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Z PRZEMÓWIENIA FADIEJEWA 

NA ŚWIATOWYM KONGRESIE 

OBROŃCÓW POKOJU 
W PARY2U 

Wzywam wszystkich intelektualistów, by niezależnie od swojej 
narodowości lub rasy, od przekonań politycznych lub religijnych, 
wystąpili przeciwko podżegaczom wojennym. Mamy obowiązek gło
sić konieczność obrony kobiet i matek, które dają życie naszym sy
nom i córkom. Mamy obowiązek wznieść ten głos w obronie naszycll 
synów i córek, ponieważ od nas zafaży ich życie i przyszłość. Od 
kierunku, jaki damy ich umysłom i uczuciom, zależy, czy będziemy
mogli mówić o nich jako o ludziach niosących postęp, czy też zmu
szeni będziemy opłakiwać ich duchowe ułomności. Naszym obowiąz
kiem jest wznieść w imieniu ludzkości len głos przeciwko podżega
czom wojennym, ponieważ oczekują tego od na s miliony Judzi nu 
całym świecie. 

Światowy K ongres Obrońców Poko,lu wykazuje, że nieprzezwy
ciężona jest siła intelektualistów, gdy jednoczą się oni z masami 
pracującymi. Zjednoczenie Io wyraża ożywiającą w szystkie narody 
wolę w zmocnienia pokoju. Ci, którzy pragnęliby wzniecić nową za
wieruchę wojenną, niech wiedzą, że narody może ogarnąć gniew 
i że ukarzą i ch okrutnie. 

'Wznieśmy nasz głos przeciwko podżegaczom wojennym, prze
ciwko zachęcaniu do nienawiści i wrogości między narodami. Obro
no pokoju j est sprawą całego świolci. 

Niech żyje przyjaźń między narodami walczącymi na ca/y·m 
świecie o pokój ! 

ALEKSANDER FADIEJEW 

Już w pierwszy m swoim opowia~aniu (Z il I e ' "'..• 1923) Fad iejew 

postawił przed so bą cel, do któreg o_ re'llizacji wy trwale dąży w dzie

lach lite rackich i wystąp ieni ach p ubl i cŻnych. Ii:ite resuj ą go naj wa·i;

niej sze s praw y związane z" problemem Re\vo.lucji Pazdziernikow j: 

pos tacie bolszewi ck ich przyw ódców ludow ych, p rzewo? .. ~ i ctwo Partii 
' „,... ' 

w in.asach, wal ka międz światopogl ądem socja lis l rcznym a indy-

widualizmem i f il ozof i ą mi eszczańsk ą, zagadnienie inte ligenla i ro

botni ka, id 0 a budowy nowego ustroju s'połecznego , kwes ti a obrony 

P, i1 s twa Rud<!:ieck iego, prog ra m liędzy narodowej wspó łp racy k ultu-

rulncj . 

Aleksa nder . leksandr w icz Fadiejew jest synem ch ł op a . Uro dz ił 

s i f~ .,_, 1901 r w Kimr r (g ubernia twe rska). Dz i ec i ńs two spędził w 

J..raj u p o lud n iowo-u sury jskim, uczy ł si ę w szkole zawodow e j w e -. 
Wł J d wos tolrn. 'vV 1018 r. wstąp ił do Par tii Koi:ńunisl 'Czne j. Jako 

p a rtyzant walczy ł z b i a łogwardzis tam i gen. Kolczaka i japor1skimi 

na paslni k 11m i na Przymorzu. Po zakończeniu w oj ny domowej stu

diował w Mosk iewskim Ins ty tucie Górniczym. 

Trzydzies l 1leln ia dzi le lność p isarska A leksand ra Fadiej ewa 

w 0 su n c~ł a go na czoło k lasyków l iteratu ry redzi eckiej Od szereg u 

la l jest on cz ł onk iem Prezyd !um Za rząd u Gló\vnego Zwic.zku Pi ~ a rzy 

Z "RR, znany m '~ ujcz źni i za gra ni cą ak tywn ym rzeczn ii\iP n po

kojowe~10 wspól.lyci a narodów. 



