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W przeddzień salwy 
U AURORY" 

Rewolu cio ! - któż tviatr powstrzym a, 
kto ziemią zawróci w biegu? 

(W. Broniewski) 

Krążownik „Aurora" przeszedł do historii jako 
symbol Rewolucji Październikowej. W większości opra
cowań historycznych można znaleźć stwierdzenie, że 
jego salwa artyleryjska, oddana przeciwko Pałacowi 
Zimowemu dnia 7 listopada (25 października wg sta
rego kalendarza) 1917 r. o godz. 21.45 obwieściło 
„początek nowej ery - ery Wielkiej Socjalistycznej 
Rewolucji". W sztuce B. Ławreniewa kulminacyjny punkt 
akcji przypada właśnie na godziny poprzedzające 
wypłynięcie „Aurory" z portu kronsztadzkiego celem 
zajęcia pozycji bojowej - u ujścia Newy. Był to moment 
zamykający pewien istotny etap w historii Rosji . 

W lutym 1917 r. zmęczone wojną, głodem, bez
prawiem i terrorem masy ludowe Rosji obaliły Miko
/aja 11, oba<li!y znienawidzony system carskiej władzy . 
Dzięki wyjątkowemu splotowi okoliczności w kraju 
powstał nader interesujący i oryginalny stan dwuwła
dzy. Z jednej strony cały stary aparat państwowy zo
stał przejęty przez burżuazyjno-demokratyczny Rząd 
Tymczasowy pod przewodnictwem księcia Lwowa . 

Z drugiej - właściwi twórcy rewolucji, Rząd Deleqatów 
Robotniczych i Żołnierskich wprowadzały w życie sze 
reg reform gospodarczo-społecznych, kontrolował y 
garnizony wojskowe, występowały w charakterze władz 
państwowych, podejmując walkę z trudnościami ży . 
wnościowymi i interweniując w konfliktach między 
robotnikami a fabrykantami . Wkrótce też okazało sie, 
że Rząd Tymczasowy ·w sprawach podstawowych -
pokoju, ziemi, chleba i wolności - jest kontynuatorem 
linii politycznej obalonego reżimu carskiego. Zadani::: 
uświadomienia tego faktu masom ludowym podjęła 
się partia bolszewików, kierowano przez Włodzimierza 
Lenino . 

W. Lenin przybył do Piotrogrodu dnia 3 kwietni;:i 
1917 r. Zaraz nazajutrz wygłosił referat „O zadaniach 
proletariatu w obecnej rewolucji" dla członków Komi· 
tetu Centralnego oraz bolszewickich delegacji na 
Ogólnorosyjską Naradę Rad Delegatów Robotniczych 
i Żołnierskich . Zawarte w nim myśli, znane jako tzw. 
tezy kwietniowe, wytyczały linię polityczną partii, ma
jącą doprowadzić do przerośnięcia rewolucji burżu
azyjno-demokratycznej w rewolucję socjafotyczną. 

Zaaprobowane przez VII Ogólnorosyjską Konferencję 
partii bolszewików tezy Lenina przewidywały możli
wość obalenia władzy Rządu Tymczasowego bez ucie
kania się do siły zbrojnej. Wysuwając hasło „cala 
władza w ręce rad!" KC partii spodziewał się prze
jęcia pełni władzy w Rosji za pomocą uzyskania 
większości w rodach. 

Głównymi konkurentami bolszewików w walce 
o kierownictwo w radoch byli mieńszewicy - prze· 
ciwnicy dyktatury proletariatu i zwolennicy dojścia do 
socjalizmu drogą naturalnej ewolucji oraz eserowcy 
(członkowie partii Socjalistów-Rewolucjonistów) -
zwolennicy zniesienia prywatnej własności ziemi za 
odszkodowaniem, terroryści, przeciwnicy przekształce
r.io dokonanej już rewolucji w rewolucję proletariacką . 

Mieńszewicy i eserowcy byli , obok kadetów (konsty
tucyjnych demokratów), ostoją nowej elity władzy, re · 
prezentowanej przez Rząd Tymczasowy. 

