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ALEKSANDE il FADIEJEW 
sekretarz generalny Związku Pisarzy Radzieckich 

Aleksander AJeksandlrawicz Fiadiejew urodził się w cr'oiku 1901 w Kim
ry, GUJbernJ Twerskiej. Rodzice jego lby1i poch•odzeni!a chłopskiego. 
Fadiejew spędził dzieciństwo w obszarze Południiowo-Ussmyjskim i uczę
szczał do szkoły :zawodowej we Władywostoku. W •roku 1918 wstąpił do 
Pamtii. KomUITTJisty1cznej, biorąic czyinny udział w ruchu 1pair.tyrzanckim 
przeciw białogw>Mdzistom gen. Kolczaka i natPastnikom japońskim 
w Rrzymorzu. Po zakończeniu w.oj.ny domowej Fadiejew studiował 
w Moskiewskim linstytucie Górnd.crzym. 

1Ęierwsze opowiadanie Fadiejewa pt. „Zalew" 'Uk:arz.aifo się w roku 1923, 
wkrótce potem - następne pt. ,,Pod prąd". Nawet w tych wczesnych 
utworach, które mila.rły tend€1Il!cje do schematycuwści i orlmlaczały się 
nadmiiairem :pow.ieriZChoW1I1y.ch efektów iromarutycwych, Fadie jew ipoota
wilł wbie -cel, 111.ad Móirego osią:gniędem pr:aoował przBZ caij',e życie. P rzed
miotem jego izaimiteresowarua słały się na:jwa:żmiejsz·e zagadnienia 2JW!ią
zaine z rewol'll!cją: przedstawienie postaci bo1szew1ckiich przywódców 
ludowych, sprawa pmewodnictwa Pairtiri. w masach, wal!~a między świa
topoglądem socja~islt~ym a irndywiduali:zmem i fi!łozofi:ą imiesziazań
ską, problem iinteligenta i rr-obotniika. 

W lafach 1925 - 26 Fadlliejew IIlapisał „Rozbicie". Po iraz p i.i rwszy 
w hi:storii J.irt;era1twry iradzieC'lciej ukazała się powieść, Móra pvzyniosła 
giłębo:ko prawdziwy obraz dzi.aiłalcza ibcilszewirdkiego, prcoanieni'll j ącego 
radosnym ,życiem. Lewinson, ikomendan rt; oddzńału partyzainJtów (główiny 
bohater >tej jpOwireści) , doświadczył „ogromnego pragn1ema, kitórym żyje 
npwy ty;p człowieka socjalii.styczrrH:~go, godinego podziwu, rpełinego ·życia 
i dobrodusZ1I1ego - prag:nienia, którego nde moiżna porównać z żadnym 
innym ipożądainiem". Oddział Lewilnsonia z stad: okrążony rprzez wroga 
i rozbiity, rt:y1ko dzci.ewiętnastu iludzinm udało się jprzebić. Mimo to par
tyzanci me 'Il.maili się za pokOinanych. „Rozbicie" - oto tytuł książka., 
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opisującej , jak pod wpływem idei bolszewickiej li bolszewickiego mora
le, lktór e było udziałem L ewiinsoina i ludzi jemu podobnych, setki i ty
siące wczorajszych 111ó.ewolm.ilków kiaipi~u zostały Wiprowadzone 
w koleill1y n owego życia. Książka ta ,po~a~je jak ks:z;ta<łtowaffi się myśl 
nowego c~owaeka radzieckiego. Jest t o powieść omawiiająca rewolucyj
ną strategię Parli.i bOllszewickń.ej i .pmynosząoa odpowiedź na ipytaniie, 
dlaczego w Rosji zwyciężyła rewolucja. 

W Latach 1930 - 36 zostały qpublikowarne trzy części nowej .powieści 
Fadie jewa !Pt. „Ostatni z Udege". Celem itej powieści jest pokazaniie, 
jak pod p rzewodnictwem ewydęskiiego proletariart;u ludność Udege, ~tó
ra prowadziła dotąd patri.airchalny •t.ryb życia, 2lmier.zała do przyj ęcia 
ustiroju soc jailisrtycznego, przeskakuj ąc pośredlruiie fazy Tozwoju s:połe-cz
nego i ekono!ffiioznego. A!kcja powieści 12Jaozyna się w okir.esie wojrny do
mowej . Dalsze części dzieła , współcześnie pi.srune, pełne są materiałów 
dotyczących rewolucji proletairiackiie j na Da'1ekim Wschod~ie, a zwła
szcza ruchu ipartyza1r1ck:iego prz ciw białej gwardii i si.łom iinterwen
cyjnym. 'No i socja ilne podłoże powie.§oi. stanowi cod:ZJ1erune żyde i oby 
czaje szczepu Udege. Wśród głównych bohaterów IP01wieści. znajduje się 
kapirt:aUsta Gimmer i jego rodz.i.na, dziaiłac:zie r ewolucyjni ó. IPmedstaiwi
ciele p rostych ludzi, jak Szurkow, Aliosza Malenko lub „Ptaszka", ora z 
postacie kulaków, białogwardyjskich ofti.cerów i iruteli1gentów. Powieść t a 
daje wiemy obraz zachowania się mas Judowych podczas wojny, walki 
ludu o inowe żyde. · 

W dk,resie wojny z. ruhleroiwskimi Niemcami Fadiejew poświęcił się 
w dużej, im.ierae pracy dzieninilkarrskiej i pU1blicystvcZ1I1ej; inaipisał rów
nież „Opowiadania leningradzkie" o :powieść ;pt. „Młoda Gwardia". 

