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WYPRAW INY 

P:eśń Czerwonoarmistów 

Jak mnie matka, jak jedyna 
Wyprawiała, 

To calutka mnie rodzina 
Odmawiała: 

„A gdzie ci tam, parobeczku, 
Iść z chaty! 

A nie chodziłbyś, Wanieczka, 
W sołdaty! 

U Czerwonych mnogie sztyki 
Ku potrzebie. 

Obejdą się bolszewiki 
Bez ciebie. 

Czy ty idziesz z dobrawoli? 

Czy musisz? 
Nie kuś, Wania, złej doli, 

Bo skusisz. 
Twoja matka już siwa 

Z tęsknoty 

Tyle w orkę i we żniwa 
Roboty. 

Darzy nam się od jesieni 
Aż miło. 

Ileż z nagła się ziemi 
Zwaliło. 

Zmian tu dobrych, jedyny, 
Oj, wiele! 

Trza wam sprawić z Ariną 
Wesele. 

Nie odwlekaj. Zyć z żoną 
Boża wola„." 

Pokloniłem się rodzonej 
Do kolan. 

Pozdrowiłem wszystkich 
U proga : 

,,Oj, nie płaczcie, wk po mnie, 

Dla boga! 
Gdyby każdy był trusią, 

Gamoniem, 
Jużby z Moskwą i Rusią 

Był koniec. 
Wszystko szłoby na zgubę, 

Niedolę. 

Wzięliby nam jak wprzódy 
Grunt, wolę. 

Znów by tutaj się rozpierał 

Pan dziedzic. 
Cztery skóry by z nas zdzierał, 

Trza wiedzieć! 
Ja nie idę tam na taniec 

Ani ucztę, 

Zostawiając wam staranie 
O staruszkę. 

Do Czerwonej śpieszę Armii 
Nie zwlekając, 

Będę toczył bój ofiarny 
Z białą zgrają. 

Także z popem i burżujem 
Się rozprawię: 

W brzuch bagnetem - i dzię
kuję, 

Po zabawie! 
Nie poddajesz się, ty draniu? 

Giń, przeklęty! 

Toć najmiLszy z wszystkich 
rajów 

w bojtt. wziętvt 

Nie ten krwawy i pijany 
Raj zbójecki -

Lecz ojczyste wolne lany, 
Kraj sowiecki!" 

(Przełożył Tadeusz Chróścielewski) 

Demian BIEDNY (Jefim A!eksiejewtcz Pr!dworow) 1883-1945), syn chłopa 

ukor1czył studia filologiczne na uniwersytecie w Petersburgu. Debiutował 
w 1899 r ., od 1911 publikował wiersze w prasie bolszewickiej. Pisał także 

teksty do „Wystaw TASS", autor tysięcy aktualnych, wysoce komuni
stycznych, satyr politycznych. 



BORYS ANDRIEJEWICZ Ł A
W R I EN I EW, syn nauczyciela, 
ur. się w Chersonie, 5 sierpnia 
1891 r. Od wczesnej młodości inte
resował się morzem. Jako chłopiec 

okrętowy odbył podróż po Morzu 
Śródziemnym. Pod wpływem lektu
ry lermontowskiego „Demona", w 
trzech letnich miesiącach 1905 r. 
napisał 1500 zwrotek poematu „Lu
cyfer" . Debiutował w 1911 r . zbio
rem młodzieńczych wierszy. Ukoń
czył wydział prawa uniwersytetu 
moskiewskiego. Zmobilizowany w 
1915 r . brał udział w pierwszej woj

nie świato•we j w stopniu oficera artylerii, potem wstąpił w szeregi 
Armii Czerwonej, walczył na południowym froncie przeciwko ar
miom kontrrewolucji i interwentów. Po wyleczeniu z odniesionej 
w walkach ciężkiej rany, pracował w wydziale politycznym jako 
redaktor gazety wojskowej. W 1924 r. osiadł w Leningradzie, po
święcając się pracy literackiej. 

