenizacji, zrodzo
ne w kręgu rewolucyjnego 
teatru rosyjskiego - Tairo
wa, Wachtangowa Meyer
holda. ( ... ) 

W tym samym czasie 
Wandurski pisze, wystawia, 
a następnie wydaje burleskę 
jarmarczną pt. „Gra o Hero
dzie", gdzie pod maską tra
dycyjnej szopki noworocznej 
kryje się ostra satyra poli
tyczna zrodzona w kręgu 

MIERTKA 

haseł Komunistycznej Partii 
Polski. 

Niezależnie od poziomu 
artystycznego „Gra o Hero
dzie" stanowiła objaw cieka
wej tendencji artystycznej 
reprezentowanej przez Wan
durskiego, tendencji rozwi
niętej w pełni w jego sztuce 
„Śmierć na gruszy". Była to 
idea odrodzenia w nowoczes
nym teatrze tradycji ko
medii plebejskiej, tradycji 
rybałtów i teatrów wędrow
nych.( ... ) 

„Śmierć na gruszy" wy
stawiona została 15 stycznia 
1925 roku w Teatrze im. Sło
wackiego w Krakowie (dyr. 
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T. Trzciński, reżyseria J. Wy
sockiej, w dekoracjach pro
jektu autora). 

Utwór ten został niesłusz
nie zapomniany, zaś tytuł 
wywiadu „Wiadomości Lite
rackich" „Sensacyjna 
sztuka w Teatrze im. Sło
wackiego" - nie utracił swej 
aktualności. Nie tylko dla
tego, że jest to jeden z nie
licznych utworów rewolu
cyjnego dramatu dwudziesto
lecia, lecz szczególnie z uwa
gi na śmiałość artystyczną 
i nowatorstwo sceniczne.( ... ) 

Konserwatywny Kraków 
przyjął sztukę złowrogo i po 
interwencji policji sztukę 
trzeba było zdjąć z afisza. 

„Zabawa sceniczna" Wan
durskiego szokowała oczy
wiście nie tylko swym nie
codziennym kształtem for
malnym, ale nie trudno było 
odnaleźć w niej wyraziste 
aluzje polityczne, skierowa
ne przeciw panującym kon
wencjom społecznym, mitom 
politycznym i formom ustro
jowym . 

• 
Recenzenci teatralnej pra

sy krakowskiej ocenili sztu
kę nieprzychylnie. Dla ende
ków sztuka była szkalowa
niem narodowych świętości, 
haseł obrony ojczyzny itp., 
przy tym przyczepiano się 
raczej do aktualnostek poli
tycznych w większym stop
niu niż do całościowej wy
mowy filozoficznej sztuki.( ... ) 
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SWIĘTY PIOTR 

Równolegle z zaintereso
waniami dramaturgicznymi, 
Wandurski nie rezygnował 
z innych rodzajów literac
kich: publikuje wiersze, ar
tykuły, recenzje i przekłady. 
W 1925 roku ukazuje się 
biuletyn poetycki . „Trzy 
salwy", zawierający utwory 
Broniewskiego, Standego i 
Wandurskiego, pierwszych 
poetów niepodległej Polski, 
występujących pod hasła
mi rewolucji proletariackiej. 
W krótkim czasie autorzy 
wspólnego tomiku-deklaracji 
wydają własne zbiory poe
tyckie: Broniewski „Wiatra
ki", Stande „Rzeczy i lu
dzie'', Wandurski „Sadze 

i zloto" (z libgrafiami Karo
la Hillera, Kraków 1926). ( ... ) 

Z początkiem 1927 roku 
w Warszawie z inspiracj i 
KPP zaczyna się ukazy
wać miesięcznik literacki 
pt. „Dźwignia", kontynuacja 
zamkniętej przez cenzurę 

„Nowej Kultury". Redakto
rem pisma zostaje Mieczy
sław Szczuka, utalentowany 
plastyk-nowat:Jr, a w skład 
komitetu redakcyjnego wcho
dzą m. in . Jan Hempel, An
drzej Stawar, Włady ław 
Broniewski, Wibld Wandur
ski. Po tragicznej śmierci 
.Szczuki redakbrem odpo
wiedzialnym ,.Dźwigni" od 
nr 6 zostaje Wandurski. ( ... ) 

WYROBNIK 

W „Dźwigni" Wandurski 
publikuje recenzje, artykuły, 
notatki polemiczne, tłuma
czenia. W jego artykułach 
daje się zaobserwować wzrost 
zaciętości politycznej i sek
ciarskie zawężenie h:Jryzon
t u (widoczne w eseju o Eren
burgu), n ie pozostające za
pewne bez związku z czyn
nym zaangażowaniem się 
W andurskiego w walkę frak
cyjną w łonie KPP, po stro
nie tzw. „mniejszości", któ
rej czołowym przedstawicie
lem był Leński. ( ... ) 

W 1928 r::iku Wandurski 
zostaje aresztowany w Łodzi 
za udział w kampanii wy
borczej. W „Wiadom::iściach 
Literackich" ukazuje się pro
test podpisany m. in. przez 
Kadena, Berenta, Dąbrow
ską, Tuwima, Słonimskie
go, Iwaszkiewicza.( ... ) Dzięki 
protestowi i staraniom Partii, 
udaje się za kaucją zwolnić 
Wandurskiego z aresztu, lecz 
czeka go rozprawa sądowa. 
W tych warunkach (zwa
żywszy jeszcze nie najlepszy 
stan zdrowia poety) zapada 
partyjna decyzja wyjazdu 
z kraju. Przez Gdańsk 
i Berlin (w którym Wandur
ski zatrzymał się kilka mie
sięcy), zaopatrzony w fałszy
we dokumenty uda je si ę 
Wandurski do Związku Ra
dzieckiego. W ślad za nim 
wyjeżdżają córka i żona. 