„Opowiadania leningradzkie" mówią o niezłomnym morale ludności 
miasta w ~asie tragiczny.eh :dlrlri.. blo'kiady i o izwycięsbwli.e najwyższych 
duchowych wartości mteszkiańców Le:n:iingradu nad ich fiizycmymi cier
pieniami. „Większymi i baTClziej godnymi :podziwu od wsizyst'kiego co, 
widział Lenmgred podo:z.:as owych miesięcy waillki i męki - pisze autor 
w •zakończeniu ks.iąilki - 1byli j·ego mrl-'es~ńcy, walc:ziący jak żołini.erze 
na :fironaie". 

Treść „Młodej Gwarotl.i" opiera się ma priaw:dtziwyich zdairaeni:ach, 
wziętych iz życia podziemnej orgaruizaicji, zawiązao:i.ej rpraez członik:ów 
młodiz:ieży komsomolsikiej :kJtóra rozwdijała swą dziaiłailm.ość w mieście 
Krasnodon, w pobliżu Woroszyłowgradu, podczas niemieckiej okupacji. 
55 chłopców i dziewczyn zostało rr-oz.stra.elanych ,prirez hltlerowców, któ
rzy przedtem skatowali swe ofiary w więzieniu. Przywódcy tej walecz
nej grupy - Oleg Koszewoj, Ulia111a Gromowa, Sergiej TiUJlenin, Luibow 
Szewcowa i Irwan Ziemnuchow - izostailii pośmiertnie odznaczeni pmez 
Rząd Radziecki tytułami Bohaterów Związku Radzieckiego. 

W „Młodej Gwattlii" Fadiejew :prizeprorwacba daileko idące uogólnie
nia fńlozo:f:irc:zm,e. Zestawia bilans iżycia i ro:z;woju ~ecznośoi radziec
kiej za o/kres m inionego ćwierćwiecza i daije przegląd dwóch ;pokoleń 
radzieckich i1udzi : staT.szego pokolenia - iktóre dokonało wielkiego prze-
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wrntu w histor.i:i ludzkości , .stwOII'Zyło pierws21e socja1li:.styczne państwo 
na świecie, urtrzymaiło je w .gwałtownych sta:rciach z ]·ego liczmymi WJrO

gami i wychowało t ych, którzy dalej prow.adizJić będą roopo:częte dzieło 
- oraz generacji młodej , która wyrosła już pod potężnym wpływem 
,komunistycZ1I1rej idoologiii i stworzyła nowe społecz:eństwo. 

Pogląd nia ipracę jako na podstawę życia , pogairda dla nierdbów .i nie
nawiść do· wyzysku człowieka pnzez człowieka, bez wz.ględu ina jego for
mę - oto główne zasady młodzieży radzieckiej, u1trw~Jone ~ j1ej urny: 
śle przez <eały styl życia w okresie 1pięciolatek stahnowsbch, ·~~neJ 
wie}kiego zaipaił:u do 1twórczej prncy. Autcir odsłania 'Prz.ed czytelmk:e m 
psychikę swych bohaterów, polkazuje jas!!1e, promieniejące sz.c~ęsc1em 
żyde młodego pokolenia radzieckiego, życie z,a,tJrute ~ .swym ~~lązk;i 1na
rzuconą 1przez wiroga Sii.łą iZła, która obraża. uczucia człowieczenstwa 
swym zaprzeczenri.em wszystkiego, co było d~ogie temu mł?demu ipokoJe
niu. Ksiąika ita jest wlllikliwym obrachunkiem bohatersbch wa1lk Mło
dej Gwardii o s:zczęcie i •wolność. 

Postacie Matv-rieja Szulgi i Andreja Walko , działaczy pa·rtyjnych, zosta~ 
ły nakreślone po mistrzowsku. Fadiejew odsłania ż_ródło siły. du~ho.we~ 
i męstwa tych prawdziwy.eh kierownilkó'\v ludu. Ci bolsz:w1cy J. liil!Il~ 
bohaterscy ludziie radzieccy, 1przedstawieni ;przez auto.ra, iktorzy walc~y~i 
z wrogiem każdy na swym odci:niku, głębo1ko wn1ka'ją w naszą pamięc. 

„Młoda Gwardia" w wykonaniu ~łnchaczy P.VV.S.T. w Łodzi 

Wśród nich są górnicy 1i .ralnky z sowcho2ów nauczyciele i uczniowie, 
agronom owi€ .i uirzędrni<:y d.ns1tytucji ·rządowy.eh i 1rganizacji parrty j
nych, oficerowie i żołnierze Armii Radzieckiej. „M.foda Gwardia " jest 
pierws;zym po wojnie wielkim dz1iełem ·hteraokim, które zawiera wni
kliwą i dokładną analizę ino1wego człowielka radzieckiego i odkrywa głę
boko zakorzenione kłącza ludowego patriotyzmu. P owi ść ta opisuje 
różnoria kiie koleje wśród których ksZJta łtowała się etyka i moralność 
koimunistycz.na, wskazująca idirogę 1ludowi, radziedkiemu w tr udnych 
i c iężkich ipróba•ch narrzuconych mu przez woj nę. Książka ta je t iprze
konywującą od:powiedzią dla wszy fuch, którzy chcą się dowied:zii eć, 
dlac-z:ego Zwtiązek Radziecki wygrał wojnę z baflbar:zyńs.kimi , nacjonali
styc.z,nymi Niemcami. 

