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ION DRUCE, urodzony w 1928r. w Mołdawii, 
uważany jest za jednego z najciekawszych 
pisarzy radzieckich. 
Pracę literacką rozpoczął w 1957r. po ukoń
czeniu moskiewskiego Studium Literackiego. 
Początkowo pisał opowiadania i powieści, 
w parę lat później zadebiutował jako dra
maturg . 
\IV Polsce wydano trzy jego książki: „Ostatni 
miesiąc jesieni" (1967) „Brzemię naszej do
broci" (1976), „Liście smutku" 1976). 
Pierwszą sztuką teatralną była wystawiona w 
1960 r. w Moskwie „Cosa mare" oceniona 
bardzo przychylnie przez krytykę i publicz
ność. Także ko lejne utwory: „Doina", „Pta
ki naszej młodości", „Zapach dojrzałej pi
gwy" odniosły duży sukces. 
VJ 1977 r. odbyła się premiera „Największej 
swiętości" uznanej za najciekawszą sztukę 
tego autora, zaś jej inscenizacja stała się 
wydarzeniem teatralnym sezonu. 
„Największa świętość jest pierwszym utwo
rem dramatycznym Jona Druce, z którym zet
knęła się polska widownia. Jej premiera mio
ta miejsce w Teatrze Współczesnym w War
szawie. 



Bohdan Brinbaum 

PREZES W O NCZARNI 

Wkrótce po założeniu w Lesicy rolniczej Spół
dzielni zaczęły krążyć o niej drastyczne hi 
storie, które jednak mieszkańców pobliskiego 
Międzylesia nie dziwiły Byli oni świadkami 
niejednej juz sensaCJ1. 

Spółdzielnia miała nietypową kadrę, któ
rej kwalifikacje powinny były jednak zanie
pokoić Wojewódzki Związek Rolniczych Spół
dzielni Produkcyjnych w Wałbrzychu z sie
dzibą w Świdnicy i ówczesne władze miejsko
-gminne, których siedzibo znajdowała się 
nieco bliżej Lesicy, bo w odległym o trzy ki
lometry Międzylesiu. („.) 

Prezes stronił od ludzi. Rezydował w Ró
żance, gdzie oprócz spółdzielczych owiec sta
ła pseudozakopiańska chatka, z której kie
rował sprawami służbowymi. Zapraszał cza
sami do niej kogoś ze spółdzielców, poczę
stował koniakiem.„ 

Owce miały się gorzej niż spółdzielcy, któ
rzy z powodu tych sympatycznych zw[erzqt 
zaciągnęli ośmiomilionowy kredyt i zaczęli 
gospodarować na 174 hektarach pól i pas
rwisk. Stado liczyło sześćset sztuk i miało ku
lawkę; mówiąc prościeJ - gniły owcom ra
cice, gdyż trzyma'"lo ;e w zbyt wilgotnych po
mieszczeniach. Jest to choroba uleczalna, 
lecz owce z Lesicy pozbyć się jej nie mogły. 
Gdy ze spółdzielni odszedł marynarz (!), któ
ry jako jedyny kulawkę umiał leczyć - na 
zwierzęta przyszły ciężkie dni. Nie kulały -
bo chodzić już nie mogły - lecz czołgały 
się. Zbliżał się koniec listopada i stado, któ
re od dwóch miesięcy powinno być w owczar
niach, pozostawało na pastwiskach pozba
wionych trawy. Oszronione i apatyczne zwie
rzęta stawały się nispokojne i wcale nie przy
pominały idyllicznych reklam Woolmarku. 
Z początkiem grudnia owce przeszły do ofen
sywy i nispodziewonie podczołoły sie na pe
gercwskie pole, skąd zapomniano zebrać 
owies. 

Owies przedłużył życie głodnych zwierząt 
zaledwie o kilka tygodni: część z nich nie 
przeżyła bowiem następnego cyklu doświad 
czeń, jakim podane zostało lesickie stado.(„ ) 
Brok tzw. bazy paszowej był przesłanką ko-

lejnego , eksperymentu, równie zabójczego 
jak zimowe wypasy, polegającego na karmie
niu zwierząt wyłącznie koncentratem białko
wym. 

Grudzień był okresem wykotów, a kto ho
duje owce, ten w tym okresie nie śpi. Zwie
rzętom przy porodzie trzeba pomóc: sprowa
dza się fachowców, płaci srę słono, byle tylko 
straty były jak najmniejsze. 
No małe czeka się przecież cały rok. („.) 

