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... Mój wiek umieraj~cy, 
Mój wiek odradzający się, 

Mój wiek, którego dni ostatnie będą piękne, 
Moja okropna noc rozdzierana okrzykami zgrozy, 
Mój wiek rozświetli się słońcem, moja mila, tak jak twe oczy. 

Nazim Hikmet 
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NAZIM HIKMET ŻYCIE I TWóRCZOSC 

Naz:im Hikmet, największy współczesny poeta turecki, jeden z naj
większych żyjących poetów świata, urodził się w 1901 roku w Salonikach. 
Jego ojciec, Nikmet Nazim, był wysokim urzędnikiem państwowym, 
matka - malarką. 

Młody Nehmet Nazim Bej (bo tiik brzmi jego prawdziwe nazwlisko) 
pisze pierwsze wiersze mając czternaście lat. Podpisuje je pseudonimem 
Nazim Hikmet. Pseudonim ten po <reformie nazwisk w Turcji staje się 
jego oficjalnym nazwiskiem. 

Podczas pierwszej wojny światowej w Turcji rozpoczyna się walka 
ze starym porządkiem społecmym, z sułtanem i monarchią otomańską. 
Nazim Hikmet wyjeżdża do Anatolii i bierze udział w wojnie o niepod
ległość. Powstają poematy patriotyczne. Ale poeta zdaje sobie wkrótce 
sprawę, że to, co dzieje się w jego kraju, ,to tylko rewolucja burżuazyj
na. Nazim Hikmet chce walczyć o świat naprawdę nowy. Zdaje sobie 
sprawę z ogromnego znaczenia Rewolucji Październikowej. W 1920 roku 
wyjeżdża przez Batum do Zwią:lllru Radzieckiego. Postanawia się uczyć. 
Ógromny wpływ wywiera na niego poezja Majakowskiego - zrywa 
z tradycyjną prozodią turecką, zaczyna pisać wolnym wierszem. 

Swoje poematy, pośwlięcone przede wszystkim sprawom rewolucji, 
posyła do Turcji; ukazują się one na lamach postępowych czasopism. 
Uderzają publiczność nową rtreścią i śmiałą formą. 

Rząd Mustafy Kemala, przeprowadziwszy reformy polityczne, pozo
staje wrogiem wszelkich mchów społeC'7Jilych, ohce zignieść rewolucję 

w zarodku. Nie może tolerować wierszy Hikmeta. Naz:im Hikmet wstaje 
zaocznie skazany na więzienie i grzywnę. Ale Hikmeta nie przeraża wy
rok: w 1928 roku, w okresie r-0zpoczynającej się faszyzacji Turcji, wraca 
do kraju i zaraz po przyjeździe odsiaduje karę więzienia. 
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Ledwo wyszedłszy z więzienia , mimo wywieranej nań presji, wydaje 
swój pierwszy zbiór wierszy pt. „835 linijek" (1929). Dla literatury tu
reckiej z;biór ten jest prawdziwym gromem z jasnego nieba. Nazim Hik
met odrzucił wszystki-e konwencje, tak <treściwe jak i formalne, rządzą
ce dotąd poezją turecką. Wkrótce Zinajduje naśladowców wśród młodych 
poetów i wolny wiersz, poświęcony sprawom codziennym człowieka 

i jęgo walce, zyskuje w TurQji prawo obywatelstwa. Przed Nazimem 
Hikmetem otwierają się łamy rpisma „Miesięcznik Ilustrowany" i tam 
pod hasłem „Obalimy gliniane bożki" atakuje mieszczańską literaturę 
i jej reprezentantów. W prasie wybucha burza. W~rótce potem, kiedy 
w Stambule roZd)oczyna się strajk tramwajarzy, Hikmet, chcąc go uczcić, 
pisze poemat pt. „Miasto, ~re straciło głos". Ponieważ strajki w Tu!l:cji 
uważane są za przestępstwo, poemat Hikmeta uznano za czyn antypań
stwowy i redaktor „Miesięcz.nika Literackiego" zostaje skazany na wię
zienie i grzywnę. Uderzając w redaktora, a nie w pisarza, rząd turecki 
chdał ..,vywrzeć presję na wydawców, przerazić ich, aby me wydawali 
wierszy poety. 