Aleksam.der Fadie jew jest j·e<l!Ilym z na jlepszych •pisarzy r eailisitycznych 
powieś ci cr-adzie-ekich. J eSlt on pionierem radzi•eckiej 1.ót era1uiry socjali
styoz.nej, w 1Mórej znajdujemy obraz :nowego •człowieka , powstałego 
w wy•n.iku Wielkie j Rewolucja Październikowej. Fadiejew jest laurea
tem Nagrody Stalinowskiej. 

(Soviet Calender, Moskwa, 1947). 
Tłum. J. W. 

„Młoda Gwardia" - Paiistwowy Teatr „ Wybrzeże" 
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Z PRZEMOWIENIA FADIEJEWA NA ŚWIATOWYM 
RONGRESIE OBROŃCÓW POKOJU W PARYŻU 

(20 - 24 kwietnie l949r) 

Wzywam wszystkich intelektualistów, niezależnie od i h narodowości lub ra
sy, od ich przekonań polityczn ych lub r eligijnych, by wystąpili przeciwko pod
żegaczom wojennym. :Mamy obowiązek głosić konieczność obrony kobiet i ma
tek, któr e dają życie naszym synom i cór kom. Mamy obowiązek wznieść t en 
głos w obronie naszych synów i córek, ponieważ od n as zależy ich żygie i przy
szłośc. Od kierunku, jaki nadamy ich umysłom i uczuciom , zależy, czy będziemy 
mogli mówić o nich jako o ludziach ni osących postęp , czy też zmuszeni bę

dziemy opłakiwać ich duchowe ułomności. Naszym obowiąz~e.m jest wznieść 
w imieniu ludzkości ten głos przeciwko podżegaczom wojennym, ponieważ ocze
kują tego od nas miliony ludzi na całym świecie, którzy stanowią większość . 

światowy Kongres Obroficów Pokoju wykazuje, jak nieprzezwyciężona jest 
siła intelektualistów, gdy jednoczą się oni z masami pracującymi. Zjednoczenie 
to wyraża całkowitą wolę wzmocnienia pokoju, ożywiającą wszystkie narody. 
Ci, którzy pragnęliby wzniecić nową zawieruchę wojenną, niech wiedzą, że na
rody może ogarnąć gniew i że ukarzą ich okrutnie. 

Wznieśmy nasz głos przeciwko podżegaczom wojennym, przeciwko zachęcaniu 
do nienawiści i wrogości między narodami. Obrona pokoju jest sprawą naro
dów całego świata. 

Niech żyje przyjaźń między narodami, walczącymi na całym świecie o pokój! 
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ALERSANDER FADIEJE\\' 
Ml.ODA GW ARDIA 

(Fragment) 

M IESZKAŃCY KraSilJOdonu przeżyli jeszcze wszystkie nieszczęścia, 
kitóre niosła ze sobą uciekająca ai1imia niemiecka. Cofający się 

Niemcy rabowali i wypędzali z siedzib mieszkańców, wysadzali w mie
śde i całej okolicy lkopaJ.nri.e i zakłady przemysłowe oraz wszystkie 
większe gmachy. 

Tydzień po straceniu Luby Szewcowej j ednostki Armii Czerwcmej 
wkroczyły do Kra.snodonu ti. jednocześnie do Woros.zyłowgradu. 14 lute
go czoł:gi iradzieckie wtal'gnęły do K rasnodon'U i natychtmiast za n imi po
wróciła do miasta władza radziecka. 

W ciągu 10 dni w obliczu itłumów ludzi górnó.cy wyciągali z szybu 
Nr. 5 ciała 2'Jgładzony(!h młodogwardzis.tów . W ciągu wszystkich ty h 
d?Jiesięciu dni maitki straconych nie odchod.Ziiły od otworu szybu, przyj 
muj ąc il1? ręce zm.ieksiztałcone ziwłoki swych dzieci. 

Helerw Mike>łaj ewna poszła do Roweiniek jeszcze w tedy gdy Oleg żył. 
Lecz n ie m ogla nk uczy:ruić dla S,Yin a , a oo U1ie wiedz'ał n aiwet, że matka 
jego znajduje się w poibli.żu. 

W obecności m atki Olega i wszystkich jego krev.nnych mieszkańcy 
miasta Roweńki wyciągnęli z jam ciała Olega ii Luby Szewcowej i p o
grzebali ll'la cment arzu miejscowym. 