VI! latach 1925-26 Fadiejew napisał KI ę s kę. Po raz pierwszy 

w historii literatury poj-awiło się wówczas dzieło powieściowe, któr<' 

ukoazywało prawdziwy obraz aktywisty bolszewickiego. Czytając 

Klęskę poznajemy, jak pod wpływem bolszewickiej moralności 

komendant.a oddziału partyzanckiego Lewinsona i jemu podobnych 

komunistów setki i tysiące wczorajszych niewolników kapitalizmu 

weszło na lory nowego życia. Z kart pierwszej realistycznej powie

ści Fadiejewa otrzymujemy sugestywną odpowiedż, jak<i była stra

tegia Partii i dlaczego zwyciężyła Rewolucja. 

W lalach 1930-36 wychodzą drukiem trzy części nowej książki 

FadiejeWla - Ostatni z Ude g e. W okresie wojny z hitle

rowskimi Niemcami autor poświęca się działalności publicystycznej 

tudzież pisze Op o w i ad a n i a 1 en i n gr ad z kie i znakomitą 

powieść: pt. M I o d a G w a r d i a. 

Treść: MI ode j Gwardii opiera się na prawdziwych faktach 

z życia młodz'.eży komsomolskiej, która podczas niemieckiej oku

pacji zalożyha organizację podziemną i rozwijała działalność: w mie

ście Krasnodon (w pobliżu Woroszyłowgradu) . 55 chłopców i dziew

cząt zostało rozstrzelanych przez hitlerowców, którzy przedtem ska

towa!; swe ofiary w więzieniu. Przywódcy tej walecznej grupy: Oleg 

Koszewoj, Uliana Gromow3, Siergiej Tiulenin, Lubow Szewcowa, 

Iwan Ziemnuchow - - otrzymali pośmiertne odznaczenie tytułami 

Bohaterów Związku Radzieckiego. 

W Młodej Gwardii Fadiejew przeprowadził daleko idące 

uogólnienia filozoficzne. Zestawił bilans życia i rozwoju społeczno

ści radzieckiej za okres minionego ć:wierć:wiecza dał przegląd 

dwóch pokoleń ZSRR: starszego pokolenia - twórców wielkiego 

przewrotu w dziejach ludzkości, założycieli pierwszego socjal ;stycz

nego panslwa na świecie, obrońców Rewolucji przeciw jej wrogom 

wewnętrznym i zewnętrznym i wychowawców tych swoich następ

ców, którzy będą dalej prowadzić: rozpoczęte dz'.eło, oraz generacji 

młodej, która wyrosła już pod potężnym wpływem bolszewickiej 

ideoloqii i buduje spo!eczeństwo komunistyczne 



ANDRZE:J WALKO :lyrekfo r kooa ln i 

MATEUSZ SZU LGA dzia ł a c z partyjny 

Ol EG KOS ZE'NOJ 
ULI ANA GROMOWA 
SIERGIEJ TIU LEN iN 
IWAN ZIEMN UCHOW 
LUBOW SZEWC:JWA 
GIEORG IJ ARUTIUNIANC 
IWAN TURKIENICZ 
EUGENIUSZ ST f\CHOWICZ 
NINA IWANCOWA 
TONIA IWANICHINA 
R1\ 0 IK JUR.KIN 
\ ALA BC RC 
WALA FILATOWA 

ALEKSANDER FADIEJEW 

Ml.ODA GWARDIA 
DRAMAT BOHATERSKI W 3 AKTACH - 10 OBRAZACH 

DRAM YZACJA 
GLEB GRAKOW I M OŁAJ OCHŁOPKOW 

T AD:: u:.-z ŻYL ll\.J S K I 
FP.ANCISZEK B/\Y-R DZE 'SK 
JAN SZULC 
JAN ll\!r\ ZAKRZEWSKA 
B03 USLA\A/ KOZAK 
f OMASZ f„ OŚCl ·::: K I 
KRYSTY NA MILLER 
STANISL/\W PRO KURATO RSKI 
STEFAN KĄKOL 

