


Bolesław Da.cko 

WIELKI PRZEŁOM 

Idea wystawienia na scenie wrocławskiej sztuki Mikołaja Pogodina 
„Człowiek z karabinem" zrodziła się w naszym teatrze jeszcze w paź
dzierniku ubiegłego roku. Zespół podchwycił ją z entuzjazmem. 

Feliks żukowski w roli Lenina 

Po festiwalu sztuk radzieckich w roku 1949, który zaprezentował 
w zasadzie sztuki radzieckie współczesne, czuliśmy potrzebę sięgnię
cia do klasyki radzieckiej, do monumentalnego dramatu rewolucyj
nego. Zdawaliśmy sobie sprawę z wielkości i trudności zadania. Pod
jęliśmy inicjatywę n ie1 mającą odpowiednika w historii polskiego 
teatru : pokazania widzowi w bezpośrednim scenicznym działaniu po
staci wodzów rewolucji Lenina i Stalina. Zamierzenie porywające, ale 
jakże odpowiedzialne! 

Trzeba było dużej odwagi, ażeby .zdecydować się na konfrontację 
wyobraźni widza, wyidealizawanej nieśmiertelną wielkością Lenind 
i triumfalnym marszem jego idei, jakiej św,iadkami współcześnie 
jesteśmy, z ograniczonymi, bądź co bądź, środkami artystycznymi 
i technicznymi teatru i aktora. 

- Tym bardziej, że jak pisał Maksym Gorki we wspomnieniach 
o Leninie ... ,,Portretować go trudno.. Był prosty 'i szczery jak to wszystko, 
co mówił. Bohaterstwo jego prawie zupełnie pozbawione było zew
nętrznej błyskotliwości, bohaterstwo jego było nierzadkim w Rosji 
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skromnym, ascetycznym ofiarnictwem uczciwego rosyjskiego inteli
genta-rewolucjonisty, niezachwian:e przekonanego, że możliwa jest no. 
świecie sprawiedliwość społeczna; był to heroiżm człowieka, który 
wyrzekł się wszystkich radości na świecie gwoli ciężkiej pracy dla 
szczęścia ludzkiego". 

Zwyciężyła w nas jednak ambicja i postawa śmiałości, zawsze 
więcej warta od jakiejkolwiek rozważnej, ale banalnej poprawności. 
Postanowilśmy „mierzyć siły na zamiary", .aczkolwiek zdawaliśmy so
bie sprawę, że możliwości, jakimi dysponujemy, nie są wyjątkowe. 

Ugruntowaniem naszych zamierzeń i pomocą w realizacji stal.a 
się wizyta we Wrocławiu leningradzkiego akademickiego teatru im. 
A. Puszkina, który pokazał między innymi ,,Niezapomniany rok 1919" 
Wiszniewskiego oraz fragment „Człowieka z karabinem". 

Bezpośrednie rozmowy naszych aktorów i reiyserów z wykonawcą 
roli Lenina K. Skorobogatowem i roli Stalina St. Jancatem, życzliwa 
rada i serdeczne moralne poparcie artystów radzieckich ośmieliły nas 
ostatecznie. 

Czuliśmy, że poprzez tę sztukę scena nasza stanie się trybuną 
szczególnie silnego oddziaływania artystycznego i ideologicznego. 

Patos tamtych dni, dni Wielkiego Pażdzieirnika, bohaterstwo, ofiar
ność i poświęcenie lHdzi walczących o nowy świat, ich bezkompromisCJ
wość i żarliwość w walce z wrogami rewolucji, wizja nowo zorgani
zowanej ludzkiej społeczności wydawały się nam szczególnymi odpo
wiednikami naszej polskiej rzeczywistości. 

Jesteśmy przekonani, że istnieje swoista paralela między okre
sem, jaki przedstawia sztuka Pogodina, a duchem naszEj codzienności. 

Rewolucyjny romantyzm roku 1917, roku Wielkiego Przełcmu, 
który rozerwał łańcuch dotychczas wszechwładnie panującego sys emu 
i stał się natchnieniem dla prole,tariatu całego świata, ma swój odpo
wiednik w romantyźmie polskiego pokojowego budownictwa. 

Echa tamtych dni nie strac'ł" ni" n" ~wvrn n;isileni11. Przeciwnie, 
dotarły do naj :ials~,. ·h kontynentów. Opanowały Wielkie Chiny, brzmią 
na Malajach, w Północnej A1ryce, słycnac J" wszędzie tam, gdzie 
toczy się walka o człowieka, o kulturę, o wolność. 

