
PANSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 
W KRAKOWif: 

KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: HENRYK SZLETYŃSKI 

r ·: 

POCI_ĄG -
. .. :'\ no . :: · · · 

l\!l· ARSY LI I.·!. 
····"' 

' .... 
.' t•• 

• t ·;I 

STARY TEATR - DUŻA SALA 

f• 

PREMIERA 18 KWIETNIA 1952 R. 



KRZYSZTOF GRUSZCZYŃSKI 

POCIĄG 
DO 

MARSYLII 
OSOB\': 

at r,·el Ledou.~, emerytowany maSZJniata kolejo' y 
• therine, jego tona · 
I ichele, ich córka 

A.ndrl: Martin, maszynillta, mąt Michele 

Rigogne l 
~artbl:lemy 

l:' arron tołnierze korpu. 11 ek!lpedycyjnego 

I 
do Indochin 

l'oiret 
Nico lu 
lrćgain, kapral, dowódca druzyny 

Arbois, porucznik, dowódca plntonu 
Oowinique, tona Bregaina 
l\hlka I•oiret 
l' ottin, fryzjer, agent policji 
l•y. pozytor ruchu 
1'.andarm I 
7..tndum li 
{fODDe 

Robotnic}. kolejarze. 

Tadeusz Burnatowicz 
Jadwiga Zmijewska 
Kazimiera Si.ysi.ko-lk>hu~z 
Marian Cebulski 
Stanisław Zaczyk 
Andrzej Kruczyński 
Ciesław .Łodyński 

, !arek Wojciechowski 
jnlian Jahczyiteki 
Wiktor Sadecki 
Stefan Rydel 
Zofia Więcław6wna 
Janina Ordętanlca 
Stanisław Jaworski 
Jerzy Pitio 
Antoni Słociński 
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.:euariusz dźWlękowy opra<·ował i wykonał zespół aktorski pod kierunkiem 
JERZEGO PITIO i ANTONIEGO SŁOCIŃSKIEGO 
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Bronisławy Korejho, J,uu '#ilr.a Faryana i Ta<l~usi:a Stimkiewicza 
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)fi ci.ysław Stępniowski Adan1 Marcinki~wicz Józef Jasiński 

Kierownik art~·>ótyczny: HENRYK SZLE l'YŃSKI 

ZYGMUNT LESNODORSKI 

„POCIĄG DO MARSYLII" i DROGI WSPÓŁCZESNEJ 

DRAMATURGII 

Festiwal polskich sztuk ·współczesnych rozpoczął nowy e1ap w roz
woju polskiej d.ram:itw.-gii, "\\1)rowadzając ją ru właściwe tory, ukazując 
szerokie horyzonty nowej tematyki oraz załO'.i:eń ideologicznych i arty
stycznych. Przezwyciężono o"tatec-zme elitaryzm i izolacjonizm artystyczny, 
fał&ywą tradycję młodopolską, mglistą ~ymbolikę i mistyk~. Twóra.OOr 
pisarza scenicznego z częla się wiązać bezpośrednio z przemianami, za
chodzącym.i w Polsce, z budową naszego życia i re.ilnymi p:>trub:imi 
nowego odbiorcy. W tematyce trzydziestu blisko sztuk festiwalowych 
znalazły swoje odbicie ży\vt' i palące zagadn!en;a walk.i klasowej na 
różnych frontach, w różnych dziedzinach życia. \\'prowadzano na scenę 
tematykę związaną z produkcją, z planem s1.eśc:o'.etnim, spółdzielczościa 
n.a wsi, współzawodnictwem i racjon.alizatorslwEm pracy. Porusv,no 
problematykę światowej akcji w obron:e pokoju i w·.ilki pnec1wko 
propagandzie imperialistycznej. Równocześnie dokonała się zasadnicza 
przumlana w z.a.kresie formy twórczej; pokonano resztki fornulizmu 
i estetyki drobnomieszczanskiej . Sztuki festiv.ralowe były wyrazem prz.e
slaw1eni:l twórc?.QŚCi st-enicznej na u1ogę realizmu SOCJalistycznego. 

F~tiwal wyka.zal jednak rówrueż pt"\vne słabo:sci i braki naszeJ 
dramaturgii na ~1owym etapie rozwoju. Pow·lL.nym błędem, i::owta.rz.:i
·jącym się w wielu sztuk.ach, były nadmit!rne uproszczenia psycholo
gtczne, a nawet ideologiczne, schematyzm, brak ludzkiej prawdy 
w przedstawianiu kun1liktów i postaci scenicznych. 

Doświadczenia festiwalowe d.3.ły autorom poglądową le:<cję i p zwoli'y 
na wyprowadzenie odpowiednich wniosków Nowe, pofestiwalowe sz.uki 
pałskie wykazują pogłębienie warto'ci :de'llogiczoych i ar ystycznych. 
,.Pociąg do 1\-tarsylii" Krzysztofa Gruszczyńskiego zaliczyć możemy do 
wybitnych osiągnięc naszej dramaturgii . Aulcr, miody pteta i akty
wista społeczny, '" S\\Oim pierwszym, !e.;liwalowym utwo1ze sc~nkz
nym „Dobry czkwiek" pa .... >d.:stawił środowi'iko fabryczne, pr..lb:em walki 
klasowej, czujności, wspólz.=!wodnictwa i racjon"1liz.atorstwa pracy. Szt.ze
gólnie interesująco wypadł obraz życia bojowej młodzieży zetem
powskiej . I ta sztuka była jednak obciążona p.;wnym schematyzm.~m. 
.. Pociąg do Mar;;yhi' odznacza się natomiast dojl7..ałą i niebanalną fak
turą dramatycrną, przejmującą pr<:.wdą lud:Ucą i rozległymi p2r.;pekty
warni ideologicznymL Au•or wyzyskał tutaj swoje obserwacje. z.jobyte 
w podróży zagranicą. 