L E SZ E~ SAlJZ KO \ 'SKI 
ALINA ŻU BRÓWNA 
JANI NA NOWICKA 
JANUSZ N'.)\ A'<. 
IR ENA MALARCZYK 
JAN IN:\ UTRATA 

PRZEKŁAD Lf>IA ZAMKOW 

OPRACOWANIEłWERSJI POLSKIEJ 
LUDWIK REN( 

OSOBY 

WASI?. P I EROŻ E K 

LENA POZDNIKO /A 
HELENA motka Oie ;; a 

WIERA babci a Oi t"c_; a 
MATKA LUBY 
KAJ U f KIN ż o ł nier z 

FOMIN 
ŻON A FOMINA 
SOL IKO ISK! tłum cz 

PU ŁKOWN I K 

ADI UT;\ NT 
WACHMISTRZ BR UCKNER 
PODOFICER 
ŻOŁN I E RZ 

~ . IE SZKAŃCY KRASN ODO NU ŻOŁN I E Rr RADZI ECCY ŻOU\l l ER ZE N IEtv\IECC 

RZECZ DZIEJE S IĘ W KRrNO DONIE \ 194 2 ROKU 

PREMIERA 4 GRUDNIA 1953 ROKU 

REŻYSERIA - ANDRZEJ DOBROWOLSKI 
SCENOGRAFIA - JÓZEF SZAJNA 
OPRACOWANI E: MU ZYCZ NI: - JERZY MŁODZIEJO rVSK I 
PRZYGOTOWANIE CHÓRÓW - CZ E:SŁAW O RSZTYNO ,'v' ICZ 
OPR1\COWANIE AKU STYC ZNE - AN DRZ EJ SZEN AJCH 
ASYSTENT R E ŻYS E R t\ -· STAN ISŁAW PROKURATORSK I 

ST AN IS LAW JCNYCZ 
ANDRZ EJ SZEN JCh 
MARIA CIC HOCKA 
BOGUSŁAWA CZUPRYNÓWNA 
JÓZEFA SZPACZYŃSK;\ 
AMA WOŁKOŃSKA 
LESZEK SADZIKOWSK I 
IR E: NEUSZ ERWAN 
JANINA MAJE SKA 
WŁADYSŁAW TROJANOW3"'1 
SLA OMIR MISIUREv !CZ 
STANISLA\.Y Pl:::>TRO ~ K l 

lvARIAN KOC 
WITOLD Z/\P,YCHTA 
BOLESLAW ANDRZf: JCZYK 



Pogląd na pracę jako podstawę życia, pogarda dla nierobów 

nienawiść do wyzysku człow'.eka przez człowieka -- oto główn e 

zasady młodzież.y radzieckiej, wychowianków pięciolatek stalinow

skich. Autor odsiania przed czytelnikiem psych ! kę swych bohaterów. 

ukazuje jasne, promieniejące szczęściem młode pokolenie, które 

usiłowała zatruć siha nikczemności i zbrodn !. W dalszym ciągu po

wieści dowiadujemy się, jak młodogwardziści podejmują żagiew 

protestu i dojrzewają do ro li zdolnych do najwyższych poświęcei1 

bohaterów narodowych . 

Autor po mistrzowsku kreśli postacie dzi·ałaczy partyjnych. Ma

teusz Szulga i Andrze.i Walko, członkowi e Sztabu Młodej Gwardii -

głęboko wnikają w pamięć czytelnika. 