W Lesicy wykoty były bardziej dramotycz
r-e, bo poprzedzone (wskutek przedawkowa 
nia koncentratu białkowego) promieniami. 
Owiec nie miał kto odbierać, bo zarząd w 
tym okresie często obradował. 

W drugim roku istnienia spółdzielni w Le
sicy kopano dla martwych owiec doły. Ile 
zwierząt znalazło się pod ziemią, tego już 
nikt nie sprawdzi. Padłych sztuk nie ewiden
cjonowano, ponieważ obawiano się inter
wencji ~służby weterynaryjnej. Wiadomo tylko, 
że nikt przy zakopywaniu owiec nie mógł dłu
go pracować - bo nie jest to przyjemna ro
bota . („.) 

Jak gospodarzono w Lesicy w trzecim rok.u 
istnienia spółdzielni? Świadczą o tym częs
ciowo sprawozdania Wydziału Rolnego Urzę
du Gminy i Miasta w Miedzyl€·siu. Wynika z 
nich, j.e spółdzielnio nie prowadziło żadnej 
dokumentacji dotyczącej zużycia zakupio
nych pasz, zbiorów siano, nie prowadzono 
ewidencji straconych owiec, zaś "protokoły 
dotyczące przeliczeń stado były nie prawid
łowo sporządzane" .(„.) 

W ubiegłym roku pracownik RSP poprosił 
funkcjonorjuszy posterunku MO w Między
lesiu o włamanie się do spółdzielczych po
mieszczeń. Z jego relacji wynikało, że owce 
nie jadły od dwóch dni, zaś klucze zabroł 
prezes, którego ani w Lesicy, oni w Różance 
nie ,było. 

Zarząd starał się o utrzymanie pozorów. 
Każdy kto źle mówił o spółdzielni, musiał 
z niej odejść. („.) 

Mimo tych starań opinio o Lesicy była 
jednoznaczna. Ludzie ~ie mogli tom p~oc~
wać, nie mogli potrzec na marnotrawienie 
społecznego dobro, na niszcz~jące. moszyn.y, 
zdychające owce. Kiedy zblrzał się termin 
splot spółdzielczych kredytów, dotychc.z~sowy 
prezes, Stefan N. zrezygnował ze swoJeJ fun-



kcji, postanowił opóścić spółdzielnię i wyje
chać z Różanki. Przed założeniem spółdziel
ni, jeszcze jako indywidualny rolnik, uzyskał 
kredyt (w wysokości 160 tys.zł) na remont do
mu w Różance. Prawdopodobnie dom ten 
przejmie spóldzieln ia. Były prezes wyjechał 
natomiast w Koszalińskie, gdzie stara się po
noć o 3,5 - milionowy kredyt potrzebny mu 
do kontynuowania w innym miejscu jego 
kosztownych ro lniczych eksperymentów i za
miłowań. 

Po rejteradzie prezesa spółdziecy wybrali 
nowy zarząd Dokonano posunięć organiza
cyjnych; stado, które do tej pory trzymano w 
kilku m"lczarnir-:h przewiedziono w jedno 
miejsce, do Różanki. Po raz pierwszy (w ciq
gu prawie trzech lat) zatrudniono przy nim 
wykwalifikowanego owczarza. Wy l eczył on 
zwierzęta z kulawki, lecz przed głodem nie 
mógł ich ochronić. Z Leśnicy nie miał kto 
zwozić siana, a w Różance zgniło ono jesie
nią. Zarząd uznał, że owce można karmić 
zgniłym sianem, z czym owczarz nie mógł się 
pogodzić. Zaczęto się wzajemnie oskarżać: 
to owczarz to znów ktoś z zarządu użalał się 
przed gminnymi władzami. Gdy owczarz swo
je zarzuty sformułował na piśmie, obwołano 
go donosicielem i wtedy z Różanki uciekł. 
Do karmienia owiec zabrał się znowu zarząd, 
co, jak dotychczas, dla zwierząt dobrze się 
kończyło. (.„) 

Nikogo też specjalnie nie niepokoi inny, 
drastyczny fakt: że na polu (do którego dos
tęp miał zarówno PGR w Różance jak i 
spółdzielnia w Lesicy) można zobaczyć wiele 
martwych owiec. Dyrektor PGR przyznał się 
do siedmiu, spółdzielnia nie przyznaje się do 
żadnej. Ile ich jeszcze pod śniegiem? 