Dalszemu prowadzeniu wojny impreriolistycznej 
przez Rząd Tymczasowy oraz drugorzędnym zmianom 
w administracji i organizacji państwowej bolszewicy 
przeciwstawili program natychmiastowego przerwania 
wojny i zawarcia demokratycznego pokoju bez aneksji 
i odszkodowań, konfiskatę gruntów obszarniczych i od
danie ich do dyspozycji rad, wprowadzenie kontroli 
rad nad produkcją społeczną i podziałem produktów. 
utworzenie jednego banku narodowego itd. 

Okres dwuladzy Rosji trwał do pierwszych dni lip
ca. Dnia 4 lipca 1917 r. pół miliona osób wyszło na 
ulice Piotrogrodu, by manifestować przeciwko Rządo
wi Tymczasowemu, który popędził masy żołnierskie do 
nieudane j ofenzywy na froncie. Rząd odpowiedział 
na manifestacje represjami i próbą obarczenia bo!
<-cew ików odpowiedzialnością za niepowodzenia na 
froncie, qdzie stały - jak twierdził - rozpolitykowane 
z ich wi-;,y dywizje. Z frontu sprowadzono oddziały 
wie rne rzą dowi . W dzielnicach robotniczych odbywały 
sie masowe rewiz je . Prześladowano i zamykano qazetv 
bolszewickie. Lenin zmuszony został do ukrywania się 
przed niebezpieczeństwem rozstrze lania . Setki działa-



czy uwięziono, m.in. Trockiego, Kamieniewa. W takiej 
sytuacji partia bolszewików wycofała czasowo hasło 
„Cala władza w ręce rad". 

Tymczasem w kraju pogłębia/ się ogólny chaos, 
który wykorzystywali spekulanci, aby zgarniać ogromne 
majątki. Dla śrubowania cen ukrywano żywność i opai 
W celu zlikwidowania rewolucji burżuazja świadomie 
i planowo dąży/a do rozprężenia przemyslu. Przedsię
biorcy zamykali fabryki, wyrzucając na bruk dziesiątki 
tysięcy robotników. Rosja stanę/a w obliczu całkowitej 
katastrofy ekonomicznej. Zapanowała atmosfera prze
kupstwa i potwornego ktamstwa. Ustrój i władza ule
gały wewnętrznemu rozkładowi. Podczas gdy masy 
pracujące, cierpiące głód, strajkowały, protestując 
przeciwko antynarodowej polityce burżuazji, klasy po
siadające gotowe były nawet oddać stolicę kraju 
Niemcom, byle tylko zdusić rewolucję. Kontrrewolucyj
ne, wpływowe e'lementy prorządowe widl'.iały rozwią
zanie sytuacji we wprowadzeniu ostrej dyktatury woj
skowej. Kandydat na takiego dyktatora, wódz naczel
ny, gen. Korniłow rzucił 25 sierpnia korpus kawalerii 
na Piotrogród, buntując się rzekomo przeciwko Rządo
wi Tymczasowemu, na czele którego stal eserowiec 

„Idźcie sobie do domu zostawcie nas w spokoju" - poch ód 
Prokopowicza, Szreidero i innych do Palocu Zimowego - kary
katura kukryniksów. 

,Ą, Kiereński . Ten zręcznie pomyślany manewr poli
tyczny został zdemaskowany przez partię bolszewików. 

Na jej wezwanie masy robotników i chłopów wystą
piły zbrojnie i zdławiły próbę zamachu. 

Całkowite niepowodzenie puczu Korniłowa wytwo
rzyło nową sytuację. Dzięki zaobserwowanym faktom, 
dzięki cierpliwej akcji wyjaśniającej bolszewików, ro
botnicy, chłopi, żołnierze zrozumieli istotę polityki 
i taktyki Rządu Tymczasowego oraz rolę eserowców 
i mieńszewików. Na przełomie sierpnia i września 
Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich ogarnęła 
fala odwoływania delegatów wywodzących się z partii 
socjalistów - rewolucjonistów i z partii mieńszewickiej . 
Na ich miejsce wybierano bolszewików. 

W obliczu tych zmian w nastawieniu mas bolsze
wicy znowu rzucili hasło „Cała władza w ręce rad!". 