Dzięki poświęceniu i natchnionej postawie proletariatu rosyjskie
go, dzięki ofiar:1ości Szadrina, chłopa - żołnierza, Czibisowa robot
nika-komunisty, Dymowa marynarza-rewolucjonisty, my w Polsce bu
dujemy socjalizm, walczymy o pokój, budujemy nowe życie . Buduj€'
my je w trudzie i. ofiarach, ale budujemy zwycięsko . 

Warto i należy zestawiać wydarzenia tamtych dni z naszymi tru
dami, troskami i zamierzeniami. Na pewno nas ubojowi ą, uodporni::i. 
pomogą w zwalczaniu przeszkód. Natchną poczuciem pewności zwy
cięstwa, poczuciem pewności kroczenia po najsłuszniejszej drodze. Udo
stępnią nam satysfakcję burzenia starego, przeżytego świata i tworze
nia nowego, pełnego rozmachu, harmonii i światłości. 

Nasza walka ma ni€:wątpliwie inny chara! ter. Ale ożywiać ją 
musi ten sam duch entuzjazmu i ofiarności. Nasze „oddziały" masze
rują codziennie karnie do hal fabrycznych, do szkół, wdzierają się na 
rusztowania, wyjeżdżają sznurem traktorów na spółdz :elcze pola. 

W ten sposób walczą przeciwko wojnie, utrwalają pokój, umacnia
ją siłę i niezawisłość naszej Ojczl zny, Polskiej Rzeczypospolite.i 
Ludowej. 

Wierzymy, że obejrzenie i pr~życie sztuki Pogodina umożliwi 
widzowi wyzwolenie dodatkowych ·sił twórczych dla jak najzupełniej
szego służenia narodowi, służenia 'wielkiej idei Socjalizmu w n.aszym 
kraju i na ca!Y.m świecie. 

Bolesław Dacko 

Irena Bołtuć-Staszewska 

SZTUKA O WIELKIEJ REWOLUCJI SOCJALISTYCZNEJ 

„Na tym polega włafoie siła, żywotność 
i konieczność dziejowa Rewolucji Paździer
nikowej, że łam :e ona w ludziach dawne 
zapory, rozrywa przegniłe pęta, w·prowa_ 
dza masy pracujące na drogę samodzielne
go tworzenia nowego życia". 

- powie~~iał ~łod~imierz .Iljicz Lenin w Zakładach Putiłowskich. Tę 
te~ę rozw1Ja 1'.'11kołaJ Pogod1n ·W swojej rewolucyjnej sztuce pt. , Czło-
wiek z karabinem". ' 

N~ tle potĘ-żnych zmag.ań dzii:j.owych I-szej rewolucji proletariackiej 
ukazuJe Pogodm wzrost I rozwoJ zwykłego człowieka z karabinem 
sze:ego~ca Iwana. Szadrina .. Głębok_ie . przemi.any wewnętrzne, jakich 
dokonuJą wypadki rewolucyJne1 w sw1adomosci tego prostego chłopa 
- to pełny wyraz artystyczny wielkiej leninowskiej tezy. 

Ludwik Benoit w roli Szadrina 

Poznajemy Szadrina w okopach na froncie niemieckim gdzie 
ledwo dochodzą_ ~!uchy o petersburskich wypadkach. Szad~in p~ trzech 
.1,atach ,?kropnos~! wo1ennych „dość ma te!!'o wszystkiego - chce do 
aomu... Odkupie krowę, ratować gospodarkę - to najważniejsze. 



Szadrin w Piotrogradzie znajdzie się_ nagle w samym ognisku rewo
lucji, ale „przysiągł sobie, że się do żadnej partii nie zapisze ... " Do
piero bezpośrednie wydarzenła: zabranie pałacu milionerom, spisek 
burżujów przeciw ludowi - zachwieją w Szadrinie to stanowisko. No 
i ten „diabeł nie człowiek", robotnik Czibisow, którego licho wie p,l 
co spotkał - wszystko to nie pozwoli mu spokojnie wyjechać na wieś. 
Szadrin decyduje się .sprawdzić: „o co am wszystkim chodzi", idzie 
do Smolnego. Pogodin z prawdziwą znajomością psychiki chłopskiej 
ukazuje stopni.owe przemiany swego głównego bohatera. Szadrin jak 
w bajce" odbiera pałac burżujom, ale dopiero dekret 0 zniesieniu "ob
szarniczej własności ziemskiej bez odszkodowania przekona go na 
prawdę, że rewolucja jest też „jego rewolucją", chociaż sam jeszcze 
„karabin.u do tego nie przykładał..." 

