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„Niezapomniany . 
rol{. 1919'' 

w Teatrze Nowym 
przez rewolucyjne masy proletariadrie 
kazała amerykańslcim i wszelkiej innej 
maści imperialistom „być cicho". 

Dlatego widz nasz w lot rozumie i so
lidaryzuje się z tą aluzją Wiszniewslcie
go skierowaną pod adresem współcze
snych nam imperialistycznych podpala
czy świata, identycznych zresztą co do 
rodowodu z tymi, których w niezapo
mnianym 1919 roku - „uciszali" i miaż.. 
dżyli pod genialnym dowództwem Sta
lina żołnierze i marynarze Czerwonej 
Armii i Floty - tacy jak Szilbajew. 

Dalsze i najsilniejsze bodaj akcenty 
politycznej aktualności sztuki Wisznie
wskiego przynosi jej epilog. Zwłaszcza 
niezatarte wrażenie na widzu WYWiera 
ostatnia scena zbiorowa. Tuż po zdoby
ciu przez oddziały radzieck•ie fortu 
Krasnaja Gorka, będącego najważniej..: 
szym ogniwem w systemie obrony Pe
trogradu, i zbuntowanego wskutek 
zdradzieckich machinacji zamaskowa
nych burżuazyjnych oficerów - przy
bywa StaHn, aby powinszować sukce
su żołnierzom frontu petrogradzkiego i 
floty bałtyckiej. „Wroga odparliśmy
mówi wówczas Stalin do żołnierzy -
ale czy należy stąd wnosić, że zaniecha 
on wszelkich prób, by nas napaść? Nie, 

~ak•iej gwarancji nie mamy. Wrogowie 
chcieliby ujrzeć, że państwo radzieckie 
jest bezsilne i bezbronne, że pada przed ' 
niffii plackiem, że broczy krwią. Nie, 
towarzysze!. .. Niech ci, którzy układają 
taki „program", zabierają się do wszyst
kich diabłów. Jeśli już mowa 0 brocze
niu krwią, dołóżmy wszelkich starań, 
by rozgromiony i krwawiący okazał się 
obóz burżuazji nie zaś państwo ra
dzieckie". 

Te słowa Stalina toną w gromkim, 
żołnierskim okrzyku: „Hurra. W górę -
jak by na · znak zaprzysiężenia tych 
słów - unosi się las karabinów i rąk. 
Ta porywająca scena jest jedną z naj
bardziej dynamicznych i sugestywnych 
w sztuce, przemawia swą prawdą i mo
cą, wywołującą na widowni gorące o
klaski. 

• 

Czym się ta reakcja widowni tłuma
czy? Oczywiście tym, że słowa, które 
padły z ust Stalina brzmią jak me
mento, jak' przestroga dla wszystkich 
„pretendentów" do panowania nad 
światem, dla dzisiejszych podżeg'aczy 
wojennych. I oto właśnie dlatego wy
daje się rzeczą bezsporną, że „Nieza
pomniany rok 1919", .iMmo, że opisuje 
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historyczne WYdarzenie odległe już od 
nas o trzydzieści kilka lat, trzeba oce
niać jako sztukę na wskroś aktualną. 
Jest ona bowiem epopeą bohaterstwa, 
patriotyzmu i wierności narodów ra
dZ'ieckich dla wielkiej idei komunizmu 
i jej genialnych wodzów - Lenina 
i Stalina. 

• • • 
„N~pomniany rok 1919", ostatnie 

dzieło, jakie napisał wielkii dramaturg 
radziecki Wsiewołod Wiszniewski -
wysoko zostało ocenione przez radziec
ki naród i rząd. Sztuka ta odznaczona 
została Premią Sta1inowską I stopnia, 
zdobyła sobie ogromną popularność i 
zajęła jedną z najbardziej poczesnych 
pozycj'i w radzieckiej dramaturgii. Gra
na była na scenach najwybitniejszych 
radzieckich teatrów, a m. in. wystawiał 
ją w Polsce bawiący gościnnie w na-

w takich j.ak ob. Z. K. przy
padkach na przedłużenie 
względnie przesunięcie urlo
pu. 

Są :Instytucje, które naślćl
dują „prawo zwyezajowe" 
ZUS-u. Są inne, które do 
okólnika się ni~. sto.rują. A 
skargi pracowników świad
czą, że sprawa ta dojrzała do 
rozwiązania. 

Trzeba w1ęc zrewidować 
ustawę o urlopach pracowni
czych i wyraźną lukę w tej 
ustawie wypełnić. 

• • • 
MówillC o bolączkach cho

rych pracowników pamiętaj

my o t.zw. „zwolnieniach 
wstecznych". W sprawach 
tych niemało skarg napływa 
do wydz. orzecznictwa. · Co 
ma zrobić chory pracownik, 
jeśli wysoka gorączka czy 
d~tkliwe bóle żołądka 'Unie
możliwiają mu pójście do le· 
ka.rza tego samego, bądź na
stępnego dnia. 

A zdarza się, że WEZWany 
do domu lekarz zjawia s; ~ 

nazajutrz, a nawet po 2 - :, 
dniach po to tylko, by stwie:· 
dzić, że pomoc jego jest juz 
niepotrzebna. Chory w mię

dzyczasie wyzdrowiał. 

Lek.an odmawia wówczas 
wydania śwJadeotwa wstecz· 
nego zwolnienia, choć wie, że 

szym kraju zespół Teatru Leningradz- pacjent był ch<>ry i kieruje 
kiego. W sercach ludzi radzieckich bu- go na komisję lekarską. Za
dz;i ona gorący ~dź~ię~, gdJ'.~ przez rządzenie zezwala bawi.em n.a 
całą sztukę przew1Ja się, Jak ruc prze- . . . . 
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wodnia, idea nierozerwalnej więzi łą- WYStaw1erue zwolnien na dru 
czącej masy ludowe z partią, idea bez- kach IA uprawniających do 
gran,&cmej wiemośoi i oddania ludzi zasiłku, tylko w wypadkach 
radzieckich swej ojczyźnie, partii i jej obłożnej ' choroby pacjenta. 
wielkim wOdzom - Leninowi i Sta-
linowi. Jeśli jednak lekarz pisze 
Wartką i żywą akcję swej sztuki wniosek o skierowanie na 

oparł Wiszniewskf na ~le dzii:jów obro- komisję, podając rozpozna· 
ny Petrogradu, ktorej krerowmctwo wY- nie przebytej choroby i jeśli 
pełniając wolę partii objął Stalin. . . . · ·est 
Z kart sztuki przebija głęboka znajo- to wł.aśme roz~ J. „ 

mość wypadków i zdarzeń, wYtłuma- podstawą do decyz)l konusJJ 
czaina tym, że Wiszniewski sam był - czy nie byłoby prościej, 
ich naocznym świadkiem, lub brał w aby w wypadk.acll bespor-
nich osobisty udział, najpierw w szere- ych, . ,i..-ć '.k petencje 
gach Czerwonej Armii, a potem jako n ZW):~ om 
członek oddziału marynarzy rewolucyj- lekarza p!I'Z77D8Ć mu prawo 
nego Pitra. udzielenia zwoJmeń W&tecz-

Bogaty język sceniczny Wismie~e- nyeh 1 ~ „ ten 6PQSÓb 
go, rzadko spotykana mniejętność zwię.-1 . . 
złego ujmowania dramaturgicznego ma- konus,Ję. 
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