Trudno było poz.in.ać w malutkiej zestarw.łej 1kobieci~ o .cien:nJ'.ch, za
padły«~h policzkach, z' oczyma wyrażaj ący.m:. •to głęboJci.e 01er.p1eme, k tó: 
re ze S2lCZegóJn ą siłą godzi w harmonijne natury - trudno było pozrnac 
w n iej poprzednią Helenę Mikołajewnę Koszewoj . Lecz to, że była P1:·ez 
wszystkie miesiące pomocnicą syna, a S7JCzegó1n1e śmierć j·ego , kt~ra 
skazała ją na ,te derpienia, wyzwoliły w ni.ej taikie siły d uchowe, ~tore 
wzniosły ją ponad osobiste rne~zęście. J akby spadła ~łona ~ ~o
przedn.ich , która ukrywała przed inią duży świat Zilllagan , wysiłlkow 
i namiętności ludzkich . Wkroczyła w ten ś'Wi.at zam iast syna i otworzy
ła się przed :ruią wielka d roga służenia społeczeństwu. 
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I w tych dniach wykryta została t.ajemnica jeszcze jecroej Zibrodni 
niemieckiej : odnailezliono mogiłę gómików. Gdy za.częto ich od.k.qpywać, 
znaleziono ich w ziemi w pmzycji stojącej. Z począr1Jku obna.yły się gło
wy, 1!1astępnie raimiona, tuŁowia, ręoe . Wśród inich zna1lezion-0 zwłoki 

Wa1lki , Szulgi i Wdowienlk:i z dziieclU.em na rękach. 
Młodo-gwaJrdzistów, wyjętych z szybu Nr. 5, pogrzebano w bratniej 

mogiJle w pairku. 
W pogrzebie uczestniczyli wsz ocy pozostali p rzy życiu członkowie 

„Młodej Gwardili" : Iwan Twikienicz Wala Borc, Zora A,rutll!Iliainc, Ola 
i Nina Iwa<ncowe Radik Jurk!in i !inni. 

Wala Boil"c dotarła 'S1P od Kami,eńska do doonu 1i Maria Andr j ewna 
skierowała ją d o 'bliskich 1z,najom ych w Woroszyłowg;radzie , gd~i·e Wala 
doczekał.a się nadejścia Armii CZieDwonej. Ojciec Waili również żył, ukry
wał się u krewnych żoiny, w Sta.liino. Lecz w tym czas.ie Stalino było 
jeszc:zie w 'rękach 111 iemieokich i Maria AndTejewna i Wala n ie miał 
o 111im żadnych \Miadomości. 

Tu11kiieniczowi udaiło się pr:rekroczyć front i otrzyrrnał urlop w swej 
Jednos tce w ojskowej, by odwi·edzić mia o rodzinne. A Sergiusz Lewa
szo,w został ·zabi,ty przy przechodz;eniu frontu. 

Zginął irównież Stioipa Safonow. Znajdował się w tej części Kamień
ska, która została zajęta prz.ez Armię Czerwoną ipief'W'SIZej nocy szturmu 
i w szeregu jednego z oddziałów uczestniczył w waLkach o miasto, gdzie 
zostaił ·zabity. 

Anatola Kowalewa ukrył 1robotnik z osiedla. Potężne ciało Kowalewa 
byłt0 tak pos~ekane, że stainowił.o j,edną 1ranę. Opatrywać go nie było żad
nej mo!Żiliiwości, lllillyto igo więc tylko ciepłą wodą i owi·nięto w przeście
radło. Kowalew ~rywal się u nich pr.z,ez !ldlka dni, lecz było to niebez
piec:ZIIle, więc udał się do rodziny. Przebywał w tej części Zagłębia Do
nieckiego, która niie ·była jeszcze wyzwolona. 

Iwan Friodorowicz 1Px-ocell1:ko spotkał Armię Czerwoną na wsi, gdzie 
mie~aiłia Marta Komijenko, i skąd w osta.itnich ty:godniach kierował 
działianiami ,gtrup partyizoo;dkich na :zaplecru niemieckim. W działa1ności 
tej poma:gała mu żona Katia, która · była iruauczycielką w Do1ne'j Alek
sandTówce, stary Nariemy i Marla oraz jej mą!Ż Gordiej Kornijenko, 
wyzwolony z niiew.oli !Pf!ZeZ „Młodą Gwardię". 
Dzień 1pr~ed zajęciem wsi 1przez wQjStka 1radzieckiie, Iwan Fiodorowicz 

w towa,rzys~e tego dziadka, który kiedyś wióoł rodzinę Koszewoja 
i który dał Iwanowi Fi'Odorowicz.owi swą o<l:zó.eż , poszedł do budynku 
rady wiejskiej, gdzi.e za1trzymały się .chwil0wo szarże niemieckiej żan
darm.eri.ii i po>licji, uciekającej zz.a Dońca. Wieb mieszkańców wsi tło
czyło się przed radą wiej,ską, pragnąc usłysz,eć przypadkowo, jak daleko 
w ajduj<e się .ATin.ia Czerwona, lub też po prostu by się radować wido
kiem ucie'kających Niemców. 