A .pełny przełom w świadomości Szadrina wywoła osobista 
rozmowa z Leninem. Pogodin we wzruszającej formie ukazuje 
sto_sunek Lenina do prostego żołnierza, który musi „wziąć sprawy po
koJu w swoje ręce", bo „teraz każdy żołnierz odpowiada za losy całej 
Rosji". 

. Od. tej rozmowy poznajemy coraz głębiej Szadrina - świadomego 
b0Jown1ka: on wyrzuca ze sztabu mienszewików, on dowodzi pierw
szym oddziałem robotniczo-chłopskim, on agituje żołnierzy Kiereńskie
~o. Czase_m_ jeszcze odezwą się w nim dawne opory, jeszcze zwróci 
s1ę do Czib1~ow~ !'ty jesteś. pa:tyjny, przemawianie do ciebie należy", 
ale za chwilę Juz zi·ozwnie, ze „mądre1 słowo czasem ważniejsze od 
karabinu maszynowego". Opowie wzruszająco o swojej rozmowie 
~ ~ninem, który „tak potrafi. zrozumieć najmarniejszego, zwykłego 
zołmerza". 

Szadrin - to jedna z najpiękniejszych i najpełniejszych postaci 
rewOlucyjnego :dramatu radizlieidciego. iBogoclin 1reai1i'zując pewną ideę 
uka~je nam przede wszystkim człowieka, człowieka, który ma dużo 
~w01stego, rubaszn~go tr?chę humoru, którego cechuje odwaga, ale 
i upór, chłopska meufnosć i chłopska filozofia. Teraz nie trzeba oba
wiać się człowieka z karabinem, bo broni on sprawy 'iudu pracujące
go" - powie Lenin w ostatniej swej mowie. 

Pogodin nie tylko ukazuje problem wzrostu ludzi w ogniu rewo
lucyjnych wydarzeń, - obok Szadrina stawia świadomego bojownika 
re':"~lucji, robotnika Zakładów Putiłowskich, Mikołaja Czibisowa. 
Czib1so~ pomaga Szadrinowi w znalezieniu jego drogi, Czibisow ramię 
~ ramię z żołnierzem rusza przeciw Kiereńskiemu. „Zobaczysz, ty i .h 
Jeszcze cały świat zdobędziemy" powie Szadrinowi przy pierwszym 
spotkaniu. W dwóch tych ludowych dowódcach oddziału robotniczo
chłoJ?skiego ukazuje Pogodin wartość i moc „świętego przymierza ro
botmków i chłopów", ukazuje ludzi, którzy razem „ruszą z posad 
bryłę świata". 

Nie myślmy jednak, że „Człowiek z karabinem" to tylko dzieje 
Szadrina i Czibisowa. Autor rzucił te postaci na tło olbrzymich wy
darzeń Rewolucji Październikowej. Przed naszymi oczyma przesuwają 
się jakże żywe postaci zdobywców pałacu Zimowego, marynarzy i ro
botników, chłopów i rzemieślników, żołnierzy i czerwonogwardzistów. 
Poznajemy marynarza Dymowa, który chyba „wnrze z uśmiechem na 
ustach"; telefonistę Wołodię, którego_ martwią petersburscy burżuje, 
Młodego żołnierza, pełne.go zapału i ognia, który krótko, a jakże wy
mownie przemawia do żołnierzy Kiereńsk:iego: 

„Wy tuta.j przed geneTalami na baczność 
stoicie, a my tymczasem ich majątki ... ten-
tego.:. na wieki wieków." · 

i wielu, wielu uinych. W plastycznych obrazach maluje Pogodin na-
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strój żołnierzy frontowych, gorączkową pracę sztabu rewolucyjnego 
w Smolnym, ukazuje swoich bohaterów w bezpośrednim działaniu. 

Ale obraz walk rewolucyjnych byłby niepełny, gdybyśmy nie uj
rzeli jej wielkich wodzów. Pogodin nie zawahał się też przed wpro
wadzeniem po raz pierwszy na scenę radziecką postaci Lenina 
i Stalina. Jakże ludzki, jakże prawdziwy, nie tracąc nic ze swej wiel
kośd i głębokiej mądrości jest Lenin v1 sztuce iPogodina. Jest to Lenin, 
który rozumie „najmarniejszego żołnierza", który chce poznać jego 
najdrobniejsze troski i kłopoty; Lenin, który potrafi być bezwzględny 
dla wrogów Rewolucji, Lenin wreszcie, który troszczy się o wszyst
ko: o pociski dla Carskiego Sioła, o zaopatrzenia marynarzy, o arty
kuły w „Prawdzie" i o „Deklarację Praw Narodów".. . Poznajemy 
Lenina - człowieka, człowieka pełnego dobroci, dobrotliwego humoru, 
a równocześnie wielkiego wodza Rewolucji, którego samo iimię pory
wa do walki o słuszną sprawę masy ludu pracującego Rosji. 