Mimo to co irok niemal wychodzi tom wierszy : „Gioconda i Si-ya-u", 
„I + I = I", „Miasto, które straciło głos" i inne. Minister Sipraw We
wnętrznych Turcji, zaniepokojony sukcesem komunistycznego poety, 
każe wytoczyć mu sprawę sądową o propagandę komunistycZIIlą. Naziro 
Hikmet nie ukrywa podczas procesu swych przekonań, zaprzecza jednak 
stanowczo, jakoby popełnił jakiekolwiek przestępstwo przeciwko obo
wiązującemu prawu. Dzięki w~aniałej mowie obrońcy, Irfana Emina, 
który do dziś trwa w iernie u boku poety, Nazim Hikmel, uniewiniony, 
opuszcza wśród oklasków zgromadzonej publiozności salę sądową. 

Jego pozycja wśród literatów i dziennikarzy 1.lilTlaonfa się z każdym 
dniem. Jego książki są natychmiast rozchwytywane, mimo to jednak, 
aby zarobić na chleb, musi pracować przy tłumaczeniu filmów cudzo
ziemsk!ich w firmie lpek. 

Stosunki panująĆe w przemyśle kinematograficznym, 11ieludz.kie 
traktowanie i wyzysk ;pracowników skłaniają Hikmeta do napisania 
ostrej satyry „Telegram, który nadszedł w nocy", skierowanej przeciwko 
właścicielowi wielu kin, pI1Zeciwko paszy Siireja. 

W tym samym czasie ukazuje się na półkach księgarskich powieść 
pt. „Dlaczego Benarsi się zabił", poświęcona rewolucjonistom ·Indii, 
i dwie sztuki: „Dom śmierci" i „Czank". Sława poety dawno już wyszła 
poza k.rąg intel.rigencji. Naziro Hikmet jest pisarzem bliskim cal:emu lu
dowi. Policja podc.zas rewizji znajduje jego wiersze w mieszkaniach ro
botników. To wystarczy, by znów oskarżyć poetę o propagandę komu
nistyczną. I robotnicy, i Hi.kmet zostają are~towani. Poetę pold.cja 
zakuwa w kajdany i odsyła do najcięższego więzienia w Bul'sa. 
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Jednocześnie toczą się przeciw niemu trzy procesy: o propagandę 
komunistyczną, o knowama przeciw rządowi i trzeci - o zniesławienie, 
wytoczony przez paszę Siireja. Poeta otrzymuje fantastycznie wysoki 
wymiar kary, ale po roku jego adwokat uzyskllje kasację poprzedniego 
wy;roku. 

Naz'im Hikmet po uwolnieniu wystawia w . Teatrze Miejskim 
w Stambule sztukę „Zapomniany człowiek" . Jest rok 1935. Jednocześnie 
ukazuje :się zbiór jego saty.r „Portrety" i „Listy do Taranta Babu", 
piętnujące Włochy za napaść na Abisynię. 

W 1936 roku ukazuje się jeszcze długi poemat „Epopeja Bedrotina 
syna Kadi z Simarny" i dwa zbiory studiów polityc~nych : „Demokracja 
radziecka" i „Faszyzm i raS!izm niemiecki". 

Oto ostatnie książki Hikmeta, które jawnie ukazują się na półkach 
kiSięgarskich. W 1937 roku poeta, jak zawsze wierny sprawom swego 
czasu, pisze jeszcze długi poemat o Hiszpaniii. Poemat ten, zawsze jesz
cze niesłychanie aktualny, brzmi obecnie tak, jakby HHnnet napisał 
go dziś do sprawiedliwych całego świata, walczących o pokój. 

Faszystowski rząd Ankary postanawia ostatecznie położyć kres 
działalności Hikmeta. Znów aresztowanie, znów proces, znów brak pa
ragrafu, który pozwoliłby na wydanie skazującego wyroku. Ale zawsze 
można Z1I1aleźć sposób. 

Na początku 1938 roku policja, na rozkaz Ministerstwa Spraw We
wnętrznych przeprowadza rewizję w szafach uczniów Wyższej Szkoły 

Marynanki Wojennej. Znajduje wiersze Nazima Hikmeta, oficjalnie wy
dane i oficjalnie sprzedawane w księgarniach. Więzienie śledcze, a po
tem 'sąd wojskowy na tajnym posiedzeniu , nie dopuszczają~ adwokata, 
skazuje poetę za „podburzanie wojska przeciw rządowi" rta dwadzie
ścia osiem lat więzienia. 