ION DRUCE - „NAJWIĘKSZA śWIĘTOść 
(fragment) 

Kelin· Człowiek może robić ze zwierzętami 
co zechce. Niczym nie okazuje tak 
swej podłości, jak traktowaniem sła
bych i bezbronnych zwierząt (.„) A 
tamci nażłopali się gorzałki, bo po
kłócili się z kochankami lub żonami i 
i wrzucili żywe kaczki do maszyny. Prze
cież nawet w Biblii jest powiedziane: 

jeśli spotkasz owcę swego wroga, 
która odbiła się od stado, to nie wy
wieraj na niej swojej złości, tylko od
prowadź do właściciela. A jeśli to ow
ca będzie głodna lub spragniona, to 
wpierw trzeba ją nakarmić i napoić 
i dopiero potem odprowadzić („.)" 
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OD REŻYSERA 

Pomysł jest bardzo prosty - największą 
świętością v1 sztuce lona Druce jest jej głów
ny bohater - Kelin Ababij. 
Robimy przedstawienie o tym człowieku bo 
koniecznie trzeba go poznać, zrozumieć, mo
że polubić, na pewno zastanowić się nad 
tym, co mówi i czyni. 

Kelin jest ko lejnym wcieleniem mitu o pra
wym żołnierzu, który zawsze staje po str'.)nie 
bezbronnych bo jest to istotą i sensem jego 
powołania. Szeregowiec gwardii jest dlatego 
silniejszy od zwykłych szeregowców, że wystę
puje zawsze w słuszniejszej sprawie, że broni 
największych świętości: Życia, Przyrody, Na
tury, Przed kim broni? Przed ludźmi, którzy te 
świętości odrzucili i usiłują wprowadzać 
własny ład i porządek, szczególnie łatwo 
niszcząc po drodze wszystko, co nie jest w 
stanie samo się obronić i wliczając to znisz
czenie w konieczne koszta postępu i cywiliza
cji. 

W tej chwili zaczynamy dopiero dostrzegać 
zgubne skutki takiej cywilizacji . Stwarzamy 
specjalne instytucje do ochrony tzw. natural
nego środowiska. Ale jeszcze nie zaczęliśmy 
dotąd myśleć o naturalnym człowieku, który 
miałby z tym środowiskiem współżyć. Ciągle 
traktujemy Przyrodę, Naturę z pozycji właś
ciciela zdziwionego, że nie wszystko dało się 
jeszcze okiełznać i ciągle jeszcze bez sensu 
powodzie i susze niszczą jego ludzki doro
bek. 

A Kelin nie ty lko ,dlatego staje w obronie 
mordowanych koni i kaczek, że mu ich senty
mentaln ie żal, ale nade wszystko dlatego, że 
ludzkie zbrodnie dokonywane wobec Przyrody 
w konsekwencji godzą w samego człowieka. 
I wcale nie chodzi o krzywdę tak słabych is
tot jak Moria, ona bowiem w sposób natu
ra lny przynależy do Przyrody, jak rzeka (dla
tego jest dla Kelina największą świętością) 
-chodzi właśnie o krzywdzicieli, którzy ucie
kając od praw Przyrody przestają być ludź
mi po prostu, przestają rozumieć s~j sens 
i miejsce na ziemi, tracą jakąkolwiel< war-

tość, działają już tylko bezmyślnie jak pusz
czony w ruch mechanizm . I wtedy Kelin po
wiada: „Kiedy pękają ściany domu, ktoś za 
to powinien wziąć na siebie odpow1edzial-

, # ,, 

nosc. 

Janusz Kozłowski 



HOIMAR VON DITFURTH 
- "DZ1ECI WSZECHŚWIATA" (fragment) 

( ... ) Podksiężycowy świat rzeczy przem ijają
cych i i!>tot śmiertelnych jest w rzeczywistości 
tysiąckrotnie skrzyżowany ze sferą gwiazd 
prawidl:::i i siły rządzące także nami i naszym 
życiem no Ziemi, i to w takim stopniu, że nie 
mogl.ibyśmy ~utaj żyć, gdyby Ziemia nasza 
było od nich wyizolowana, tak jak długo wy
dawało nam się konieczne w to wierzyć. Ży
cionośna powierzchnia naszej rodzimej pla
nety nie jest istniejącym obojętnie we Wsze
chświecie miejscem w którym przypadkowo 
spełniły się krańcowe i bardzo osobliwe wa 
runki, jedy11ie warunki umożliwiaiące pow
stanie życia w znanej nam formie. Przeci1"
nie, miejsce akcji niosq wpływy i siły sięgają
ce ku nam z głębi Wszechświata, z jego naj
dalszych krańców i dopiero one nadają na
szemu otoczeniu właściwy mu kształt. 