W czasie Wielkiej Wojny Naroidowej walczył jako oficer mary
narki, był korespondentem wojennym, pisał opowiadania i szkice 
publicystyczne („Ludzie prostego serca", 1943)). Pod koniec życia 
powrócił do młodzieńczego tematu w dramacie „Lermontow" 
(1952). Zmarł w Mo·s.kwie 7 stycznia 1959 r. 
Autóbiografię Ławrieniewa zamieściło czasopismo „Nowyj Mir" 

w ' kwietniowym numerze 1959 r . 

„Romantyk rewolucji" - nowelista, powieściopisarz, najpełniej 
wypowiedział się wdramacie. Pierwsze opowiadania pochodzą 
z<la.t 1924-1926. W tym okresie powstają również powieści „Wiatr" 
i · ;;opowieść o prostej sprawie". Tematem tych utworów - prze
ż!c~a wojny i rewolucji. 

,yo~s!d czytelnik zna Ławrieniewa z kilku zbiorów jego opo
wiadań (ostatni z- 1967 r.), powieści „Drzeworyt" (1931) i „Biała 

śmierć" (1957), ale przede wszystkim zna jego dramaty - „Prze
łom" '(i927)', „Pieśń o Czarnomorcach" (1944) i - grane na wielu 
naszych sce~ach - „Za. tych, co na morzu" (1946) i „Głos Amery
ki" (1950). Był jednym z pierwszych - obok Iwanowa, Treniewa, 
Bill-Białocerkowskiego - wielkich przedstawicieli dramatu rewo
lucyjnego romantyzmu, którym literatura radziecka witała X-tą 
rocznicę Wielkiego Października. 

Bohaterami utworów Ławrieniewa są ludzie z nizin społecz

nych, podnoszący się do walki o swe wyzwolenie. Często także 

uwagę pisarza zaprząta problem stosunku starej inteligenc.ji dp 
i:;praw narodu i jej mie jsca w rewolucji. Jak w romantyczn:: t.ra
gedii _ od „Cyda" poczynaj ąc - częs 1ym _mot~w.em a~CJl i:~t 
konflikt miłości i obowiązku. Wybitnym os1ągmęc1em p1sari;k1m 
Ławrieniewa jest umiejętność przekonywującego ukazania moral
nego patosu rewoluc ji pr zez pro ste i zwykle ludzkie sprawy, reak-

cje i myśli. 

Oleg Striżenow i I zolda Izw icka w 
filmie „Czterdzies ty pierw szy ", reż yser ia 
Grigorija Czuchraja (1956) . N a Międzyna-

rodowym Festiwalu Filmowym w Can-
nes w 1957 r . film te n otrzymał specjal-
ną nagrodę za oryginalny tema t i war-
tosci humanistyczne. Obieg ł e krany ca-
łego swiata. 

• r 

Wszystkie te cechy znajdujemy w znakomitym opowiadaniu 
CZTERDZIESTY PIERWSZY" (1926), dwukrotnie ekranizowa
~ym (1927, reż. Protazanow, 1956, reż . Cz.uchraj), adaptowanym na 
scenę w Polsce przez Piotra Milnerowicza (przekład Tadeusza 
J. Everta)*) i w Jugosławii przez Bratka Krefta („Ba!Lada o po-

ruczniku i Mariutce"). 

Akcja opowiadania toczy się zimą drugiego roku Władzy Ra
dziec-kiej. Rok to jeden z tych, prawie pięciu, pierwszych lat, w 
których młodej Władzy Radzieckiej, o głodzie i w powojennej 
nędzy, przyszło toczyć zażarte i bohaterskie boje o istnienie prze
ciwko koalicji interwentów, buntom i wewnętrznej kontrrewo-

') Premiera w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze 3.XI.1967. 



lucji. Na Donie - Kra snow i Mamontow, na wschód od Uralu 
i na całej Syberii - mianowany przez interwentów wielkorząd

cą Rosji - admirał Kolczak, na Kaukazie - Korniłow i zakas
pijski rząd generała Denikina. potem jeszcze - Wrangel, na za
chodzie - ciągnący na Piotrogród, generał Judenicz.„ Powstała 

w stycz.niu 1918 r. Armia Czerwona, jesienią następnego roku li
czyła już 2 i pół miliona żołnierzy - robotników, chłopów, kom
somolców. Całe komitety partyjne i komsomolskie szly na front, 
posłusz.ne wezwaniu Lenina - „Wszystko dla frontu!" ... Po świecie 
rozlegał się głos klasy robotniczej - „Ręce precz od Kraju Rad!" ... 