Obecnie upłynęło od tej chwili piętnaście lat. Nazim Hikmet prze
siedział trz)'ll1aście lai w ciężkim więzieniu w Bursa. Ale więzienie nie 
złamało g-0. Człowiek ciężko chory na serce nie przestał pisać i swymi 
wierszami walczyć o sprawiedliwość. W 1948 roku, kiedy został prze
niesiony do szpitala, udało mu się potajemnie przesłać wiersze znajdu
jącym się na wolności przyjaciołom. Wiersze te dotarły do ludu Turcji, 
a potem do ludów całego świata. Czytają je ludzie w Związku Radziec
kim, we Francji, w Ameryce„. Te wiers.ze ukazują się dziś po polsku. 
Frzeczytajcie je. Trudno o nich mówić bez wzruszenia, trudno o nich 
bez wzruszenia myśleć. 

W maju 1950 roku Nazim Hikmet rozpoczął na znak protestu gło
dówkę. Nie od razu można .zrozumieć, dlaczego cu-0wiek, który pisze: 
„trzeba się pazurami trzymać życia, chociaż ono nie jest już przyjem-
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nością, bowiem obowiązlkiem wobec wroga jest przeżyć jeszcze 
jeden dzień i jeszcze.„" , własnowolnie naraża się na śmierć z wyczer
pania. 

Ale Hikmet wyjaśnia to w liście do swego adwokata Irfana Emino,· 
napisanym w pierwszym dlniu głodówki. 

„Mój drogi! 

Rozpoczynam dziś głodówkę w obronie prawa i prawdy. Nie de
nerwuj ~ię, nie niepokój . Czy nie pięknie jest zdobyć się na śmierć 
w obrorue [prawdy, śmiercią zaprotestować przeciwko niesprawiedli
wości? ... 

Jest n:eczą jasną, że wszystkie podjęte przeciwko mnie kroki sądo
we. były nielegalne, tak jak nielegalny był wyirok. W ciągu trzynastu 
lat ~c~~łem _wszystkie możliwości, jakie zawiera prawo, aby żądać 
wolnosc1. Nie wzięto pod uwagę moich podań. Tym razem zwracam się 
wprost ~o .narodu tureckiego, a za znaczek pocztowy niech mi posłuży 
własne zyc1e. Rozpoczynam głodówkę nie po to, aby popełnić samobój
stwo, ~le po to, by żyć i pracować dla mego ludu. Nie znalazłem, nie
stety, mnego sposobu, aby móc przemówić do sumienia świata. Stan 
me~o s~a, n_erv:ó-·~, płuc, nie wróży mi długiego życia. Ciężko byłoby 

um1erac. w więzieruu na atak serca. Moja głodówka to nie ostentacyjna 
poza ~m szantaż. Ale jeśli i tak mam się spotkać ze śmiercią, chcę 

umrzec w ten ·sposób, aby podkreślić honor i odwagę ludu, do kt.órego 
należę ... " 

A teraz posłuchajmy adwokata, który tak opiJSuje spotkanie z Hik
metem podczas jego głodówki: 

„Udałem się do Bursa zaraz po rozpoczęciu przez Hikmeta głodów
ki. Przyjął .mnie odważniej i radośniej niż zwykle. 

„P~ejmując tę decyzję - powiedział - nie mam zamiaru popełnić 
saz;10b0Jstwa. Samobójstwo popełniają ci, którym obrzydło życie, ci, 
kt.órzy ZJrezygnowali z walki. A ja jestem związany z życiem każdym 
nerwem i każdą kroplą krwti. 

Nie irezygnuję z życia. A1e nie mam zwyczaju gnić w zacisznym 
kącie wiQzienia, aby w lnim wreszcie spokojnie umrzeć. Jeżeli sytuacja, 
w jakiej się znajduję, potrwa dłużej - zabije mnie następny atak serca. 

Nigdy nie dopuszczę do tego, aby moja śmierć była daremna, aby 
umrzeć, nie dając wyrazu swojej woli zwycięstwa. Jeżeli nie uda mi się 
za życia zwalczyć niesprawiedliwości i żywym opuścić więzienie, niech 
przynajmniej moje zwłoki odzyskają wolność. 