Gdy Iwan Fiodorowi<ez i dziadek stail1i tu, przyjechała na saniach ja
kaś smirża ipolicyjna. Zeskoczywszy z sań tuż obok dziadka i spoglądając 
obłąkanymi oczyma, Niemiec zwrócił się do n iego z zapytaniem: 
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ANDRZEJ W ALKO, dyrektor kopalni 
MATEUSZ SZULGA, działacz partyjny 

FESTIWAL SZTUK RADZIECKICH 
•I 

ALEKSAN D ER FADI E JEW 

„M Ł O D A W A R D I A" 

Dramat bohate l w 11 obrazach 

PRZEKŁAD : L IDIA ZAMKOW 

JURASZ ANTO NI 
TOBIASZ ZDZISŁ AW 

RADIK JURKI 
WASIA „PIEROŻEK" 

SZTAB MŁODEJ GWARDII WALA BORC 

OLEG K OSZEWOJ 

ULIA A GROMOWA 

SIERGIEJ TIULENIN 
IW AN ZIEMNUCHOW 

LUBOW SZEWCOWA 

GEORGIJ ARUTU IANC 
IW AN TURKIENICZ 
EUGENIUSZ STACHOWICZ 

W IC HUR A ED W A R D 

BORO W I C Z K R YST YNA 
S W I R T UN J A D WIGA 

Ł Ą CZ M A R IA N 
M I C HALSKI BE RNAR D 

D E J M E K I R E N A 
Ł Ą CZY ŃS KA LUD M IŁ A 

R O G A L S KI RO BER T 

EJ M ONT BOHD AN 
PIK U LSKI RYSZ AR D 

M ŁODOGWARDZIŚCI 

NINA IWANCOWA 

TONIA IW ANI CHINA 

HRYCIOWó WNA GENOWEFA 
J A K U BOWSKA BAR BARA 
SWIRTUN JAD W IG A 

SARNA WSKA ALFR E D A 

WALA FIŁATOWA 

LE A P OZDNIKOW A 

HELENA K OSZEWOJA 

WIERA, babka Olega 

SZEWCOWA, matka Luby 

FO MIN 

ZONA F OMINA 
SOLIKOWSKI, tłumacz 

N I E M C Y 

PUŁKOW IK 

PORUCZNIK 

G A C O W A E W A 
K A M I ŃSKI RO M A N 

TE M ER S ON J U LIA 
HRYCIOW Ó W NA GENOWEFA 

TK A CZY K Ó W NA J OANNA 

D U NAJSKA H A LINA 
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- G<lzrie jest pan .naczelnik? 
Dziadek zmrużył i!ronic:zmie oczy i powiedział: 
- 1Pai11 - to pan, a widać towarzysze dopędzają?.„ 
Szarża po[icy jna zwymyślała go, lecz tak się śpieszyła że na•w et go 

nie uderzyła, i wbiegła do chaity. 
Niemcy żując po dwdze, wybiegl!i z chart:y i 1niebawem uciekli na k il

ku parach sań t8Jk szybko, że aż śni g się za nimi kurzył. 
A na drugi dzień przyszła do wsi Armia Cz,erwona. 

Iwan Fiodoto.wicz ,z girupą partyzantów przebył Donie c i z op usz
czon ego w pabli:żu stacji M.itiakiń.skisej kamieniołomu wyj ął swój „ga
zik" . który był caluteńki, pełen benzyny, i posiadał nawet zapasowy 
zbiornik. T en „ga.zik" był tak wieczn y , jak •czas, ,k,tó.ry go zrodz.: ł. 
W pierwszych dnia.eh w Woroszyłowgradz!i. e, gdy d opiero co przybyła 
władz.a rnie miała jeszcze s amochodów, wszyscy ·wp rost zaz.dirościh Iw a
n ov.ri Fiodo·rov.riczowi jego „gaizika". 

Na t ym „gaz:iiku" Iwan Fiodmowicz przybył d o Kcras.niodon u , by uczcić 
pamięc straconych młodogwairdzistów. 

Miał tuta.j również iilil1e ·sprnwy: trzeba było zorganizować od począt
ku trUStt „Krasnodonugoł" , odbudować k opalnie. P oza tym chciał o obi
ście iporznać S·Z.-OZegóły śmi·eroi młodogwairdzistów. 

Stecen:ko i Solikowski uciekllii z Niemcami. lecz sędzioa śledczy Kule
szow został 1poznan y przez mieszkańców, zatrzy1many i oddany w cr.-ęce 

sprawiedliwości radzieckiej. Od niego właśnie dow.ied•zii.ano się o :z.ezin7a
niach Stachowie.w i o roli, jaką w zagładzie „Młodej Gwardia." odegrały 
Wyrykowa i La<lska. 

Nad mogiłą poległych młodo.gwardzistów ich pozostali przy zydu to
warzysre ·złożyli przysięgę pomszczenfa 'Swych przyjiaciół. 

Na mo.giile usta.wio.no tymczasowy pomniik, prosty, dreWl!liiany obelisk, 
na krt:órym wypisano naizwiska wszystkich .poległych za Ojczy;mę !bojow
ników ,,Młodej Gwardii". 

Oto one, ich n:azWliSka: 
Oleg Koszewoj, Iwan Ziemnuchow, UJiana Gromowa, Seiigiiusz Tirułe