Po lipcowo-sierpniowym VI Zjeździe partii bolszewi
ków, który uznał, że zwycięstwo rewolucji socjalistycz
nej w aktualnej sytuacji można zapewnić tylko za 
pomocą siły zbrojnej. hasło przekazania władzy w ręce 
rad oznaczało, że 240-tysięczna rzesza bolszewików 
rozpoczyna przygotowanie do powstania zbrojnego. 

W oparciu o plan przygotowany przez Lenina, Komi
tet Centralny przystąpił w połowie września do podję · 
cia konkretnych kroków, mających zapewnić sukces 
powstaniu. Powołany do życia Komitet Wojskowo
Rewolucyjny KC rozpoczął organizowanie i szkolenie 
oddziałów Robotniczych Gwardii Czerwonej, groma
dzenie broni, szkolenie dowódców, opracowywanie 
szczegółów planów operacji w różnych okręgach 
Rosji itd. 

W planowanych działaniach ważną rolę miało 
odegrać Flota Bałtycka skoncentrowana w bazie mor
skiej Kronsztad, na wyspie Kotlin, zamykającej wyjście 
z Piotrogrodu . Już w połowie września 1917 r. Cen
tralny Komitet Floty Bałtyckiej przyjął rezolucję stwier
dzającą, że flota nie będzie wykonywać rozkazów 
Rządu Tymczasowego, którego wtadzy nie uznaje. 
Faktycznie już w tych dniach Flota Bałtycka znalazla 
się pod kierownictwem bolszewików. Szereg oficerów 
z dawnego carskiego korpusu, uznając program bol
szewików za patriotyczny i słuszny, podporządkowało 
się politycznemu kierownictwu partii (w sztuce Ław
reniewa - kapitan Bierseniew i miczmani) i ściśle 
współpracowało z komisarzami, wybranymi przez za
łogi okrętów (w sztuce - komisarz Godun). Maryna
rze wykazali swój patriotyzm i wysoką sprawność bo
jową w walkach z Niemcami w Zatoce Fińskiej 
w dniach od 12 do 19 października 1917, likwidując 



niemiecką próbę zajęcia Piotrogrodu. W starciu 320 
okrętów niemieckich ze 110 okrętami rosyjskimi Niemcy 
stracili 16, a Rosjanie 2 jednostki. 

Dla zwycięstwa rewolucji trzeba było - jak pisał 
jeden z przywódców rewolucji - trzech rzeczy: sytuacji, 
organizacji i woli. Kiedy w ciemną noc listopadowq 
wypływała z Kronsztadu „Aurora", by dać sygnał 
ataku na siedzibę Rządu Tymczasowego, partia bol
szewicka dysponowała sprawnym aparatem organiza
cyjnym, przygotowującym ·powstanie i przenikniętym 
wolą zwycięstwa. Także sytuacja międzynarodowa i we
wnętrzna Rosji sprzyjało dokonaniu rewolucji socjali
stycznej. Potwierdziły to wydarzenia dnia 7 listopada 
:917 r. i historia dni następnych, które wstrząsnąwszy 
~wio.tern, przyniosły zwycięstwo robotnikom, chłopom, 
zołnierzom i marynarzom Rosji. I nie tylko Rosji. 

Waldemar Michowicz 

PAMIĘTNE DATY 
(notatka historyczna) 

.„ Piotrogród, 24 października (6 listopada - wed

ług nowego kalendarza) 1917 r. godz. 20. Komitet 

Wojenno-Rewolucyjny wysyła do Centralnego Ośrod ka 

Marynarzy Floty Bałtyckiej umówiony telegram: 

„ Cen trobałt. Wysyłajcie statut". 

Oznaczało to: przyślijcie niezwłocznie okręty wo

jenne i od d z iały marynarzy. 

„ Cale miasto usiane patrolami bojowymi czerwo

nogwardzistów, które stopniowo zaciskają pierwszy 

pierścień, opasujący dzielnicę Pałacu Zimowego . 