Widzisz mnie silniejszym niż zazwyczaj. W sercu moim zyJe ra
dość podobna radości tych, którzy wyruszają do walki z nadzieją zw-.1-
cięstwa. Grozi im śmierć i kalectwo, ale podtrzymuje ich ta największa 
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siła, jaką jest nadzieja zwycięstwa. Ona panuje w moim sercu. Nie 
zgodzę się, aby naprómo trapili się ci, którzy mnie kochają, aby się 

nade mną litowali". 
Opuściłem Hikmeta pod.niesiony na duchu jego postawą. Wiele się 

ostatnio w prasie całego świata pisze -0 Nazimie Hikmecie, ale wielu 
pisarzy popełnia błąd. Nie rozumie postawy Hikmeta. Apeluje do litości 
ludzkiej: „Hikmet jest chory, znajduje się w tragicznym stanie, jego 

matka oślepła.„" . 

Zapominają, że Hilonet walczy i o co walczy. Nie chcemy współczu
cia. Dobroczynność i litość są udziałem tych, którzy się upokorzyli. Hik

met zaś jest nieugiętym bojownikiem". 

Cały świat postępowy ~począł walkę o uwolnienie Nazima Hikmeta. 
Związek Pisarzy Radzieckich, związki pisarzy francuskich, polskich, 
czeskich, węgierskich itd. protestowały przeciwko barbarzyńskiemu po
stępowaniu rządu tureckieg-0. Zabierały głos związlki młodzieży, związki 
pracowników, demokratów i inne. Odbywały się protestacyjne wiece 
i manifestacje. Wiele prywatnych osób wysyłał9 Usty i depesze. Kiedy 
Hikmet po dziewiętnastu dniach gŁodówki (pl"Z'er'Wał ją na .prośby przy
jaciół, roz.poczęło głodówkę zamiast niego czterecti pisarzy tureckich, 

znajdujących się na wolności. 
Zorganizowana akcja demokratycznej opinii świata odniosła sukces. 

W lipcu 1950 r. faszystowski rząd turecki został zmuszony, pod presją 
postępowego świata, do uwolnienia Nazima Hikmeta. Walka o uwolnienie 
Nazima Hikmeta była jedną z bitew wydanych w obronie pokoju przez 

obóz pokoju. Bitwę tę wygraliśmy. 
Ewa Fiszer 
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Hatcze, lekarz - przewodnicząca 

Komitetu Obrońców Pokoju . 
Sulejman, urzędriiik banku - jej mąż 
Giuzin, studentka 
Nuri, architekt 
Ismaił, robotnik 
Murat, adwokat 
Hussein, pisarz 
Fatma 
Ali, jej W111Uk 
Satylmysz 
Osman , chłop 
Córka Osmana 
Ibrahim, robotnik 
Robotnica 

I kobieta 
.II 
III " 

" 

Scenografia : Matian Bogusz 

Asystent scenografa: Iwona Zaborowska 

Danuta Korolew icz 
Janusz Kłosiński 
Wieslawa Mazurkiewicz 
Leopold Schmaus 
Wojciech Pilarski 
Seweryn Butrym 
Waclaw Scibor 
Janina Draczewska 
Edward Wichura 
Józef Pilarski 
Marian Nowak 
Julia Temerson 
Tadeusz Teodorczy k 
Bronislawa Bronowska 
Ewa Kacprzak 
Maria Białobrzeska 

Hanna Bedryńska 

SZTUKA W 3 AKTACH 

PRZEKŁAD : EWA FISZER 

Szachende 
Hassan, jej sy n 
Senator Caine, szef amerykańskiej 

misji wojskowej 
Smith, amerykański doradca 
Premier 
Minister sp raw wcwnętrZ'!1ych 
Kemi!, redaktor 
Na czelnik policji . 
Tłumacz Smitha . 
Tłumaczka premiera 
Sekretarz Kemila 
Strażnik . 
K upiec 
Kerim, adwokat 
I gazeciarz 

II 

Robotnicy, r obotnice, sędziowie, policjanci, goście . 