Nie wiemy, czy oddział turkmeńskiej Armii Czerwoni?j, do któ
rego należała Mariutka, wyrwawszy się z białogwardyjskiego 

okrążenia pod Guriewem (na półn.wsch. brzegu Morza Kaspijskie
go), po przejściu - zimą! - pustyni Kara-Kum, dotarł do sztabu 
Armii Czerwonej w Kazalińsku (dziś - Aralsk) nad jeziorem 
Aralskim. Znamy tylko losy Mariutki i konwojowanego prze~ nią 
oficera, czterdziestego pierwszego na muszce jej karabinu, na wy
spie Barsa-Kelmes, o której Kirgizi mówią, że nazwa jej oznacza 
„zguba człowieka" ... 

Wiemy, że choć dopiero w 1922 r. Armia Czerwona wraz z sy
beryjskimi partyzantami rozbiła Japończyków na Dalekim 
Wschodnie i WYzwoliła Władywostok, krzepła w walkach Władza 
Rad, rodziło się pierwsze na świecie socjalistyczne państwo. Do 
ustanowionej na III Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad (23-31.I.1918) 
Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Radzieckiej 
przyłączają się inne - Ukraińska SRR, Białoruska SRR i powsta
ła w marcu 1922 r. Zakaukaska Federacyjna Socjalistyczna Repu
blika Radziecka, której republiki - Azerbejdżańska, Gruzińska 

i Armeńska - w 1936 r. jako samodz'ielne wejdą do Związku Ra
dzieckiego. 

30 grudnia 1922 r. I Wszechzwiązkowy Zjazd Rad proklamował 
ustanowienie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Z myślą o tamtych historycznych zmaganiach i otwierających 

. nową kartę dziejów ludzkości wydarzeniach zwracał się „Do po-
tomnych" po latach poeta Stiepan Szczipaczow*): 

Nie ma was jeszcze z nami: blask, powietrze, gleba 
Z was, dalekich. Mogliśmy o was tylko wróżyć, 
Ale oto przed u;ami zdawać sprawę trzeba, 
Potomni, którym dzisiaj już musimy służyć. c.d. str. 14 

") Stiepan Piotrowicz SZCZJPACZOW (ur. 1893 r. we wsi Szczipaczi, 
w gub. permskiej), syn chłopa, od ósmego roku życia pracował jako pa
robek, goniec; w 1917 wcielony do armii carskiej, walczył następnie aż do 

. 1922 r. w szeregach Armii Czerwonej. W 1034 r. slwńczył studia w Instytu
cie Czerwonej Profesury. Drukuje od 1919 r. Jego dorobek najobszerniej 
zaprezentowany został w tomie „Sttchotwortentja t poemy" (1957). Cyto
wany wiersz przełoży! Seweryn PollalL 

BRATKO KREFT (ur. 11.II.1905 
w Mariborze, Jugosławia), wybit
ny współczesny prozaik, dramatur 
i reżyser słoweńskri. 

Młodość swoją opisał w powieści 

„Człowiek o trupich czszkach". Ta 
- jak ją nazwał - „kronika roz
trzęsionych dusz" jest na poły zbe
letryzowanym, na poły autobiogra
ficznym obrazem społeczno-po!iotycz
nych stosunków, przede wszystkdm 
zaś losu młodzieży, w burzliwych i 
pełnych rozczarowań latach Króle
stwa Serbów, Chorwa,tów i Słoweń
ców po pierwszej wojnie światowej. 

W 1930 r. debiutował jako reżyser w Słoweńskim Teatrze Na
rodowym w Lublanie. Tu, w dwa lata póź.niej, WYStawił pierwszą 
swą sztukę „Panowie na Celju". Jako reżyser początkowo pozosta
wał pod wpływem teorii teatralnych Meyerho-lda i Tairowa. Re· 
żyserował także gościnnie w Polsce, Czechosłowacji j Austrii. 