. „ Komitet Wojenno-Rewolucyjny Piotrogrodzki ej 

Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich przesyła 

krążownikowi „Aurora" następujący rozkaz: 

„Do Komisarza Komitetu Wojenno-Rewolucyjnego 

Piotrogrodzkiej Rody Delegatów Robotniczych i Żoł

nierskich na krążowniku „Aurora". Komitet Wojenno

f<ewolucyjny Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotni

czych i Zołnierskich postanowił polecić Wam przywró

cenie ruchu przez most Mikołajewski wszelkimi stoją

cymi do Waszej dyspozycji środkami". 

Po otrzymaniu rozporządzenia Komisarz rozkazał 

rozpalić piece i podnieść kotwicę.. Kiedy „Aurora" 

była gotowa, by odbić od brzegu, oficerowie odmówili 

prowadzenia krążownika.„ Aresztowano ich i zaczęto 

podnosić kotwicę. O godzinie 3 minut 30 nad ranem 

„Aurora" stanęła na kotwicy kolo m0stu„. 

25 października (7 listopada) . 

. około godziny 19-tej porucznik Danilewicz, oficer 

do specjalnych poleceń przy Kiereńskim, przekazał 

telefonicznie junkrom, broniącym Pałacu Zimowego 

następujący telegram, podpisany przez zastępcę Kie

reńskiego - Konowałowa: 



Eugeniusz Iwanowicz 
Bierseniew - dowódca 
„Aurory" 

Zofia - jego żona 

Tatiana 
Ksenia ich córki 

Leopold baron von 
Sztube - mąż Tat iany, 
oficer marynarki 

Pokojówka -

Artiom Michajłowicz 
Godun - przewodniczący 
Komitetu Okrętowego 

Miczman I 

M iczman li 

Je remiejew - bosman 

Szwacz ·- bo sman li 

Marynarz I 

M a rynarz li 

BORIS ŁAWRENIEW 

PRZ E1Ł OM 
Sztuka w \ aktoch 

Feliks Żukowski 

Leokadia Pilarska 

Maria Przybylska 
- Joanna Jędryka 

- Andrzej Głoskows ki 

- Alicja Cichecka 
- Han na Boratyń. ska 

Bogumił Antczak 

Zdzisław Jóźwiak 
.Ja nusz Gajos 

Macie j Małek 

Jan Tesarz 

Sławomir Misiu re wicz 

Hen ryk Staszewski 

Ireneusz Kaskiewicz 

o s o b y: 

Marynarz Il i 

Marynarz IV 

Marynarz V 

Marynarz VI 

Story Marynarz 

Admirał Milicyn 

Uspieński - przedsta wic iel 

Rządu Tymczasowego 

Chwa tki n 

Sygnalista 

Marynarz wachtowy 

Jarcew 

I Po lewoj 

Panow 

' Pa tro l 

Marynarze, patrol 

Kazimierz Talarczyk 

Józef Zbiróg 

Jerzy Ćwikliński 

Janusz Gajos 
Zdzisław Jóźwiak 

Zygmunt Nowicki 

Bohdan Wróblewski 

Waldemar Storczyński 

Janusz Krawczyk 

Marek Sobczyk 
Jerzy Balbuza 
Kazimie rz Iwiński 

Jerzy Walczak 
Antoni Lewek 
Jerzy Balbuza 
Zdzisław J óźw ia k 

Marek Sobczyk 
Ja n Szafałowicz 
Józef Zbiróg 

Przy egzemplarzu: Ewa Iw i ń ska Przedstaw ien ie prowadzi: Ja n Szafałowicz 



„Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych 

1 Żołniersk i ch obwieszcza, iż rząd został obalony i żąda 

przekazania władzy pod groźbą zbombardowania Pa 

łacu Zimowego z dział twierdzy P iotropawłowskiej 

1 krą żownika „Aurora" .„ 

O godz. 21 minut 45 z twierdzy Piotropawłow

skiej dano ostrzegawczy strzał armatni ślepym nabo

jem Taki sam strzał dal krążownik „Aurora" „ . Do 

!i uku d z iał dołączył y się z obydwu stron gęste strzał y 

z karabinów maszyn owych i ręcznych .. 

