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KRZYSZTOF GRUSZCZYNSKI 

POCIĄG -DO MARSYLII 
Dramat w trzech aktach 

Osoby: 

Marcel LNloux, emerytowany maszynista kolejowy 

Katarzyna, jego żor;a 

!viiche:lc, jego córka 

.\ndre Martin, 1naszy11ista kolejowy, mąż i'v1ichele 

Abrois, porucznik, dowódca plutonu 

Bregain, kapral, dowódca rlutonu . 

Rigogn e 

Barthelcrny 

(]iarror. 

Poin·t 

Nicolas 

Matka floiret 

żołni erze korpusu ekspedycyjnego do Indochin 

Don1i11iq1w, żona I3regain 

Crottir., fryzjl'r, agent policji . 

Dyspozytor 

Dwaj żandarmi 

BOLESŁAW ORSKI 
AN A RUMLOWA 
EWA DROZDOWSKA 
MAGDALENA GRODY!\ISKA 
W AC LAW RYBCZYI\ISKI 
JOZEf NlEWĘ:GLOWSKI 
MARIAN NOW AK 
JERZY GRZYBOWSKI 
EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 

JERZY PRZYBYLSKI 
KAZI!vlIERZ BŁASZCZYNSKI 
KONSTA~TY MIKLASZEWSKI 
MAI~L-\ NOCHO\VICZ 

J IRENA STARKOWNA 
·1 IRE NA SZEMPLii\fSKA 

JC)ZEF SKWIERCZYNSKI 
GUSTAW SIELICKI 
BRONISŁAW R01\1.Ai\ISZYN 

l~zecz dzieje się w niewielkim mieście na południu Francji. 

h:icr. lit. i reżyseria: 
~\Al.W I NA SZCZEPKO\\'SKA 

Opracowar.ic dźwiękowe : 
HALINA MACHAYOWNA 

Scenog-raiia : 
FELIKS KRASSOWSKI 



Inspicjent: 

IRENA PRZYBYLSKA 

Kier. techn. - ir.spektor scen 
STANISŁAW MATYSIK 

I 

Oświetlenie: 

Kier. prac. - główny elektryk 

KAZIMIERZ POLONIS 

Główni elektrycy scen : 
Gdynia: BRUNON BORK 
Sopot: WITOLD KRAJUSZKIN 
Gdańsk : .l\\ARIAN BARTKIEWICZ 

BRONISŁAW CIBA 

Kierownictwo pracowni: 

Stolarskiej : Krawieckiej : 
WLADYSLA W MAJCHRZAK WŁ. POMIANOWSKA 

JAKUB SMUG 

Malarskiej : Tapicerskiej : 

MARIAN PRZYBYLSKI STANISLAW WŁODKOWSKI 

Perukarskiej : . 
JOZEF KLIMCZYK - NINA POLONIS 

Brygadierzy scen : 

JOZEF STARSIERSKI IGNACY DABK.IEWICZ 
STEFAN KURZAWA 

I 
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OD AUTORA 

W sierpnfu. 1950 roku pojechałem - jako delegat Zrzeszenia 
Studentów Polskich - na Międzynarodowy Kongres Studentów 
do Pragi. Nigdy nie zapomnę tych kilkunastu dni, spędzonych 
w stolicy bratniej Czechosłowacji. Nie zapomnę sali obrad, owia
nej duchem braterstwa i przyjaźni miedzy narodami. nie zapomnę 
entuzjazmu, z jakim młodość świata manifestowała swoją wolę 
walki o pokój. Wstrząsnrly mną wówczas w szczególności dwa 
wydarzenia, najlepiej malujące nastrój, jaki opromieniał nasze 
narady. 

Oto w czasie przemówienia przedstawiciela Koreańsfliej Re
publiki Ludowej postę pawi studenci amerykańscy podeszli z narę
czami kwiatów do stołu delegacji koreańskiej. Po chwili Koreań
czycy na rękach Amerykanów wędrowali przez wiwuwjącą salę. 

Podobnie zdarzyło się, gdy na trybunę wstąpił reprezentaat 
Vietnamu. Po sek,mdzie delegacja francuska z bukietami lavia
tów otoczya Vietnamczyków. Francuzi porwali vietnamskich ko
legów na ręce i ponieśli ich wśród owacji przez olbrzymią halę 
wystawową, na której obradował Kongres ... 

Wówczas właśnie, na tym Kongresie w Złotej Pradze, pow
stał pomysł mbjej nowej sztuki 

Napisałem ją wiosną ubiegłego roku. Pragnąłem w niej u
kazać - na przykładzie walki ludu francuskiego przeciwko 
brudnej wojnie w Indochinach - jak wielka jest moc narodów, 
stających wpoprzek awanturnir:zym zamiarom podżegaczy wojen
nych. Ludy Europy zachodniej nie chcą być mięsem armatnim, 
fm;.wwą miazgą, na jaką przeznacza je w swoim spisku przeciw 
ludzkości imperializm amerykański. 

Cieli obcego generała zawisł nad Paryżem, obce statki z bro
nią zawijają do f rancu.skich portów. Ale lud franc us Ili spycha 
obcą broń do morza, lud francuski powiada obcemu generałowi: 
precz z naszej ziemi! Francja nie da piechoty amerykańskiemu 
generałowi, któraby zaopatrzona w amerykańską broń walczyła 
o amerykańskie panowanie nad światem. 

Wydarzenia, na lltórych osnułem akcję „Pociągu do Mar
sylii'', miały miejsce w rzeczywistości. W roku 1950 kilkuset 
żołnierzy francuskilh w obozie wojskowym Frejuz odmóu:ilo wy
jazdu du ! ndochin. Przy pomocy silnych oddziałów żandarmerii· 
załadowano zbuntowanych żołnierzy do wagonów, ale wówczas 
kolejarze odmówili poprowadzenia transportu. • 

Postacie dramatu są filłcyjne. Ale tworząi moich rdasnych 
bohaterów, miałem przed oczami bohaterskich bojowników o po 
kój, dumę Francji - Raymondę Dien i Henri Martina. 

Krzysztof Gru.szczy1iski. 
„ 