Z powodu lewicowych zapatrywań i działalności politycznej 
musiał kilkakrotnie rezygnować z posady państ\~owej, zawsze 
jednak pozostał wierny teatrowi. Początkowo pracował w założo

nym przez siebie teatrze robotniczym, potem reżyserował opery 
i operetki, a po wyzwoleniu był kierownikiem liter ackim Teatru 
Narodowego w Lublanie. 

Prócz wspomnianej już pow1esc1, licznych szkiców, nowel, 
opowieści i ballaid prozą („Opowieści z minionych dni"), prócz 
książki pcdróżniczej „Pośród pasażerów i marynarzy", jest Kreft 
autorem krytyk teatralnych, esejów, polemik, studiów historycz
nych i rozpraw naukowych. Chociaż uprawia prawie wszystkie 
rodzaje literackie, jest przede wszystkim dramaturgiem, autorem 
dramatu „Tyberiusz Grakchus'', „Kreat1iry" (1935), pogodnej i popu
larne j komedii o powstaniu teatru s!oweńskiego - „Komedianci 
z Kranja" (1948). Za najdojrzalszy jego dramat uchodzi „Wielka 
rebelja" (1946), osnuta na tle buntu chłopów w 1573 r. Sztuki te, 
wystawiane najpierw w Lublanie, grane były następnie w wielu 
teatrach Jugosławii. 

Jest Kreft, m. in. , autorem studium literackiego „Puszkin 
i Szekspir", rozpraw o dramaturgii i pisarzach rosyjskich. Jest 
członkiem KPJ, członkiem Akademii Nauk i Sztuk w Lublanie 
i Zagrzebiu i od 1957 r. profesorem literatury rosyjskiej na uni
wersytecie w Lublanie. 

c.d. str. 15 
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W teatrze pracuję (już? dopiero?) drugi sezon. Pierwszym moim 
teatrEm był Teatr Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, gdzie gra
łem Isię w „Weseiu" Wyspiańskiego i Anię w „Ani z ZieLonego 
Wzgórza" L. M. Motgomery'ego. Role dzieci przypadały mi w 
udziale ba:-dziej dzięki moim warunkom zewnętrznym niż ze 
względu na zainteresowania i predyspozycje psychiczne. 

Mój ulubiony dramaturg to Federrico Garcia Lorca. Moje wy

marzone role wiążą się przede wszystkim z jego utworami. Bardzo 
chciałabym też zagrać Irinę w „Trzech siostrach" Czechowa oraz 
tytułową postać w sztuce Iredyńskiego „Sama słodycz''. I jeszoze 
Szekspir i tragedia antyczna. Po prostu interesują mnie role 
o dużym ładunku emocjonalnym, postacie o silnych namiętnoś

ciach, pozostające w konfliktach z scbą i otoczeniem. 

Te wspania!e role chciałabym grać we wspaniałym, idealnym 
teatrze ... takim, jaki istnieje w mojej wyobraźni. Ten idealny 
teatr scala pracę reżysera, aktora, scenografa, muzyka, choreo
g.rafa i wykorzystuje najnowocześ niejsze środki techniczne. Dzia
ła na widza jednoeześnie słowem, gestem, dźwiękiem, światłem, 

sy·tuacją, tańcem, muzyką, obrazem. Stwarza widowisko będące 

calością składającą się z tego, co chcą przekazać wszyscy twórcy 
tego wi•dowiska. Oczywiście centralnym i niezastąpionym elemen
tem t e a t r u pozostaje zawsze człowiek-aktor i proces jego po
rozumiewania się z widzem. To, co trzeba zrobić, żeby działać na 
widza, żeby nawiązać z nim kontakt, nie zostanie nigdy do końca 
powiedziane czy opisane. I tu przede wszystkim widzę p0<le do 
pcpisu dla aktora, a więc i dla siebie. 

Nie-stety, jestem już dość dorosła , żeby widzieć, że real<izacja 
marzeń jest zawsze inna i przeważnie mniej doskonała od nich 
samych. 