O godz. 2 w nocy z 25 na 26 pa ź dzi e rnika 

(z 7 na 8 listopada) Oddz i ały G wardii Czerwonej, re

wolucyjni marynarze i żołnierze zajęli Pałac Zimowy 

Rząd Tym czasowy został are sztowany „ . 

(1 materiałów historycznych wybrał S.P.} 

Historyczny krążownik „Aurora" został zbudowany 
w 1903 r. Brol udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 
w latach 1904-1905 m.in. uczestniczył w słynnej bitwie 
pod Cuszimą. W latach 1909-14 odbywał dalekie 
rejsy ćwiczebne . W p ierwszej wojnie światowej krążow 
nik brał udział w walkach na przednich pozycjach 
morskich Floty Bałtyckiej. 

W marcu 1917 r. „Aurorę" opanowali zrewolucjo
n izowani marynarze, oddając ją do dyspozycji piotro
grodzkiego Wojenno-Rewolucyjnego Komitetu . 7 listo
pada (25 października) 1917 r. statek osłania przejście 
przez mosty na New ie ściągających do Piotrogrodu 
oddziałów Gwardii Czerwonej. Z „Aurory" oddano 
historyczny wystrzal, który był sygnałem do szturmu 
na Pałac Zimowy, siedzibę Rządu Tymczasowego. 

Od roku 1923 „Aurora" była wykorzystywana jako 
statek szkoleniowy, stanowiąc jednocześnie jedną 
z najcenniejszych pamiątek historycznych. W czasie 
blokady Lenigradu w okresie ostatniej wojny niektóre 
dziala historycznego krążownika były kilkakrotnie wy
korzystane w walce z hitlerowskim najeźdźcą. 

17 listopada 1948 r. „Aurora" została symbolicznie 
p rzekazano jednej z najstarszych uczelni morskich 
vv Leningradzie Wojskowej Szkole Marynarsk iej 
im. Nadimowa . 

Obecnie krą żownik odwiedzany jest przez tysiączne 
rzesze tu ys tów radzieck ich i przybyszów z najodleglej
szych zakątków świata, stanowiąc cenny i interesujący 
obiekt muzealny. 

Desa nt marynarzy krężawnika „Auro ra" 

wg obrazu I . Władimirawa 



Boris 

Ławreniew 

„PRZEŁOM" 

Boris Andrejewicz Ławreniew urodził się 17 lipca 
1891 r. no południu Rosji w mieście Cherson. Ojciec 
jego wykladał w miejscowym gimnazjum literaturę i ję
zyk rosyjski. Po ukończeniu szkoły średniej. a następnie 
wydzialu prawa na Uniwersytecie Moskiewskim, Ław
reniew zostaje w 1915 r. powołany do czynnej służby 
wojskowej, którą odbywa w marynarce. Bierze udział 
w walkach wojennych, toczonych na morzu Bałtyckim, 
później zaś na morzu Czarnym. 

Twórczość literacką rozpoczyna dość wcześnie. W 
1911 r. w prasie codziennej ukazują się pierwsze mto
dzieńcze wiersze Ławreniewa, ale dopiero w 1924 r. 
ogłasza on pierwszą powieść pt. Wiatr. Po niej przy
chodzi wkrótce drugi, w pelni już dojrzaly, przyno
szący autornwi duży rozgłos - Czterdziesty pierwszy. 

W 1934 r. ukazuje się bardzo interesująco ujęta po
wieść dokumentalna, oparta o ścisły materiał histo
ryczny - Błąd strategiczny. Powszechną uwagę zwraca 
również utwór satyryczny Upadek republiki Jt/. 

Obok powieści, nowel. opowiadań, felietonów i ar
tykułów publicystycznych pisze Ławreniew, od lat czyn
riie interesujący się teatrem, pierwszy dramat pt. Prze
/om (1927, w dziesiątą rocznicę Wielkiej Socjalistycz
nej Rewolucji Październikowej). 

Inne ważniejsze dramaty: Pieśń o marynarzach 
czarnomorskich (1943), Za tych, co no morzu (1945 -
sztuka wielokrotnie grana w Polsce), Głos Ameryki 
(1950 r. - również wystawiana na scenach polskich). 