Postać Stalina rysuje Pogodin bardziej jednostronnie, ukazując go 
tylko w jednej scenie. Jednakże autorowi dopomógł reżyser, rozibudowu
jąc tę postać na 1podstawie kilku scenariuszy filmowych. I tak rozmowę 
telefoniczną Lenina ze Stalinem zamienia w ich bezpośrednią rozmowę, 
Stalin mianuje Szadrina i Czibisowa dowódcami, Stalin wreszcie w moc
nym finale IX obrazu żegna oddziały robotniczo-chłopskie, wyruszające 
na front. 

Sztuka z dziejów Rewolucji Październikowej nie może pominąc JeJ 
wrogów: burżuazji i mienszewików. Autor wprowadza nas do pałacu mi
lionera rosyjskiego Sibircewa, zapoznaje z jego rodziną, ukazuJe galerię 
typów i typków minionej epoki; epoki, w której „rząd wzywał kozaków 
i cał:=i hoło~a uciekała", epoki, która kupowała wszystko r wszystkich, 
e~ki nauki „o iplamach na słońcu, które powodują u ludzi źle odży
w10nych chorobę rewoluc}i„.". Ukazuje ohydę zdrady burżuazji, która, 
chcąc ratować własną skórę, nie waha się oddać Pi0trogrndu Niemcom. 
·„Bolszewicy - to wrzód na naszym ciele. Trzeba go wyciąć. Ile będzie 
nas kosztowała ta operacja?" Przez usta Wołżanina mówi tu cała moral
~ość burżuazyjna, demaskuje Pogodin wszystkie jej kłamstwa o miło
sci ojcz~zny. Milioner petersburski raczej zaufa Niemcom, z którymi 
„zawsze Jakoś się porachuje", niż „rosyjskiemu bydlakowi z karabinem". 

P~godin nie tylko demaskuje jawną zdradę burżuazji, lecz także 
ukazuJe nam 'Szkodliwe i 'WI"Ogie stanowisko obozu eserowsko-miensze
wickieg~: Miens~e~cy chc;ą ;Paktować z burżuazją, utrudniają walkę 
rewol_ucJi, czekaJą, ze „socJallzm podadzą im na pozłacanym półmisku", 
w narnorętszych chwilach walki chcą „przedyskutować podstawowe za
ga_d~enia. rewolucji". Rewolucja dla nich to „obłęd, chaos, anarchia". 
Mienszewicy to „pchły, które nam będą dokuczać przez całe życie" -
powie Lenin. Reżyser rozbudował postaci działaczy mienszewickich 
ch~ąc podkre~lić niebezpieczeństwo tego rodzaju stanowiska i walkę'. 
ktorą młode siły bolszewickie musiały toczyć i na tym froncie. 

Dziś na szt~kę Pogodi~a patrzymy nie tylko jako na wspaniały 
obr~z :ewolucyJnych zmagan sprzed lat trzydziestu pięciu, lecz także 
znaJdUJemy w niej wiele aktualnych akcentów. Dziś w dobie walki 
o pok~j .,r~z':1miemy dobrze słowa żołnierzy frontowy~h, że ,,wojna to 
zbrod?1~ i z_e „o te tam Dardanele nikt się bić nie będzie". Ale rów
no_czesme dziś, wobec _jawnych prowokacji imperialistów amerykań
skich, wobe~ bohaterskich zmagań ludu koreańskiego przemawia do 
nas w pełr_n druga teza sztuki: „zależy o co się bić", bo dla obrony 
ludu pracuJącego, dla obrony 1rewolucji, karabinu rzucić nie wolno trze-
ba tylko wiedzieć, o ·co i dla kogo się walczy. ' 

Irena Bołtuc - Staszewska 
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„DNI WIELKIEGO PAŻDZIERNIKA" 

10 października 1917 roku odbyło ,się historyczne posiedzenie Komi
tetu Centralnego partii, na którym postanowiono rozpocząć w najbliż
szych dniach powstanie zbrojne. Przeciwko · tej historycznej uchwale 
występowali i głosowali dwaj członkowie KC - Kamieniew i Zinowjew. 
Podobnie jak mienszewicy rnarzyli oni o burżuazyjnej republice :parla
mentvrnej i oczerniali klasę robotniczą twierdząc, źe brak jej sił do urze
czywistnienia rewolucji socjalistycznej, że nie dorosła jeszcze do ujęcia 
władzy w swoje ręce. 