Bohdana Majda 

* * 

Stanisław Skolimowski 
Zygmunt Malawski 
Jan Zieliński 

Mieczyslaw Wald 
Adam Cyprian 
Tadeusz Minc 
Gustaw L utkiewicz 
Wanda Jakubińska 
Zdzislaw Suwalski 
Bolesław Bolkowski 
Wacław Kowalski 
Bogdan Baer 
·Józef Łodyński 
Dobrosław Mater 

Inscenizacja i reżyseria : Kazimierz Dejmek 

Asystent reżysera: Arkadiusz Basztoń (PWSA) 
Muzyk a: Tadeusz Baird 

Kierownik zespołu instrumentalnego : J an Wasilewski 

Kierownictwo techniczne: Kazimierz Mróz 
Swia.tło: Tadeusz Tutaj i Ryszard Staniszewski 

Peruki : Bogdan Szyjakowski 

Dekoracje i kostiumy wykonano w Połączonych Warsz.tatach Państwowych Teatrów w Łodzi. 



TURCJA W S P O Ł C Z E S .N A 

Sułtanat turecki, reprezentujący państwo feudalne, oparte na krań
cowym wyzysku i zacofaniu tureckiego ludu, został obalony przez par
tię nacjonaldstyCZIIlą pod wodzą Kemala Paszy w roku 1923. 

Burżuazyjny rząd Kemala Paszy, w zaraniu swego działania postę
powy, przeprowadził reformy obyczajowe jak: europeizacja stroju, rów
nouprawnienie kobiet, poza tym reformy gospoda~e: niewielka rozbu
dowa przemysłu, zniesienie wielklich dworskich latyfundiów. Rychło 

jednak rząd ten odsłonił swoje reakcyjne oblicze zarówno na terenie 
polityki zagranicznej jak i wewnętrznej. 

, Turcja, kraj przede wszystkim rolniczy, zasobny w pszenicę, owoce 
południowe, tytoń, wełnę, bawełnę, ze słabo ;rozwiniętym przemysłem, 

6].e posiadający bogate, niewyzyskane źródła surowców przemysłowych 
jak miedź, chrom, cyna, węgiel - sitanowiła a:aws.ze p;rzedmiot zainte
resowania zagranicmych kapitalistów. Początkowe wpływy polityczne 
Anglii i Francji ustąpiły w latach 1935-1942 wpływom . Niemiec hitle
rowskich. Gdy jednak zaborczy faszyzm niemiecki zagroził Turcji -
wróciła ona w orbitę polityc=ą i gospodarczą państw anglosaskich, 
a przede wszystkim USA. 

Obecnie Turcja należy do krajów agresywnego bloku, montowanego 
przez imperialistów amerykańskich przeciw ZSRR i krajom demokracji 
ludowych i objęta jest planem Marshalla. Rząd turecki, reprezentujący 
interesy bankierów, przemysłowców i obszarników, podporządkował się 

całkowicie Waszyngtonowi, pozbawiając Turcję faktycZ1I1ej suwerenno
ści. Rząd ten oddał wszystkie złoża surowców przemysłowych w eksplo
atację monopolom amerykańskim. Monopoliści wyzyskują do ostatnich 
granic tureckiego robotnika, wProwadzając często 15-16-godzL"lily dzień 

10 

I 

pracy bez wynagrodzeni.a za godziny nadliczbowe. Zasiłki dla bezro
botnych w ogóle nie istnieją. Zmarshalldzowana Turcja jest krajem po
twornej nędzy. Jak piszą dzienniki tureckie, „dach nad głową uważany 
jest za luksus... ludzie nie mają mydła . W Turcji jedna para obuwia 
przypada na dwie osoby". 

We wsiach tureckich panuje nędza, głód i choroby. Chłopa uciskają 
obszarnicy, lichwiarze i spekulanci. W Turcji !/a ziemi ornej należy 

do nielicznej garstki obszarników. Na pozostałej t/a żyje 16 milionów 
chłopów, z których 6 milionów - to bezirolni. Na terenie niektórJCh 
wsi w Anatolii obszarnicy mają prawo sprzedawać chłopów razem 
z ziemią. I 

Ostateczną .ruinę chłopstwa powoduje zamykanie przez USA zagra
nicmych rynków zbytu dla rolnych płodów Turcji w obawie przed kon-
kurencją. 1 

W dalszej konsekwencji służalczej polityki wobec obcego imperiali
zmu rząd turecki zamerykanizował swoje siły zbrojne. Przyjął doradców 
wojskowych USA, armię uzbroił w sprzęt amerykański i siłami wyzy
~kiwanych tureckich robotników ;rozbudowuje bazy lotnicze, morskie 
i przemysł wojenny. W związku z agresją amerykańską w Korei rząd 
turecki wysłał na rozkaz USA swoje oddziały na Koreę. 