W dziejach dramaturgi i radzieckiej Ławreniew 
uważany jest za jednego z twórców bohatersko-rewo
lucyjnego dramatu nowego typu. 

Większość utworów Ławreniewa poświęcona jesi 
tematyce zaczerpniętej z burzliwego okresu walk re
wolucyjnych oraz wojny domowej. Głównymi bohate
rami jego powieści czy dramatów są prości ludzie, 
walczący o lepsze jutro, żołnierze Armii Czerwonej, 
rewolucyjni marynarze. Interesuje też Ławreniewa śro
dowisko inteligenckie i zachodzące w nim pod wp!y
wem rewolucji przemiany i ostro rysujące się konflikty. 

Za całoksztalt twórczości literackiej otrzymuje pi
sarz dwukrotnie Nagrody Państwowe I stopnia: w 1946 
i w 1950 r. 

Większość utworów Ławreniewa doczekała się tłu
maczeń na liczne języki. Poza tym powieści Czterdzies
ty pierwszy i Żmijo zostały sfilmowane, przy czym 
pierwsza z nich aż dwukrotnie. Obecnie w ZSRR reali
zuje się film osnuty na motywach powieści Wiatr 

Boris Ławreniew zmarł w Moskwie 7 stycznia 1959 r. 

* 

Sztuka Borisa Ławreniewa Przełom należy do czo
lowych utworów dramatycznych klasyki radzieckiej. 
!!umoczono ją na wiele języków i wystawiano na sce
nach teatrów wielu krajów. Na specjalne podkreśle
nie zasługuje fakt, iż zasGdnicza treść tego utworu 
jest bezpośrednio i ściśle związana z najważniejszymi 
wydarzeniami historycznymi, jakie poprzedziły i zapo
czątkowały epokowe „dziesięć dni, które wstrząsnęły 
światem" w pamiętnym październiku 1917 roku . 

Prapremiera Przełomu odbyła się 40 lat temu, 7 li
stopada 1927 roku na scenie Wielkiego Teatru Dra
matycznego w Leningradzie. W dwa dni później, 9 li
stopada 1927 r. utwór Ławreniewa wystawił w Moskwie 
Teatr im. Wachtangowa. Na scenie moskiewskiej rolę 
marynarza Goduna grał znakomity aktor radziecki 
Włodzimierz Kuza, zaś postać kapitana Bierseniewa 
odtworzy! niezapomniany Boris Szczukin. Sztukę reży 
serowa! jeden z najwybitniejszych aktorów i reżyserów 
MCHAT'u A. Popow. Twórcą oprawy scenicznej był zna
komity scenograf i reżyser, jeden z najciekawszych lu
dzi nie tvlko radzieckiego, ale europejskiego teatru -
Mikołaj Akimow. Na scenie Wielkiego Teatru Drama-



tycznego w Leningradzie Goduna grai Mikołaj Mona
chow, zaliczony przez legendarnego już dziś „geniusza 
sceny" Szaliapina do grupy „najwybitniejszych i naj
bardziej romantycznych aktorów naszej epoki". Od
twórcą roli Bierseniewa był znany aktor A. Ławrien
tiew. Trwałą i piękną pamiątkę po tym niezwykle en -
tuz ja slyczn ie przy jętym przez pu bi iczność i krytykę 
przedstawieniu jest rzeźba, wyobrażająca postać Mi
kolaja Monachowa w roli Goduna. Jej twórcą był wy
bitny rzeźbiarz radziecki G. Gliksman. Dziś stanowi 
ona jeden z interesujących eksponatów muzeum te
atralnego w Leningradzie. Warto nadmienić, iż tylko 
w pierwszym dziesięcioleciu po prapremierze lenin
gradzkiej, Prze/om grano na scenie Teatru Wielkiego 
około 500 razv. 

W 1950 roku Wielki Teatr Dramatyczny, który już 
wówczas otrzyma! nazwę Teatru Wielkiego im. M. Gor
kiego, z okazji obchodów 33 rocznicy Wielkiego Paź
dziernika, wznowił Przełom, wystawiając go w nieco 
zmienionej przez autora wersji. Przedstawienie to zo
stało sfilmowane. 