Wprawdzie Trocki na tym 1posiedzeniu ni2 głosował wprost prze
ciwko rewolucji, ale zaproponował poprawkę, która miała na celu ume
możliwienie powstania lub doprowadzenie go do klęski. Proponował on, 
żeby nie zaczynać powstania przed otwarciem II Zjazdu Rad , co ozna
czało odwleczenie powstania, ujawnienie dnia jego wybuchu, uprzedze
nie o tym Rządu Tymczasowego. 

Zgodnie ze wskazówką Komitetu Centralnego partii stworzony zo
stał przy Radzie Piotrogradzkiej Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, który 
stał się legalnym sztabem powstania. 

16 października odbyło się rozszerzone posiedzenie Komitetu Cen
tralnego Partii. Wybrano na nim Ośrodek Partyjny do kierowania po
wstaniem z towarzyszem Stalinem na czele. Ten Ośrodek Partyjny był 
jądrem kierowniczym Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego przy Radzie 
Piotrogradzkiej i w praktyce kierował całym :powst:miem. 

Uprzedzeni przez zdrajców wrogowie rewolucji natychmiast przed
sięwzięli środki, aby zapobiec powstaniu i rozgromić kierowniczy sztab 
rewolucji - partię bolszewików. Rząd Tymczasowy pospiesznie wezwał 
oddzi<iły wojskowe z frontu do Piotrogradu. Po ulicach krążyły wzmoc
nione patrole. Do Piotrogradu •ściągnięto oddziały wojskowe, na których 
w ierność rząd liczył. 

Ale dni i godziny Rządu Tymczasowego były już policzone. żadna 
siła nie była już w stanie powstrzymać zwycięskiego pochodu rewolu
cji socjalistycznej. 

21 października bolszewicy wysłali do wszystkich rewolucyjnych od
działów wojskowych komisarzy Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego. 
Podczas dni ipoprzedzających powstanie czyniono w oddziałach wojsko
wych i po fabrykach energiczne przygotowania bojowe. Okręty bojo
we - krążownik „Aurora" i „Zorza Wolności" otrzymały określone za
dania. 

Kiereński rozpoczął akcję wczesnym rankiem 24 października od 
wydania rozkazu o zamknięciu centralnego organu partii bolszewików 
„Drogi Robotniczej ". Lecz zgodnie ze wskazaniami towarzysza Stalina 
czerwonogwardziści i rewolucyjni żołnierze już około 10 rano odparli 
samochody pancerne i postawili wzmocnioną wartę przed drukarnią 
i redakcją swojego pisma. O godzinie 11 rano ukazała się gazeta „Dro
ga Robotnicza" z ,wezwaniem do o .b a 1 e n i a Rządu Tymczasowego. 
Jednocześnie zgodnie ze wskazówkami Ośrodka Partyjnego pospiesznie 
ściągnięto do Smolnego oddziały rewolucyjnych żołnierzy i czerwono
gwardzistów. 

Powstanie rozpoczęło się. 

24 października w nocy przybył do Smolnego Lenin, który ujął kie
rownictwo powstania bezpośrednio w swoje ręce. Całą noc ściągały ku 
Smolnemu rewolucyjne oddziały wojskowe i oddziały Czerwonej Gwar-
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M. POGODIN 

CZLOWIEK Z KARABINEM 

PROGRAM 



MIKOLAJ P0<30DIN 

CZLOWIEK z KARA Bł NEM 

WŁODZIMIERZ ILJICZ LENIN 
JÓZEF WISSARIONOWICZ STALIN 
IWAN SZADRIN, żołnierz z frontu 
MIKOŁAJ CZIBISOW, robotnik 
NADIEŻDA, żona Szadrina 
KATIERINA, siostra Szadrina 
STAMIESKIN 
JEWTUSZENKO 
ŁOPUCHOW 

CHORY ŻOŁNIERZ 

I żołnierze 
I na 

froncie 

KAPITAN 

ZACHAR ZACHAROWICZ SIBIRCEW 
WAF..WARA IWANOWNA, jego żona 

BABCIA LIZA 
WITALIK, syn Sibircewa 
GENERAŁ 

KADET 
WOŁZANIN 

ZWOLENNIK ZACHODU 
CUDZOZIEMIEC 
FINANSISTA 

Sztuka w 3 aktach (12 odsłonach) 

Przekład: WACŁAWA KOMARNICKA. 
Opracowanie dramaturgiczne: JAKUB ROTBAUM 

FELIKS ŻUKOWSKI 
WŁADYSŁAW DEWOYNO 
LUDWIK BENOIT 
ADOLF CHRONICKI 
DANUTA KORYCKA 

OS OBY: 

JEFIM 

CZERWONOGWARDZISTA 
MARYNARZ DYMOW 
MŁODY ŻOŁNIERZ 

J 

SAMSONOW, marynarz z frontu 
WOŁODIA, łącznik 

NIKANOR 
PRACOWNICA SZTABU 
KOMISARZ DO SPRAW OPAŁU 

ł • ! 