A tak naprawdę, to chciałabym jak najlepiej robić to, co ro
bię. Ot, żeby rzec-eywisty teatr jak i moja rzeczywista w nim 
pra~a były do moich marzeń jak najbardziej zbliżone. 

Ewa Jablońska 

Jesteśmy w teatrze. Lecz rozejrzyjmy się 

wokół siebie i zastanówmy się, czy rzeczy
wifcie tak wygląda budynek teatralny? Bez 
balkonów, bez foteli, nie mówiąc już o lo
żach. A jednak pomimo tych braków - moż

na by to nazwać „nieścisłości teatralnych" -
jesteśmy tutaj i czekamy na TEATR. 

Tak, bo Teatr to właśnie widz i aktor, lub 
jak kto woli - widwwie 'i aktorzy. Jeżeli za
braknie jednego z dwu „składników" TEA-
TRU, to przestaje On istnieć, lecz jeżeli są, 

to może On egzystować wszędzie ... jak Teatr Ziemi Gdańskiej -
nie ma własnego budynku teatralnego, a mimo to istnieje. Akto
rzy jego w różnych miejscowościach i salach tworzą z widzami 
TEATR. Jaki On będzie, to zależy od nas, twórców, czyli widzów 
i aktorów. 
Chciałbym , żeby był „ogromny" a zarazem „maieńki jak orze

szek, gdzie jeden widz i aktor jeden. RozpLątujemy Ludzką biedę, 
>zukamy grzechów i pocieszeń". (Adam Krec21mar). 
Żeby był „ogromny" w sensie oddziaływania na widza. żeby 

potraf.ił tak go zaabsorbować, by zrozumiał, że rzeczywiście jest 
współtwórcą TEATRU i odczuł, że TEATR bez niego nie może 
istnieć. I wtedy będzie mógł powiedzieć: „tak, to jest mój TE
ATR" - i będzie miał do tego prawo. 
Życie każdego z na'> pełne jest różnych niepowodzeń, proble

mów i radości. Czasami jest ono szare, czasem znów różowe. Nie 
zawsze wiedzie się nam tak, jakbyśmy tego pragnęli i czasem 
nie mamy nawet z kim porozmawiać o swych kłopotach, nie ma
my z kim rozwikłać swoich problemów. Idziemy wtedy do TE
ATRU i wspólnie z innymi widzami i aktorami „rozptątujemy 
ludzką biedę", a przy okazji może i swoją własną, lub bawimy 
się. „śmiech to zdrowie", a dzień następny przyniesie dobrą ra
dę. Spostrzeżemy nawet wtedy, że cale społeczeństwo nurtują te 
same problemy, a nawet i głębsze, poważniejsze, które najpierw 
trzeba „rozpiątać", żeby móc znależć „pocieszenie". 
Chciałbym znaleźć wśród Was, widzów, oddźwięk tego, czym się 

z Wami pcdzieliłem. To jest cząstka mnie, a sądzę, że i niejed
nego z Was. Mam nadzieję, że jeżeli będziemy razem tworzyć 
wspólnie TEATR „ogromny" i szukać w NIM „grzechów i pocie
szeń", to będziemy spotykać się często i w licznym gronie. Odejdą 
wtedy w zapomnienie czasy, kiedy to „nawoływano" się do te
atru. 

Za mome:·nt zacrniemy TEATR, między innymi i ja (po raz 
pierwszy z Wami) będę go tworzył. Czy uda~o nam się, choć w 
małym stopniu, uzyskać to, o czym marzymy, osądzimy po TE
ATRZE. Zbigniew. Jankowski 



Na marginesie egzemplarza 

~a egzaminie maturalnym jedno z p ostawionych mi pytań w 
dyscyplinie języka polskiego brzmiało: Scharakteryzuj literaturę 

radziecką na podstawie „Zoranego ugoru" Szołochowa i „Młodej 
Gwardii" Fadiejewa. 