Jednak krytyka (później zaś i sam autor) przyznała 
zdecydowane pierwszeństwo wersji początkowej. 

Niemal od razu po prapremierze w 1927 r. Przełom 
zajął pierwszoplanową pozycję w tzw. „żelaznym re
pertuarze" teatrów wszystkich republik radzieckich. 

Niezwykle interesująco, mocno podkreślając i uwypuk
lając dynamiczny rytm rewolucji wystawiono ten utwór 
w 1928 r. na scenie gruzińskiego czołowego Teatru 
im_ Rustaweliego w Tbilisi. W przedstawieniu gruziń
skim, reżyserowanym przez Sandro Achmeteli, odtwór
cami postaci Gcduna i Bierseniewa byli znakomici 
aktorzy gruzińscy A. Wasadze oraz H. Chorowa. Wart0 
nadmienić, że sam autor, Boris Ławreniew, uznał gru
zińskq realizację Przełomu zo najlepszą i najtrafniej 
oddającą ideowa i emocjonalną atmosferę sztuki. 

Jesienią 1958 i-. odbv!a się w Moskwie Wszech
zwiozkowa Konferencia Teatralna, w pracach której 
brali udział najwybitniejsi działacze teatru oraz dra
rraturgii radzieckiej. Obszerny referat, poświęcony za
gadnieniom wspólczesnei dramaturgii radzieckiei. wy
qlosil Boris Ławreniew. Było to jedno z ostatnich wy
~tąpień publicznych znakomitego pisarza. 

O be :::ny na soli obrad, skorzystalem z okazji 
i w c:a sie iedn ej ? p rzerw zostałem p rndstawiony au
io rowi Przełom u . Ław re niew bardzo zainteresował się 
polskim pr19dstawi en iern swego utworu, p rapremiera 
którego odbyła się w Łodzi na scenie Teatru Powszecl-i
nego J :istooada 1949 r Szt ukę reżyserowa ł wówczas 

Karol Adentowicz, który wystąpił równieź w roli kapi
tana Bierseniewa. Właśnie wówczas w czasie tej dość 
długiej rozmowy, otrzymałem od Ławreniewa cenne 
wskazówki dotyczące pewnych szczegółów tekstowych. 
Wykorzystano je w obecnej wersji przekładu, nie róż
niącej się jednak zasadniczo od wersji, w której sztukę 
grano w 1949 r. „Przełom w pewnej, ale dość konkret
nej mierze oparłem o ścisłą dokumentację wydarze
niową, o autentyczną prawdę historyczną" - powie
dział mi wówczas autor. - „Chodziło mi przede wszyst
kim o możliwie wierne oddanie atmosfery i nastrojów 
panujących w owym pamiętnym okresie wśród rewo
lucyjnych mas marynarzy Floty Bałtyckiej. Sam w tym 
czasie naleźałem do braci marynarskiej i dlatego 
dobrze znana mi była niesłychanie zróźnicowana psy
chologia ówczesnego marynarza, jego dążenia i myśli 
w nim kiełkujące. Cechowała tych ludzi przede wszyst
kim świadomość wielkości nadchodzących wydarzeń 
oraz jakaś - nazwałbym to - surowa romantyka. 

W pierwszej wersji sztuki krąźownik, którym dowodzi 
kapitan Bierseniew, nazywa się „Żona". Jest to dość 
przejrzysty pseudonim „Aurory". Nie oponowałem póź
niej, gdy w poszczególnych teatrach „odszyfrowano" 
ów pseudonim. 

W sztuce chciałem pokazać przede wszystkim ostrq 
walkę klasową, linię głębokiego przełomu, zasadnicze
go podziału, który w owym okresie z każdą chwilą 
pogłębiał się i oddziela/ raz na zawsze tych, co wal
czyli o zwycięstwo rewolucji, od tych, co usiłowali za
hamować jej bieg. 