ZOFIA SKRZESZEWSKA 
MIECZYSŁAW DEMBOWSKI 
LUDWIK WYTYSIŃSKI 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 
WITOLD KUCZYŃSKI 
JAN WISNIEWSKI 

DZIAŁACZ KIERUNKU MIENSZEWICKIEGO 
DZIAŁACZKA KIERUNKU MIENSZEWICKIEGO 
PRZEBRANY OFICER 

JANINA MARTYNOWSKA 
ANTONINA DUNAJEWSKA 
BERNARD MICHALSKI 

CYRYL PRZYBYŁ 
TADEUSZ SKORULSKI 
STANISŁAW JANOWSKI 
ZENON BURZYŃSKI 
KAZIMIERZ HERBA 
RYSZARD MICHALAK 

I CHŁOP 
II CHŁOP 
I CHŁOPKA 
II CHŁOPKA 
JENIEC MAKUSZKIN 
BRODATY ŻOŁNIERZ 

PODOFICER 
ŻOŁNIERZ z ręką na temblaku 
KAPITAN KARNAUCHOW 

żołnierze, marynarze, czerwonogwardziści, chłopi, robotnicy, robotnice, 
delegaci fabryczni, agitatorzy frontowi. 

MIECZYSŁAW NA WROCKI 
JANUSZ ŁOZA 
ZBIGNIEW SKOWROŃSKI 
STANISŁAW JASIUKIEWICZ 
ZBIGNIEW NIEWCZAS 
RYSZARD MICHALAK 
MIECZYSŁAW NA WROCKI 
BARBARA JAKUBOWSKA 
CYRYL PRZYBYŁ 

* * * 
RENATA FIAŁKOWSKA 
ZENON BURZYŃSKI 
LUDWIK WYTYSIŃSKI 
WITOLD KUCZYŃSKI 
SABINA WISNIEWSKA 
JADWIGA HAŃSKA 
HENRYK RUNKO 
MIECZYSŁAW DEMBOWSKI 
TADEUSZ SKORULSKI 
WITOLD KUCZYŃSKI 
KAZIMIERZ HERBA 

Inscenizacja i reżyseria: J A K U B R O T B A U M. Scenografia: ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI i WIESŁAW LANGE. 

Współpraca dramaturgiczna: IRBNA BOŁTUC-STASZEWSKA. 

Asystenci reżysera: SZYMON SZURMIEJ i HALINA DZIEDUSZYCKA. 

Inspicjenci : KAZIMIERZ HERBA i JANUSZ ŁOZA. 

Opracowanie muzyczne: JERZY ZABŁOCKI. 

Efekty dźwiękowe: JERZY KULHA WY. 

Kierownik chórów: MARIA WYTYSIŃSKA. 

Po raz pierwszy w Polsce w dniu 1 maja 1952 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 



Kierownik techniczny: WIKTOR ROMAN 
Kierownik prac. krawieckiej męskiej: MICHAŁ STOLARSKI 
Kierownik prac. krawieckiej damskiej: W ANDA PRECKAŁŁO 
Kierownik prac. perukarskiej: MIECZYSŁAW WOJ CZYŃSKI 
Kierownik prac. stolarskiej: JÓZEF BĄKOWSKI 
Kierownik prac. malarskiej: KAZIMIERZ GAC 
Kierownik prac. modelatprskiej: TADEUSZ ŻAKIEWICZ 
Kierownik prac. tapicerskiej: RYSZARD TKACZYK 

Brygadier sceny: LEON STACHOWIAK 
Główny elektryk: BRONISŁAW SMOLEŃ 
Kierownik dźwięku: EUGENIUSZ GALIŃSKI 

Akł I. 

Obraz 1 - w okopach na froncie rosyjsko-niemieckim w październiku 

1917 r. 
Obraz 2 - w •pałacu petersburskiego milionera Sibircewa w przededniu 

Rewolucji. 
Obraz 3 - przed pałacem Sibircewa 29 października 17 r. 
Obraz 4 - w gabinecie Sibircewa. 

Akt li. 