nin, Lulbow Sz-ewcowa, Anatol Popow, Mikołaj Szumsik:i..j, Włodzimierz 
Ośm.iiuchln, Atnafol Orlow, Ser,giooz Leiwaszow, Sitiepa:n Safonow, Wik
tor Pietrow, Ainion:ina J elisiejenko, Wiktor Łakjaniczenkn, K!laudia Ko
walewa, Maja Pegliwanowa, Aleksandra BOllldariewa, Wiasilij Bonda
niew, Aleksandra Dubrowina, Lidia Aindrosowia, Antonina Mas:ziczen!ko, 
Eugeniusz Moszkow, Lila, Iwani~a, Aintoninia Iwarrlii.1china, Borys Gło
wań, Włodzimierz Rag.ozin, Eugeniusz SzE:Wielew, Annia Sopowa, Wło
dzimien ZdanOiw, WaSliłiij PirorżOlk, Si1emion 0.stapien!lm, Genadiusz Łu
kaszew, Angelina Samoszyna, Nina Minaijewa, Leonid Dadyszew, Alek
sander Szyszczenko, Anatol Ni<kofaj.ew, Demian Pomiil1, Nina Gierasimo
wa, Georgij Szczerbaikow, Nina Staircewa, Nadieżda Pietla, Włodzimierz 
KUili.Jkow, Eugenia Kijkowa, Mikołaj Żukow, Włodzimierz Zagorujiko, Ju
rij Wicenowski, Mkhał Grigoriew, Wastilij B orysow , Nina K iezikowa, 
Antonina Diacz.enko, Mikołaj Misrono•w, Wasi.ilij 'Dka.czew, Paweł Pałagu

ta, Dmitrij Ogurcow, Wiktor Subbot1n. 
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„ M-ł.0 DA GWARDIA" 
na scenach polskich 

Odznaczona Nagrodą Stalinowską powieść Aleksandra Fadiejewa o bohater
skiej młodzieży Krasnodonu znalazla swój wyraz sceniczny na deskach najlep
szych teatrów radzieckich. Wystawił „Młodą wardię" Moskiewski Teatr Dra
matyczny pod kierownictwem Ochłopkowa, Teatr im. Wachtam,o·owa, Leningra
dzki Teatr· im. Komsomołu oraz dziesiątki teatrów w całym kraju. 

Wl8ZIENIE 
Szkic dekoracji Z. S trzeleckiego do „Młodej Gwardii" 

10 

.• 

• 

W P olsce po raz pierwszy wprowadził „Młodą Gwardię" na scenę Wa.rsztat 
Teatra.lny P.W.S.T. w ubiegłym roku w Lodzi. Za podstawę widowiska przyjęto 

adaptację Gleba Grakowa, w przekładzie absolwentki Wydziału Reżyserskiego 

Lidii Zamkow. Inscenizował i reżyserował „Młodą Gwrurdię" słuchacz Wydziału 

Reżyserskiego P.W.S.T. Ludwik Rene. Zespół wykonawców stanowili słuchacze 
II-go i III kursu Wydziału Aktor kiego. Zrealizowane jako czyn pierwszoma
jowy Szkoły widowisko wnowione zostało w roku bieżącym w ramach Popisów 
Wyższych Uczelni Artystycznych w P t>znaniu. 

Obecnie „Młoda Gwardi " wraca na deski „warsztatu" w nowej inscenizacji 
i nowej obsadzie. Widowisko zostało zgłoszone na Festiwal Sztuk Radzieckich. 

Jak poprzednio Teatr Wojska Polskiego w Lodzi, tak obecnie Państwowy 

Teatr olski w Warszawie pod kierownictwem artystycznym Leona Schillera 
okazał twćrcom przedstawienia jak najdalej idącą pomoc. 

Inscenizuje i reżyseruje utwór Fadiejewa absolwent Wydziału Reżyserskiego 
Ludwik Rene. Wykonawcami są słuchacze III-go kursu Wydziału Aktorskiego. 

Na F estiwal ztuk Radzieckich przygotował „Młodą Gwardię" również Pań
stwowy Teatr „Wybrzeże" pod dyrekcją Stanisława Kwaskowskiego. Zasługuje 

na uwagę „ Uoda Gwardia" w interpretacji amatorskiego zespołu robotniczego 
z Bielawy - kierownictwo artystyczne J ózef Radziszewski, absolwent kursu 
P .W.S.T. dla instruktorów teatrów ochotniczych. K. G . 

ROZSTRZELANI E 
Szkic dekoracji Z. Strzeleckiego do „Młodej Gwardii" 
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„WARSZTAT TEATRALNY" 

W roku szkolnym 1933/34 powstało w p,aństwowym Instytucie Sztuki 
Teatralnej w ·warszawie pod kiierownictwem !.-eona Schillera pierwsze 
pełne studium reżyserii , .postawione od razu na wysolcim poziomie i r ea
lizująice szeroki program nauczania, w którym nie brakło żadnego przed
miotu, ważnego dla pogłębienia wiedzy zawodowej przyszłego reżysera . 
Do grona profesorskiego weszli wybitni teoretycy i naj,lepsi praktycy. 

Jednym z większych osiągnięć \Vydziału Reżyserskiego PIST było 
umożliwienie słuchaczom .21ademoustrowania swych uzdolnień i .nabytych 
podc:?Jas studiów umiejętności reży;sersk:ich \V prawdziwym t eatrze. Za
pra:wiony na pracach seminaryjnych i asystenturach reżyserskich absol
went otn)mlywał 'Praw:o samodzielnego wyreżyserowania co najmniej 
jednego utworu w najlepszej, jaką mógł zdobyć, obsadzie, pozyskując do 
wspóhpI1a1Cy najw)ibitmiieJszych artystów scen wars.zawskich i najzdolniiej
szych słuchaczy Wyd7iału Aktorskiego. 