Reakcyjna polityka rządu napotykała zawsze na opór ludu turec
kiego. Opór ten, początkowo slaby z uwagi na ciemnotę i zacofanie lud
ności, ciągle przybiera na sile. Jądrem oporu tureckich mas pracujących 
jest partia komunistyczna, pozostająca w głębokim podzie1n1u. Partia 
komunistyczna organizuje strajki, walczy o zjednoczenie wszystkich sił 

antyimperialistycznych w jednym narodowym froncie. W odezwach, 
kolportowanych w całym kraju, domaga się anulowania wszystkich 
układów z imperialistami amerykańskimi, nie udzielania poparcia do
ktrynie Trumana i planowi Marshalla, oczyszczenia aparatu państwo
wego i armii od zagranicznych specjalistów i doradców, nawiązania 

przyjaznych stosunków z krajami demokracji ludowej i ze Związkiem 
Radzieckim, zniesienia wszystkich antydemokratycznych ustaw, prr/
znania robotnikom i chłopom prawa do zakładania legalnych organiza
cji politycznych. 

Rząd turecki z pomocą doradców amerykańskich walczy zaciekle 
z partią komunistyczną. Stosuje krwawy, okrutny terror. Prowokacje, 
masowe aresztowania, bestialskie metody śledztwa są na porządku 
dziennym. 

Wyrazem zorganizowanego oporu ludności tureckiej przeciw zdra
dzieckiej polityce rządu jest ruch Obrońców Pokoju. W lipcu 195-0 ro'ku 
wstało utworzone Tureckie Towarzystwo Obrońców Pokoju. Bezpo-
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średnią przycz.yną jego powstania było wciągnięcie Turcji do agresji 
ameryikańskiej . na Korei. Towarzystwo opublikowało odez.wę protestu
jącą przeciw wysyłce wojsk tureckich na Koreę. 

Odezwa ta znalazła oddźwięk w najszerszych warstwach narodu 
tureck.iego. W wielu miastach rozpowszechniono dziesiątki tysięcy ulo
tek, inawołujących do walki o pokój. Alpe1 Sztok:holmsiki podpisały 

ogromine rzesze robotników, chłopów, kupców,· inteligencji, oraz wybitni 
działacze kultury i sztuki. 

Dalszytn w-,rrazem protestu przeciwko woJme były żywiołowe ma
nifestacje IUdności w miastach, przez które przejeżdżały pociągi, wio-

zące żołnierzy na Koreę. 
Na akcję Towarzystwa Ol:)rońców Pokoju rząd turecki odpowtie

dzi.ał zdelegalizowaniem Towarzystwa, aresztowaniem jego przywódców 
i zamknięciem wszystkich dzienników, głoszących hasła pokojowe. 

Jednak walk.a narodu tureckieego o pokój i niezawisłość narodową 

trwa i zatacza corą.z szersze kręgi. Nie powstrzymają jej żadne faszy
stowskie metody represyjne reakcyjnego rządu tureckiego i jego mo
codawców zza oceanu. 

j. k. 



Z repertuaru P . . T . N . 
HENRYK VI NA ŁOWACH 

S. Butrym - Henryk VI, A. Szalawski - Ferdynand Kokl. J . Pilarski - Robert, B. Rachwalska - Małgorzata, 

W, Mazurkiewicz - Betsy. 



J. Kłosiński - Lurwell, T. Teodorczyk, T. Minc, L. Schrnaus, 
M. Nowak, - żołnierze. 

A. Szalawski Ferdynand Kok!, G. Lutkiewicz - Milord Rydyng 

W PRZYGOTOWANIU: 
LOPE DE VEGA 

„DZIEWCZYNA Z DZBANEM" 

• 

,J Kłosiński - Lurwe_1_1 _______________ __. __________________________ __._ ______________ _ 



Cena programu zł I .80 
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