Nie pamiętam już, co w te dy odpowied1ialem na owo pytanie. 
Najprawdopodobniej coś głupiego i szalenie dętego. Zgodnie 

z obowiązującą modą i nikłą znajomością rzec2'y . Potem - już 

sam dla siebie - wielekroć wracałem do tego pytania. Wracam 
do niego w teatrze i nie tylko wtedy, gdy sam naidaję literaturze' 
kształt sceniczny, lecz i wtedy, gdy oglądam Arbuzowa, Babla, 
Szteina i Leonowa w innych teatrach. 
Myślę, że jedną z cech te j literatury , narzucającą się oczom 

i świadomości uważnego czytelnika (reżyser takim być musi) jest 
umiej ętność l)T'2:enoszenia intymnych dziejów jednos~ki na szero
kie tło rewolucji, wojny ojczyźnianej, wielkich budów socjalizmu. 
ra właśnie umiej ętno~ć przeplatania ludziką intymnością wielkich 
panoram polityczno-społecznych i historycznych nadaje tej lite
raturze z jedne j strony pewną tragiczną koturnowość a z dru
giej - autentyczną więź z tym, co w naszych czasach najważ
niejsze ,a więc z myśleniem i C7ynieniem w kategoriach wielkiej 
idd. Ta idea (może lepiej - ta id eowość) nie zawsze musi się 

uzewnętrzniać na szczeblu Kremla czy P ocz1j<J-mu. Nie zawsze też 

do jej pełnego wyrażenia potrzebne są wielkie formy i gatunki 
literackie, takie jak poemat epicki lub powieść wielotomowa. 
Izaak Babel robił to kapitalnie w swoich miniaturowych nowel
kach i niezbyt obszernych utworach scenicznych. Podobną umie
jętność prezentuje Czingiz Ajtmatow w takich nowelach jak 
„Twarzą w twarz" czy „Dżamita". 

A czym innym jak nie zminiaturyzowaną transzeją rewolucyj
nego frontu jest nowela Borysa Ławrieniewa „Czterdziesty pierw
-szy" czyli opowieść o białogwardyjskim Poruczniku i czerwono
gwardzistce Mariutce? O każdym człowieku można opowiedzieć 

fascynującą baśń - powiada Ławrieniew. Trzeba tylko spełnić 

jeden warunek. Trzeba mówić o jego czynach i marzeniach na 
wielkim i szerokim trakcie życia, a nie w oderwaniu od niego. 
Czyny stanowią o atrakcyjności człowieka , a marzenia uwznio
ślają go. 
Uważam, że takimi bohaterami atrakcyjno-uwznioślonymi, wpi

sanymi w tło wielkich przemian (dzisiaj już historycznych) są 

Porucznik i Mariutka. I dla·tego Teatr nasz przypomina ich Pań
stwu w 50-tą rocznicę powstania ZSRR i 55-tą Wielkiej Paź

dziernikowej. 
Nie ma w nase.ym opowiadaniu scenicznym wielkich i granito

(c. d. str. 15) 

Aleksander Biezymienski 

O CZAPCE 

Tylko ten nie przyniesie nam ujmy, 
Tylko ten naszym czasom sprosta, 
Kto w każdziutkim drobiazgu umie 
Rewolucję światową dostrzec. 

Ten - o pieśniach minionych pisze, 
ów - oczęta sławi chabrowe. 
Różnie piszą . 

Ja, towarzysze, 
Chcę - o czapce. 
Karakułowej. 

Czemu to tak mi w niej do twarzy? 
Czemu to mi pod nią po prostu 
Jak latarnie oczy się jarzą? 
Bom ją 
Na przydział 
Dostał. 

--------------- ___ .., ______ _ 
W dziewiętnastym na urlo~--d~-Kij~~---
Przyjechałem, waląc się z nóg. 
Ledwiem dwa dni poleniuchował 
Już na trzeci - do okopów znów. 
Myśmy nowe tworzyli życie, 
Choć nas glód nieraz zginał wpól. 
Tego dnia pokonaliśmy - bez amunicji 
Zbuntowany dziewiąty pułk.„ 
Ale prawda„. O czapce wszak mówić chcę„. 
Oberwaniec, do Moskwy jadę towarowym 
I, jak skarb niesłychany, dostaję w KC 
Przydział 

„Na nakrycie głowy". 
Do magazynu z przydziałem w garści. 
Tam 
Obejrzeli papier rzeczowo 
I 
- W .lecie! -
Czapkę dają mi - naści! -
Nie byle jaką, 
Karakułową. 