Przedstawienie wykuwano nieraz mozolnie, dlugimi miesią,cami, pod 
opieką dwóch Z'arlJW)'czaj profesorów - praktyka i teoretyka, początko
wo podCZJars godzin lekcyjnych w ciasnych pokoiczkach PIST, o najróżno
rodniejszych porach, dogodnych dla ofiarnie użyczających swego cziasu 
aktol'ów. Nie znalruzł się teatr, który 1by chciał włączyć prace słuchaczy 
Wydziału Reżyserakiego do swego repertuaru. Nawet na próby general- · 
nenie można było nieraz zdobyć sceny poza godzinami nocnymi. 

'11ak powstał szeręg przedstawiień objętych wspólną naizwą „Warsztatu 
teatnalnego". Był to rodzaj sporadycznie grywającego studia o charakte
rze eksperyJ,nenta.Lnym, awanga.rdowym. 

Wkrótce „wansztat teatralny" stał się synonimem najlepszego przed
stawienia. I nie wiadomo - ślepotą, zawiścią czy bezwładem należy so
bie tłumaczyć fakt , że nie znalazł się wśród ówczesnych władców teatral
nych ktoś, kto nie pozwoliłby pracom słuchaczy Wyd:?Jiału Reżyserski.e 
go zejść z afisza zaraz po premierze. 

„Warsztaty t eatralne" jako bezdomne poprzestawały za:zwycmj na 
jednym ;przedstaJWieniu; do wyjątków :nielicznych należały te, którym_ 
udało się osiągnąć powtórzenie, bywało też i tak, że do ostatniej c_hwili 
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_gorliwie ważąca swój osąd cenzura trzymała szkołę i wykonawców w na
pięciu i niepewności, by - jak to się z utworem Majakowskiego 
,.P luskwa" - nawet do jednego przedstawienia nie dopuścić. Z pa
mięci, nie znajdującej niestety opapcia w dokumentach. spalonych wraz 
z lokallem i całym majątkiem PIS'I', już w r. 1939 wyłaniają się wspomnie
nia dawnych „Warsztatów teatralnych", które warto wymienić: Kamień
:>ki- Bogusławski - Nędza uszczęśliwfona - reż E. Axer; L. A. Dmu
szewski (opra:oowanie L . Schillera) - Szkoda wąsów - reż . Z. Karpiń
ski; Fredro - List - reż. St. Cegielski; Fredro - Odludki i poeta -
reż. L. Ja.błonkówna; Fredro (syn) - Piosnka wujaszka - reż. Jabłon
kówna i Bairdini; Słowacki - Maria Stuart - reż. Z. Sawan; F elicja n 
Fa.leński - Althea - reż. A. Bardini; Wyspiański - Powrót Odyssa - -
reż . A. Cwojdziński; Zapolska - żabusia - - reż. K Rudzki; Nowaczyń
ski - Walc barona Molskiego - reż. S. Wronoki; Conrad - Jutro -
reż. J. Wyszomirski; Grabowska - D7ieci nie chcą żyć - reż. Z. Kar
piński; Musset - Kaprysy Marianny - reż. L . Jabłonkówna ; Maeter
linck - Cud św. Antoniego - reż. A. Węgierko; Claudel - Zwiast owa
nie - reż. E. Axer; Cromelynck - Serce Balbiny - reż. St. Kwaskow
ski; Cocteau - Orfeusz - reż. K. Zelwerowiczowa: O. Miłosz (prze
kład Bronisławy Ostrowskiej) Don Juan Manara - reż. M. Wyrzykow
ski; Strindberg - Panna Julia - reż. E . Axer; Błok - Bałaganik _ „ 

reż. A. Kołomyjec; J esienin (:przekład Wł1adysława Broniewskiego) -· 
Pugaczow - reż . G. Błońska; Majakowski - Pluskwa - reż. E. Bunda ; 
Shaw - Mąż przeznaczenia - reż. M. Wiskind; Hoffmannsthal - Elek
tra - reż. B. Horowicz; Hazenclever - Balza.c - Gobseck - rez. 
Jerzy Kreczmar. · 

Jeśliby ten ·wykaz nie. pominął nawet żadnej pozycji, to jest o tyl 
niezupełny , że nie uwzględnia scenografów, którzy rekrutowali się w wig
kszości z absolwentów Ak•ademii Sztuk Pięlmych, dobrowolnie odbywh
jących, nieraz w pełnym zs.kresie, studia na Wydziale Reżyserskim PIST. 
Znani dziś scenog·rafowie to wówczas przez szkołę reżyse-rską PIST-u 
wiprowadzeni do teatru malarze - np. Cegielski, Golus, Kosiński, Rosz
kowska, ·Rybkows•ki, Strzelecki. 

Gdy na jesieni 1946 r. Wydziiał Reżyserslci ożył pod dawnym swoim 
kie:riow.nictwem w Państwow:ej Wyższej Szkole Teatralnej w Lodzi, wró
cił od razu do tradycji .„Warsztatu teatralneg1o", ale w odmiennej formie 
pomyślanego, a jes zcze inaczej realizowanego. 

Organizatorzy Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej dążyli do stwo
rzenia t eatru szkolnego jako pracowni dośw.iadczalnej dla słuchac,zy 
wszystkich wydziałów. Niestety powojenne warunki lokalowe nie 'J?OZWO

liły zrazu zamierzeń tych urzeczywistnić . Rolq teatru szkolnego prze
jęły z•awodowe teatry łódzkie , przede wszystkim Tea tr Wojska Polskiego, 
bądź włączając do swego r~pertua·ru sztuki wybrane przez szkołę, bądZ 
powierzając słuchaczom reżyserię niektórych utworów ze swojego planu. 