Akcja sztuki rozg.-y"\va się we Francji. Terenem jest skromny po
kój w domku emerytowanego mac:;zynisty kolejowego, opodal dużej 

stacji. Na lej szczuplej przestrzeni przełamuje ~ię splot zagadnień, któ~ 
biegną znacznie dalej niż tory kolejowe widoczne przez ckna domu. 
W rozmmvach kilkl.tMstu ŻY\vych ludzi , kolejau.y , żoln'.en.v i prz,.-d
stawicleli ich rodz.in, ukaLuje się w sug~tywnym skrócie prnwd.3. sto-



su.nków SP,Ołecznych· kraju imperialistycznego. Rzecz dzieje się w zmar
shalizowanej Francji, opanowanej gospodarczo i politycznie przez U. S. A. 
Rząd francuski na rozkaz Białego Domu i stojącego za nim Wall-Street 
wysyła nowe rezenvy w.:>jskowe n3 wojnę kolonialna w lndochil}ach. 
pacyfikację ludności, walczącej podobnie jak bohaterska Korea o wol
ność przeciwko kapitalistycznym agresorom. Gruszczyński przedstawia 
w swej sztuce tragiczną sytuację żołnierzy, któi ym dano do ręki ame
rykański sprzęt wojskowy i odkomenderowano do Vietnamu ha ohydną 
wojnę w obronie amerykańskich interesów. Bez względu na swoją sza.rże: 
wojskową, charakter czy poziom umysłowy, każdy z tych żołnierzy zdaje 
sobie sprawę z potwornego położenia, w jakim się znalazł. W .rozmo
wach, które prowadzą, nie ma już miejsca na żadim frazes patriotyczny. 
na puste słowa o honorze żolnier&kim, o obowiązku wobec ojczyzny itd. 
Jest tylko potworny absurd, zbrodnia, perspektywa śmierci bez aureol! 
bohaterstwa, be-,; żadnych przesłanek ideologicz.nych. Wszystkich tych 
ludzi trzyma w karbach żelazna dyscyplina wojskowa i trwoga przed 
śmiercią pod kulami plutonu egzekucyjnego w_ razie oporu. Machina 
systemu paraliżuje wolę działania, sieje strach. 

Atmosfera sztuki nie ~t jednak ani tragiczna, ani beznadziejna. 
Brutalny gwałt natrafia na opór ze strony kolejarzy i ludności cywilnej 
na której stronę przechodzi C>st3tecznie wielu żołnierzy. W ogniu walki 
rodzi się świadomość klasowa i poczucie obowiązku nawet u ludzi dotąd 
kompromisowych i biernych. Gruszczyński pokazał szczytowe napięcie 
walki. Nie pokazał jej finału. Transporty kolejowe zostały opóżnione. 
Niewątpliwie jednak ostatecznie odeszły. Na terenie akcji zoistały za
pewne liczne ofiary, ranni i zabici. Zapełniły się więzienia. Tego ro
dzaju demonstracje n.ie .przechodzą jednak bez echa. Jest ich coraz 
wi~cej. Czytamy w dziennikach o masowych proklamacjach, o strajkach. 
o wrzucaniu armat, czołgów do mor.t.a, o powstrzymywaniu transportów 
wojskowych. Głośnym na cały świat stał się proces podoficera mary
narki Henri Martina, który odmówił udziału w wyprawie do Vietnamu 
i za to został skazany na ciężkie więzienie. Znamy wszyscy imię Ray
monde Dien. która położyła się na szynach kolejowych i zatrzymała 
w ten sposób transpcrt broni wysyłany na wojnc; w koloniach. Fakty 
te wskazują, że i w krajach imperialistycznych rosną s'.ły pokoju, 
krzepnie uświadomienie polity=e pracującydl. mas, cementuje się, zbio-
1·owa wola oporu przeciwko planom wojennej agresji. 

W artystycznym skrócie, w akcji, roigrywającej się w ·jednej deko
racji, na paru metrach kwadratowych sceny, zamknął Gruszczyński naj
bardziej palącą sprawę- - sprawę o zasięgu światowym. „Pociąg do 
Marsylii" dostarczy widwm silnych wzruszeń artystycznych, dając rów
noczemie pole do refleksji, która wybiega poza mury teatru i wiąże 
się z frontem walki, na którym stoimy wszyscy. Takie jest właśnie 
zadanie naszej dzisiejszej sztuki. Zadanie uświadamiające, krzep i ą ce. 
d em a s k at or s k i e, b o j o w e. 

Cena 60 gr. 

Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 
Nr zam. 1964 - 15. IV. 1952 - M-3-14044 - 2.500 egz. - Al, druk. VII kl., 60 gr. 

ZE ZBIORÓW 
A llMi tt.. ~Ot H. GUL>-P ~ -~ 