Obraz 5 - w Smolnym. 
Obraz 6 - w Smolnym. 
Obraz 7 - w pokoju aparatu operacyjnego sztabl.lrl v Smolnym. 
Obraz 8 - w gabinecie Lenina w Smolnym. 

Akt Ili. 

Obraz 9 - przed Smolnym. 
Obraz 10 - na drodze do Piotrogradu w okolicy wzgórz Pułkowskich. 
Obraz 11 - pozycja żołnie.rzy Kiereńskiego. 
Obraz 12 - na wiecu w teatrze. 

Fotografie w numerze wykonał Z. MOZER. 

' 

dii. Bolszewicy kierowali je do centrum stolicy, aby otoczyć Pałac Zi
mowy, gdzie obwarował się Rząd Tymczasowy. 

25 października Czerwona Gwardia i wojska rewolucyjne zajęły 

dworce, pocztę, telegraf, ministersiwa, bank państwa. 
Przedparlament został rozwiązany. 

Władysław Dewoyno w roli Stalina 

Smolny, gdzie ZJnajdowała się Rada Piotrogradzka i Komitet Central
ny bolszewików, stał się bojowym sztabem rewolucji. Stąd wydawano bo
j owe rozkazy. 

Robotnicy piotrogradzcy dowiedli podczas tych dni, że przebyli 
pod kierownictwem partii bolszewickiej dobrą szkołę. Rewolucyjne od
działy wojskowe, przygotowane dzięki pracy bolszewików do powsta
nia, ściśle wykonywały bojowe rozkazy i walczyły ramię przy ramieniu 
z Czerwoną Gwardią. Marynarka nie pozostaw.ciła w tyle rz.a armią. 
Kronsztadt był twierdzą partii bolszewickiej, tu dawno już nie uznawa
no władzy Rządu Tymczasowego. Krążownik „Aurora" ogniem swych 
dział, skierowanym na Pałac Zimowy, obwieścił 25 października początek 
nowej ery - ery Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej. 

25 października ogłoszona została odezwa bolszewików „Do Obywa
teli Rosji". Odezwa ta głosiła że burżuazyjny Rząd Tymczasowy został 
obalony, że władza państwowa przeszła w ręce Rad. 

Rząd Tymczasowy ukrył się w Pałacu Zimowym pod osłoną jun_ 
krów i batalionów szturmowych. W nocy z 25 na 26 października rewo-
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lucyjni robotnicy, żołnierze i marynarze zdobyli szturmem Pałac Zimo
wy i aresztowali Rząd Tymczasowy. 

Pawstanie zbrojne w Piotrogradzie zwyciężyło. 
II Ogólnorosyjski Zjazd Rad został otwarty w Smolnym o godzinie 

10 minut 45 wieczorem 25 października 1917 roku, gdy zwyctęskie po
wstanie było już w całej pełni i władza w stolicy znajdowała się fakty-
cznie rw rękach Rady Piotrogradzkiej. · 

Zjazd obwieścił przejście władzy w ręce Rad. 

Adolf Chronicki w roli Czib isowa 

„Opierając się na woli olbrzymiej większości robotników, żoł
nierz:y i <;hłopów, opierając 1się na przeprowadzonym w Piotrogradzie 
zwycięskim powstaniu robotników i garnizonu, Zjazd bierze władzę 
w swoje ręce" - głosiło wezwanie II Zjazdu Rad. 
W nocy 26 października 1917 roku II Zjazd Rad uchwalił d e k ret 

o · p o k o j u. Zjazd proponował krajom, biorącym udział w wojnie 
natychmiastowe zawieszenie broni przynajmniej na przeciąg trzech mie
sięcy w celu rozpoczęcia pertraktacji pokojowych. 

Tej samej nocy II Zjazd Rad uchwalił d e kr et o z i em i, na mo
cy którego „obszarnicza własność ziemska zostaje bezzwłocznie zniesio
na bez odszkodowania". Ziemia obszarnicza, ziemia należąca do rodziny 
carskiej oraz ziemia klasztorna oddana została do bezpłatnego użytko
wania wszystkim ludziom pracy. 

Wszystkie kopaliny (ropa naftowa, węgiel, ruda itd), lasy, wody 
przeszły na własność ludu. 

12 

Wreszcie na II Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad utworzony został 
pierwszy Rząd Radziecki - Rada Komisarzy Ludowych. W skład jej 
wchodzili wyłącznie bolszewicy. Na przewodniczącego pierwszej Rady 
Komisarzy Ludowych wybrany został Lenin. 