„Powrót iposła" - - Niemcewicza, „12 miesięcy" - Marsza.ka , „Miast o 
w dolinie" - Pr iestley'a, „Omyłka" - P rusa (w pr zeróbce E. Axera ) , 
„Grzegorz Dyndała" - Moliera, średniowieczna farsa francuska „Mist r z 
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Pathelin" , „Mozart i Salieri" i „Skąpy rycerz" Puszkina - utwory te 
ukazały się na scenach łódzkich jako prace warsztatowe słucha;czy Wy
działu Reżyserskiego. 

Słuchacze Wyd.zfału Alktorskiego tylko przygodnie brali udział w pra
cach swoirch k olegów ja.ko statyści lub wykonawcy małych ról. Silą tra
dycji jeszcze 1przez dwa lata powojenne skazani byli na końcowy egzamin 
publiczny, polegający na jednoriawwym odegraniu luźnych fragmentów 
z illajróżnorodniejszych, przypa.dkowo zestawionych utworów. Dopiero 
w ubiegłym voku s zkoinym wprowadzono do „Warsztatu teatralnego" 
dy.plmnowe prace słuchaczy Wydziału Aktorskieg;o - całe widowiska 
w ,ich wykonaniu. 
Pierwszą próbą tego rodzaju było przedstawienie „Młodej Gwardii" - -

zarazem praca słuchacza Wydziału Reżyserskiego. Dwa inne widowiska, 
„Dom Bernardy Alba" Garcii Lorci i „Kram z piosenkami" opracowane 
zostały ,µod kierunkiem ,profesorów. 

W ten sposób Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, przenosząc się 
do Warszawy, wywalczyła sobie przede wszystkim prawo do własnego 
t eatru. Będzie to Warsztat Teatralny młodych, wstępujących w życie 
t eatralne aJktorów, reżyserów, dramatur.gów i scenogmfów, którzy 
w swoich twórczych poszukiwaniach zmierzyć się chcą z dzisiejszą wi
downią, jej reakcję mieć za miernik siły swego oddziaływania, sprawdzian 
trafności metod •artystycznych w walce o uspołecznie.nie sztuki. 

J. K. 

STRYCH 
S zkic dekoracji Z. Strzeleckiego do „Młodej Gwardii" 
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Warszawa, dnia 4 grudnia 1949 r. 

Rezolu cja shlchaczy i Profesorów Państwowej Wyższej Szk o
ły Teatraln ej w sprawie uczczenia rocznicy urodzin Generalissi
musa Stalina, powzięta na wspólnym zebraniu dnia 4 grudnia 
1949 r. 

W 70-tą rocznicę urodzin Generalissimusa Józefa Stalina, genialnego 
realizatora nauki Marksa, Engelsa i Lenina, budowniczego socjalizmu , 
oswobodziciela ludów uciskanych przez kapitalizm i faszyzm, nieugię
tego bojownika o sprawę wolności człowieka i o sprawę pokoju, szczere
go przyja~iela O~odzonej Polski, słuchacze Państwowej Wyższej Szkoły 
TeatralneJ, oddaJąc Mu hołd i pragnąc uczcić dzień uroczysty, składają 
następujące zobowiązanie: 

1. Zobowiąizujemy się przerobić materfał nauki objęty całor.ocznym 
progr.amem w ciągu 6 miesięcy. 

2. Wykonać większą ilość referatów, pr.aic insceni.zacyjno - dramatur
gicznych i a:systent'lll' pra.ktycmych. 

3. Opraco,wać do końca roku szkolnego na terenie „Wansztatu Te
atralnego" trzy nowe widowiska, służące za pokaz techniki aktor
skiej i trzy nowe inscenizacje dyplomantów Wydmału Reżyserskie
go. 

4. Brać czynny udział w montażu wielkich widowisk w teatrach war
szawskich bądż w charakterze komparsów, bądż jako 1pomocnicy 
reżyserów i dramaturgów. 

5. Ws zys tkim tym pracom zaipewnić rzetelną wartość społeczną i wy
soki poziom artystyczny. 

Rektor , prorek tor, dziekani i profesorowie, łącząc się ze słuchaczami 
~aństwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w hołdzie złożonym Wodzowi 
Swiata Pracy i Postępu, oświadczają gotowość gorącego poparcia wszyst
kich usiłowań sz;koły, zmierzających do wychowania nowych kadr pra
cowników teatru, walczącego o Teatr Polski Ludowej . 
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„Młoda Gwardia" w wykonan iu słuchaczy P.W.S.T. w Łodzi 

WYDA WCA: Państwo> ·a Wyższa Szkoła Teatralna 
RE DAGUJE : Kolegium - Słuchacze Wydziału Dramaturg icznego P.W.S.T. 

A R ES RE DAK J I : WA RSZAWA, ul. Jagiellońska 28 
OkładkQ proj ektował: Rachwalski 

~k ład otrzymano 12.XIl.'19 r . Druk ukoi'1czono 16.XII.49 r. Nakład 5.000. 
Objętość 20 stron. P apier, druk satyn a , kl. VII. F orm at 70 X 100. B-86711 . 

Zak łady Graficzne RSW „Pra a", War szawa, ul. Smolna 10/ 12. 
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