M ł od a Gwardia jest p'.erwszym po wojnie wielkim dzie

łem literackim, które zawiera wnikliwą analizę psychiki człowieka 

wychowanego w ustro ju socjalistycznym i odsłania głębok ie żródła 

patriotyzmu obywateli ZSRR. Powieść przedstawia ró~norakie oko

liczności, wśród któr ych ksztallowala się działalność komunistyczna, 

formowały s:ę zasady postępowania w trudnych i ciężkich próbach 

wojennych. Powieść ta daje przekonującą odpowiedź tym wszystkim, 

którzy chcą się dowiedzieć, dlaczego Związek Radziecki wygrał 

wojnę z barbarzy!lskimi Niemcami. 

Aleksande r Fad iejew jest jednym z na jznakomitszych twórców 

realistycznej powi eści radzieckiej. Jest on pionierem radzieckiej 

literatu socjalistycznej , autorem galerii bohaterów nowej epok i. 

Fadiejew jest Laureatem Nagrody Stalinowskiej i znanym na całym 

świecie, płomiennym bojownikiem o pokój, p '. sarzem walczącym 

o przyjażn i współpracę wyzwolonych z kaµitalistycznego ucisku 

narodów. 

(Opracowano na podsta_wie Soviet Calende r, Moskwa 1947). 



M'ŁODA GWARDIA 
na scenach radzieckich i polskich 

Arcydzieło lit eratury radzieckiej, odznaczona nagrodą Stalinow

ską powieść o bohaterskiej młodzieży Krasnodonu - MŁODA GW AR

DlA zdobyła ogromną populurność wśród czytelników ZSRR i krn

jów demokrac ji ludowej, m. inn. w.śród czytelników Polski Ludowej. 

W ojczyźnie Fadiejewa powieść jego była inscenizowana w Mo

skiewskiem Teatrze Dramatycznym pod kierownictwem Ochłopko

wa, w bawiącym na tegorocznych występach gościnnych w Polsce 

Teatrze V/ achtangowa, w Leningradzkim Teatrze im. Komsomołu, w 

clziesiątkach i setkach teatrów zawodowych i amatorskich na terenie 

ZSRR. 

Polską prapremierę MŁODEJ GV\!ARDII przygotował w 1948 tzw. 

·warsztat Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej z ówczesną siedzi

bę w Łodzi. Inscenizacja Ludwika Rene była wznowiona w ramacll 

Popisów \.Vyższych Uczelni Artystycznych (Poznań, 1949), następnie 

zaś w nowym opracowaniu i zmienionej obsadzie (tym razem w War 

szawie) - zdo/Jyła nagrodę na ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Ro

syjskich i Radzieckich. 

\V tymże (1949) roku, również w programie Festiwalu, wystawił 

MŁODĄ GWARDIĘ teatr "Wybrzeże". 

Spośród wielu w ersji powieści Fadiejewa na scenach amator

skich na wyróżnienie zasłużyły spektakle w wykonaniu zespołu ru

/Jotniczego z Bi elawy. 

Za podstawę ins cenizacji MŁODEJ GWARD/l w Pw1stwowym 

Teatrze Ziemi Opolskiej przyjęto radzieckie opracowanie clramatur

giczne Grakowa i Ochłopkowa w przekładzie Lidii Zamka\\'. 



KIEROWNIK TECHNICZNY 

KIEROWNIK PRACOWNI KOSTIUM. 

KIEROWNIK PRACOWl-.11 FRYZJERSK. 

KIEROWNIK PRACOWNI EL EKTRYCZN. 

REKWIZYTOR 

BRYGADIER 

TADEUSZ POKROWSKI 

HENRYKA KOZŁOWSKA 

AUGUST JAMBOR 

WALTER STELMACH 

JAN KREMER 

JAN BALCEREK 

PROJEKTY DEKORACJI I KOSTIUMÓW JÓZEF SZAJNA 

ZA REDAKCJĘ PROGRAMU KIEROWNIK LITERACKI 

DYREKTOR TEATRU IRENEUSZ ERWAN 
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