Tak zakonczył się historyczny II Zjazd Rad. 
Delegaci Zjazdu rozjechali się, żeby rozgłosić wieść o zwycięstwie 

Rad w Piotrogradzie i zapewpić rozszerzenie władzy Rad w całym kraju. 
W samym Piotrogradzie i w niektórych jego dzielnicach kontrrewo

lucjoniści zaraz w pierwszych dniach po zwycięstwie rewolucji próbo
wali obalić Władzę Radziecką. 28 października 1917 .roku Kiereński, któ
rry podczas powstania uciekł z Piot:-ogradu w okolice frontu 1północnego, 
zebrał niektóre oddziały kozackie i wysłał je z generałem Krasnowem 
na •czele na Piotrograd. 29 października 19917 r . kontrrewolucyjna orga
nizacja - „Komitet Ocalenia Ojczyzny i Rewolucji" - na której czele 
stali eserowcy, wznieciła w Piotrogradzie bunt junkrów. Lecz w ciągu 
jednego dnia, pod wieczór 29 października marynarze i czerwonogwar
dziści zlikwidowali bunt junkrów, a 30 października w pobliżu wzgórz 
Pułkowskich zootał pobity generał Krasnow. Tak samo, jak podczas 
Powstania Październikowego, Lenin kierował osobiście uśmierzeniem 
buntu antyradzieckiego. Jego niezłomny ha rt i spokojna •pewność "llwy
cięstwa podnosiły masy na dt:chu i zespalały je. Wróg został pobity. 

W okresie od października 1917 r do stycznia - lutego 1918 roku 
rewolucja radziecka ogarnęła cały kraj. Rozpowszechnienie władzy Rad 
na terytorium olbrzymiego kraju odbywało się w tak szybkim tempie, 
że Lenin nazwał to „pochodem triumfalnym" Władzy Radzieckiej. 

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa zwyciężyła. 

Z „Historii WKP(b)" Książka i Wiedza. Warszawa 1950. 

MIKOŁAJ POGODIN 

Mikołaj Fiodorowicz Pogodin urodził się w 1900 r. Pochodził z ro
dziny chłopskiej, a od najwcześniejszych la t poznał trud robotnika ro
syjskiego, pracując w introliga torniach i warsztatach ślusarskich. Dopie
ro w 1920 r. rozpoczął pracę literacką, początkowo w prasie prowincjo
nalnej, potem w „Prawdzie" jako autor felietonów, szkiców literackich 
i korespondencji. 

W sztukach swoich Pogodin zawsze starał się ukazać aktualne za
gadnienia życia współczesnego, czy to pisząc o fabryce traktorów, czy 
o ekspedycji naukowej („Snieg''), czy też o \kołchozach („Jutrzejszy dzień"). 
W sztuce pt. „Mój przyjaciel" wprowadził bohatera pozytywnego, praw
dziwego człowieka radzieckiego, który nie oddziela problemów społecz
nych od osobistych. 

We wszystkich swoich utworach ukazuje Pogodin socjalizm, prze
nikający do codziennego życia, realizowany przez tysiące drobnych, na 
pozór mało ważnych spraw, które ·razem pozwoliły ludziom radzieckim 
zbudować państwo socjalistyczne. 

Największym sukcesem Mikołaja Pogodina są dwie sztuki history
czne, z lat pierwszej rewolucji proletariackiej: „Człowiek z karabinem" 
i „Kremlowskie kuranty". „Człowieka z karabinem" napisał Pogodin 
w roku 1937. Z perspektywy 20 lat umiał spojrzeć na historyczne wyda
rzenia 1917 roku, by wydobyć aktualne akcenty, by zmiażdżyć wrogów 
i podkreślić bohaterstwo prostych ludzi. 
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Charakterystyczną cechą stylu pisarskiego Mikałaja Pogodina jest 
wieloobrazowość jego sztuk, drobne, charakterystyczne epizody, łatwość 
przenoszenia akcji z miejsca na miejsce. Pogodin umie głęboko, realisty
cznie ujmować postaci i problemy historyczne czy współczesne, a rów
nocześnie sztuki jego pełne są humoru, dowcipu, pogodnego nastroju. 

A że nawet w sztukach historycznych Pogodin potrafi podkreślić 
ich aktualne momenty, niech świadczy końcowy fragment pięknego prze
mówienia Lenina w · „Człowieku z karabinem": 

„Tam, u nich - zwady, wojna, rozlew krwi, wyzysk kapitalistyczny, 
miliony ludzi, prowadzone na zatracenie. Tutaj, u nas - prawdziwa 
pokojowa polityka i Socjalistyczna Republika Rad". 

I. B. S. 

Reżyser Jakub Rotbaum 
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