Kosmos nie jest ową pustą, zimną i mar
twą przestrzenią, której majestatyczny ogrom 
i nieczułość mogłaby nas napełnić nie tylko 
podziwem, ale i przerażeniem. Jest podło
żem, z którym Ziemia nasza jest zrośnięta ty
siącami korzeni, niczym roślina. Powierzch
nia Ziemi nie jest, jak niejednokrotnie opi
sywano, maleńką oazą tolerowaną przez 
wrogi życiu Wszechświat tylko dlatego, że 
nie ma żadnego znaczenia. Okazuje !>;~ ra
czej punktem zogniskowania, w którym bn
C€·ntrują się różnorakie siły kosmiczne i wpły
wy dopuszczające do powstania nos1e;p 
świata. 

Miejsce akcji objawia sie więc w podwój
nym znaczeniu jako scena : życie toczące si~ 
na powierzchni Ziemi wspomagane jest - jak 
zespół aktorów - przez niezliczone siły po
mocnicze i mechanizmy, a sieć ich i powiąza
nie sięgają daleko poza obręb samej sceny 
i poza mury teatru, pozostając normalnie u
kryte prz€:l oczami widza, który ich nie po
szukuje. Ziemia na pewno nie jest centrum 
Wszechświata. To złudzenie - już raz na zaw
sze zdemaskowane - przeminęło. Niemniej 
jednak ożywiona Ziemia jest punktem zog
niskowania w~ Wszechświecie, jedynym z 
tych miejsc - może jedynym z nieprzeliczo
nych - w Kosmosie, w którym przez zb ieg sil, 
czynników i wpływów, jak gdyby wskutek po-

potężnPgo wysiłk ogromnych kosmicznych 
przestrzeni, spełnione zostały i są nadal pod
trzymywane na stosunkowo maleńkim obsza
rze warunki prowadzące do powstawania te
o . co nazywamy życiem i świadomościa( .. ) 

ION DRUCE - "NAJWIĘKSZA śWIETOść" 
(fragment) · 

Głos Gruji: Mario, pójdź po Kelina. Musze 
z nim porozmawiać. · 

Głos Marii (po długiej pauzie): Powiada, 
ze nie może przyjść. 

Głos Gruji: Dlaczego nie może! 
Głos Marii: Powiada, że jest chory. 
Głos Gruji: A co mu jest? 
Głos Marii: Mówi - że serce. 
Głos .Gr.uji: Zawracanie głowy. Nie ma po-

1ęc1a, co to znaczy cierpiec na serce. 
Niech spyta mnie. Całe życie na to cho
ruję. Ale jeśli nie chce przyjść, to spytaj 

go, czemu nie wrócił do fermy drobiarskiej? 
Nawet nie zabrał stmtąd swoich rzeczy ... 
Głos Marii (po długiej pauzie): Powiadał 

że musiał odejść. Okoliczności go do te~ 
go zmusiły. 

Głos Gru1i: Ale dlaczego? Przecież to sie 
stolo nie w jego zakładach. Nie jest z~ 
to odpowiedzialny„. 

Głos Marii (po długiej pauzie): Powiada 
że człowiek ponosi odpowiedz'alność z~ 
wszystko, co żyje. I cała nasza planeta ... 

Głos Gruji: Co to ma wspólnego z życiem 
i całą naszą planetą? (po pauzie) Sły
szysz mnie Mario? 

Głos Marii: Słyszę. 
Głos Gruji: Spytaj go, dlaczego nie wrócił 

do fermy? 
Głos Marii (po pauzie): Mówi, że kiedy pę

kają ściany domu, ktoś za to powinien 
na siebie wziąć odpowiedzialność(.„) 

W programie wykorzystano następujące materiały: 
- fragment arlykulu Bogdano Birbaumo _ „Prezes w 

o vczorni" (Kulisy, nr 13, 1979 r.), 

- f .agment książki ·Hoimara von Ditfurtha - ,,Dzieci 
szechświata" (PIW, W-wa 1976 r.) 
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