Oto teraz, 
Dziś, 

Kiedy mijam 



Rzędy sadłem zawalonych lad, 
Jak bojowy sztandar się wzbija 
Moja czapka z wojennych lat. 

Gdy w przepastnym grzebię towarze 
Wśród przepychu wystaw sk lepowych, 
Znów o tamtym przydziale marzę 
I o dniach niedalekich, nowych, 

Gdy giełdowe czytam ceduły, 
Notowania, 
Kursy na dziś, 
Widzę - trwożą się karakuły. 

Więc jak burza jest moja myśl: 
Cóż, 

Że ktoś tam żyje w przesycie, 
Że się fordem rozbija, rad? 
Przyjdzie dzień: 

Pokażemy przydział 

Nie na czapkę 
Na świat. 

Przełożył Witold Dąbrowski 

Aleksander Iljicz BIEZ YMIENSKI (uc. 1893 r. w Żytomierzu). Studiował 

w kijowskim Instytucie Handlowym. Drukuje od 1918 r. w latach 1923-
1926 należał do grupy tzw. „poetów komsomolskich", był współzałożycielem 
grup „Kuźnica" i „Oktiabr", następnie Rosyjskiej Asocjacji Pisarzy Pro
letariackich (RAPP), współpracował z pismem „Po prostu''. Autor szeregu 
poematów. sztuki „Wystrie!" (19W), bardzo wielu wierszy satyrycznych. 

Wiersz ten, jak i pozostałe z publikowanych w programie, wyjęto z t. II 
opracowanej przez Witolda Dqbrowskiego, Andrzeja Mandaliana i Wiktora 
Woroszylskiego „Antoiogii nowoczesne; poezji rosyjskiej, 1880-1967", (Wyd. 
Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1971). 

c. d. ze str. 6 

Trudny był bój i nieraz wątpiliśmy sami, 
Czy zdołamy <Obronić dal stuleci przyszłych, 

Kiedy w nas wróg raz po raz walił granatami, 
To i do was napewno dobiegły odpryski, 

Takim maleńkiim „odpryskiem" tamtych lat są losy Marii Ba
sowej i porucznika gwardii Wadima Nik.Ołajewicza Goworuchy
-Otroka. Skondensowany do maksimum konflikt postaw, skame
ralizowany do dialogu dramat dwojga młodych nie tylko nie oSła
bia ideowego patosu, ale przez jego urzekające uczłowieczenie za
chowuje w tym „odprysku" cały ża: ~amtych czasów - gorący, 

promieniujący na dziś i na jutro. 
W . L. 

c. d. ze str. '1 

„Balladę o poruczniku i Mariutce", opartą na noweli B. A. Ła
w~ieniewa :,Czterdziesty pieru;szy", napisał w 1960 r. Sztukę prze
ło~ono na Języki - polski, wioski, francuski i niemiecki. Prapre
miera „Czterdziestego pierwszego" w adaptacji Bratka Krefta 
~dbyła się w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie 3 listopada 1962 r. 
Jako dwusetna premiera tego teatru. 

c. d. ze str. 12 
wy~h. słów'. nie strzelają działa dużego kalibru, są za to zwy
czaJm ludzie, trochę po dziecinnemu poważni. Oboje chcą zna
leźć ~ię jak11ajlepiej na wiel<k<iej scenie życia wstrząsanej „czkaiw
~~ wue~ów". Wabi ich i pociąga ku sobie młodość. Prawo natury 
sc1er~ s.1ę z prawem odrębnych klas, obrosłym w przesądy, uprze
dzenia 1 urazy. Właśnie po to robimy rewolucję, abyś ty, mamin
synku, nie miał prawa nazywać mnie chamką i abym ja mogła 
nauczyć się pisać wiersze i dogonić cię w twojej uczoności. Tak 
mniej więcej wykłada swoje racje Mariutka. A Porucznik? Po
rucznik płaci za swoje racje najwyższą cenę. 
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