Przyznam się, że lubię bohatera Przełomu - Godu
na. Znalem wówczas dużo takich Godunów w naszej 
rewolucyjnej marynarce. Byli to nie tylko pełni osobli
wej romantyki bohaterowie rewolucyjni, ale aktywni 
twórcy nowej ery, autentyczni budowniczowie młodej 
Pepubliki Rad, powstającej w grzmocie salw „Aurory", 
w ogniu walk robotniczych, marynarskich i żołnierskich 
mas, szturmujących Pałac Zimowy. 

Godun - podkreśli/ Ławreniew - oznacza w gwa-
17e ludowej, używanej u nas w południowych dzielni
cach - żywiciel, karmiciel, wychowawca - „hodun". 
Jest to w tym wypadku nie tylko nazwisko bohatera 
Przełomu; w ten sposób chciałem niejako podkreślić 
symboliczne znaczenie tej postaci w mojej sztuce". 

Stanisław Powołocki 



Z BIEŻĄCEGO REPERTUARU 

Henryk Sienkiewicz „Ogniem i mieczem" 

Adapt. Wandy Maciejewskiej 

Scenc; zb iorc ·No 
\-V środ k u: Heleno - M o rio W il nei in 

Skrzetusk i - Bo gu mi l Antc za k 

HANDLOWY 
DOM 

DZIECKA 

W ŁODZI . 

ul . Piotrk owska 60/6? 

tel 211 -48 

oraz sklepy satelickie dla wygody kl ient ów rozm iesz
czon~ w róż nych punktach miasto poleco jq: 
szer ok i asortyment płaszczy dziewczęcych , di:iecię 
cych i chlopit;cych z laminatów i tkanin wełnianych 
wysoko i nisko % sukienek, ubron, spodni oro1 
artykułów sportowych. 
IUlo najmłodszych H.D.D pol~co duiy wybór za 
ba wek. 

poleca : 

szeroki asortyment tkanin weł 

nianych nisko i wysokopro · 

centowych oraz praktyczne 

tkaniny 2 elany no ubrania, 

kostiumy i sukienki w ró:inych 

kolorach i deseniach 

ul. Wrocławsko 7 

ul. Cieszkowskiego 4 

ul. Wojska Polskiego 72 

ul. Armii Czerwonej 94 

ul. Dlugoszo 26 

ul. Boya Żelenskiego 12 

ul. Wrzefoierisko 102 

ul. Wł Bytomskiej 38 

ul . Gagarina 6. 



W repertuarze Teatru: 

NA SCENIE „ROZMAITOŚCI" 

Aleksy Arbuzow 
MóJ BIEDNY MARI K 

Henryk Sienkiewicz 
OGNIEM I MIECZEM 
cdaptacja: Wanda Maciejewska 

W przygotowaniu: 

NIE ZAPOMNĘ ONYCH D NI 

Cena zł. 2,50 

Będzie to montaż najpi~kniejszych i najpopularniejszych 
piosenek rosyjskich i radzieckich śpiewanych przed, 
w czasie i tuż po Rewolucji 1917 r. „Nie zapomnę onych 
dni" jest drugą pozycją przyg otowywaną przez teatr 
z myślą o uczCleniu 50 Rocznicy Wielkiej Rewolucji 
Październikowej. 

Velimir Suboti~ - „Apel" 

Stały repertuar dla dzieci i młodzieży: 

Maria Konopnicka 
BAJ KA O KRASNO LUDKACH I SIEROTCE MARYSI 
adaptacja: J. Mazanek, St. Brucz, Zb . S kow roński 

Henryk Sien kiewicz 
W PUSTYNI I PUSZCZY 
adaptacja: J. Mazanek 

Na scenie Teatru 7, 15 

Dreqely - Ju ran dot 
DOBRZE SKROJ ON Y FRAK 

Claude Magnier 
PARYZANIN 

Zdzisław Skowroń s k i 
W CZEPKU UR ODZONA 

W p rzy got ow aniu· 

Tirso de Molina - Julian Tuwim 
ZIELONY GIL 

Robert Thomas 
M ORDERCY SPRZYSI ĘZEN I 

Zakład" Ty pogrof;czne zam . 1040 X. 6i r . ~I. 4000 <>91 010 540 10 