Jesienią 1929 r. Wandurski 
obejmu je w Kijowie kierow
nictwo polskiego teatru-
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studia, tzw. „Polpratu" ( ... ) 
Wydawałoby się, że nastąpił 
najszczęśliwszy okres w pra
cy artystycznej Wandurskie
go: własna placówka teatral
na finansowana przez pań
stwo, coraz lepszy zespół za
wodowych aktorów, pozy
tywne oceny w pra ie, moż
liwość wystawiania włas
nych utworów bez naraża
nia się na szykany policji ... 

Niestety: wybucha spra
wa rzekomego nacjonal
oportunizm u reprezentowa
nego przez Dąbala, Jasień
skiego i Wandurskiego w 
sprawach polityki kultural
nej. Sprawa ta związana 

LEKARZ 
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z w:i lkami frakcyjnymi w ło
nie polskie j i radzieckiej 
partii niewiele miała wspól·
nego z rzeczywistością . Go
rączkowo zwalczane prawi
cowe odchylenie m us i a ł o 
mieć swoich przedstawicieli 
wśród ludzi sztuki. Oczywi
ste stwierdzenie pisarzy emi
grantów, że polska kultura 
proletariacka może si ę kształ
tować jedynie w kra ju, a nie· 
na obczyźnie, nie przeczące 
absolutnie doniosłości rozwi
jania polskiej sztuki i kul
tury przez ludność zamiesz-. 
kującą ZSRR. .. uznane zo
stało za dowód odciągania. 
polskich chłopów i robotni
ków zamieszkujących ZSRR 

SĄ SIA DKA 

od zadań budownictwa so
cjalistycznego. 

O ile Jasieńskiemu i Dą
balowi zamieszkującym w 
Moskwie udało się łatwo 
wykręcić werbalną samo
krytyką, o tyle sytuacja 
W an durskiego była t rudniej
sza: w tym czasie na Ukr ainie 
zaczynała się czystka, walka 
z nac jonalizmem, oskarżenia 
niektórych polskich działa
czy itp. 

Wobec takie j sytuacj i 
Wandurski przenosi się do 
Moskwy, gdzie kontynuuje 
prace nad rozpoczętym jesz
cze w Berlinie dramatem 
pt. „Raban". Jest to jedyna 

DZIEW CZYNA 

w polskiej dramaturgii sztu
ka przedstawiająca walkę 
KPP i klasy robotniczej 
z rządami sanacji i faszyzmu. 
Niestety, jej walory znaj
dują się wyłącznie w warst
wie dokumentalno-historycz
nej: strona artystyczna zdła
wiona została przez nieznoś
ny schemat polityczny i pły
ciznę psycho logiczną. 

„Raban" został wystawio
ny w Moskwie przez teatr 
im. MOSCP (obecnie Mos
sowietu) w 1932 roku . 

Nagle (w rok po premie
rze) Wandurski zostaje aresz
towany przez GPU. Poja
wia się oskarżenie o działał-



ność nielegalną z ramienia 
POW i nieoczekiwanie aresz
towany Wandurski już nigdy 
nie znajdzie się na wolności. 

Witold Wandurski został po
śmiertnie zrehabilitowany. 

W 1956 roku, jako jeden 
z pierwszych działaczy KPP, 

GRZEGORZ LASOTA 

•••••• „„ ••••• 

wu~ld Wandur~ki 
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SZEŚĆDZJESIĄT SZEŚĆ 

Żona i siwa babcia grają w sześćdziesiąt szesć, 
na podłodze w szerokie kraty kocięta kwilą. 
Kotka chce je do pudła wnieść. 
Philips Arge nta sączy mleko na zieleń ceraty, 
muchy krążą jesiennie chore, 
przelatujące chwile, 
Hory. 
Dziś rano, 
gdym stal w PKU, 
wyjeżdżały za miasto furgony 
cyrku Medrano. 
Blady ulicznik pędził za nimi co tchu, 
aż przystanął strapiony. 
Czy nie dlatego świeci tak anemicznie 
profil znużony 
mej żony? 
Koty - kraty - żółte rozety - i kwiaty. 
Żona i babcia grają w sześćdziesiąt sześć - uroczyście. 
Na zieleń ceraty 
padają umarłe liście, 

Królowie - Damy - Wal ety 
dwadzieścia - czterdzieści - sześćdziesiąt sześć. 

Na stole płachta gazety. 

Re-wo-lu-cja - a - rząd - Stre-se-man-na. 
To w roku dwudziestym trzecim, 
lecz w siedemnastym to samo: 
Rewolucja. 
Rząd Scheidemanna. 
Humor stulecia! 
Czytajmy dalej. 
Sowiety. 
Stypendium dla syna Szczedryna. 
Poza tym Nep! - Nep! - Nep! 
W Polsce - da capo: 
Gdańsk. 

J au:orzyna. 
Margaryna 
Psie mięso. 
Dolary. 
I czerstwy chleb. 

sacharyn a. 

Może w Anglii inaczej? 
W Londynie zwołują na nowo 
konferencję światową. 

To znaczy: 
rop a. 
Zrozumiałem. 

Babcia Europa 
nad mapą świata rozdartą 
z Jehową gra w karty. 
Wieszcz mówi: 
Im i ę jego j est cz ter dz ie ś ci cztery. 
Mgła. 

Romantyczna treść. 
Na co to? 
Patos nieszczery. 
Może właśnie -
sześćdziesiąt sześć. 

1923 
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