
TEATR ijltSKI sala „Lutnia' 1 M i1!f.wJ:~~ 6• 

Grupa zespołu „ REDUTA" pod kierownictwem F. Rychłowskiego_. 

W piątek 19-go, 

poniedziałek 22-go 

i wtorek 2 3-go 

listopada 1926 r. 

' WYSTĘP 

lUDWIK~ ~~l~Klf~~ 

sztuka w 4-ch aktach M. Gorkija 

Bezsiemienow . 
Akulina . 
Piotr 
Tatjana . 
Nił ... 
Pierczychin, ptasznik . • 
Pola •.•... · . 
Helena Kriwcowa 
Teterew .. 
Szyszkin .. 
Cwietajewa 
Stiepanida . 
Lekarz . 

OS OBY: 

Leon W ołlejko 
. Zofja Molska 

. Wacław Malinowski 

. Stanisława Perzanowska 
. . Tadeusz Piwiński 

. LUDWIK SOLSKI 

. Zofja Kuszlówna 

. Eleonora Frenklówna 

. Franciszek Rychłowski 

. Feliks Żukowski 
. Lena Pillati 
. Zofja MUlerowa 

. Stef an Brusikiewicz 

Reżyserował: LUDWIK SOLSKI. 

Początek o godz. 8-ej m. 15 wiecz. 

Kasa czynna od godz. 11 rano do 9 wiecz. bez przerwy. 



·. ~Hlf O P~Dftlf~lf NI f M KURfYftY. 

Sztuka czteroaktowa • Mieszczanie", nazwana przez 
autora .szkicem dramatycznym", pochodzi z r. 1902-go, to jest 
z czasów kiedy Maksym· Gorkij, znakomity pisarz rosyjski, 
przerwał pisanie powieści i nowel i spróbował pisać dla sceny. 
Stworzył zaś odrazu utwór dramatyczny, który wespół ze sztuką 
„Na dnie" ugruntował sławę wszechświatową Gorkiego, jako 
·dramaturga . 

• Mieszczanie" to obraz środowiska, w którem gdzieś w za
padłym kącie prowincjonalnej mieściny marnu}ą i nikczemnieją 
dusze ludzkie ścierając się na proszek wśród powszednich, 
drobiazgowych radości i smutków kołtuńskiego żywota. We dwa 
lata po napisaniu .Mieszczan", odmalował Gorkij z równą do
sadnością, „Na dnie"', środowisko społecznie upadłych ludzi. 

W „Mieszczanach • oglądamy rozkładający się stary rosyjski 
świat kupiecki w piekle rodzinnych swarów między starymi 
i młodymi. Duszą się do reszty w tej strasznej atmosferze domu 
zamożnego mieszczanina prowincjonalnego Biezsiemionowa, za
równo jego własne dzieci, jak tacy, dobrzy niegdyś „ludzie 
przeszłości", z dawnych, lepszych czasów, n. p. Pierczychin 
handlarz śpiewającemi ptakami lub Krywcowa wdowa po 
inspektorze więziennym. Z tego atoli środowiska wybija się 

nowa siła zapowiadająca odrodzenie się ducha. To Nił - tym
czasem zwykły maszynista na kolei, lecz człowiek jutra, ener
giczny, rozumiejący życie inaczej niż ginący świat Biezsiemionowów, 
mocący zajść daleko i idący z pogodnem i podniesionem czo
łem, śmiało w świat. To żaden bohater - np. w teatralnem 
rozumieniu. To tylko człowiek prosty, szczery, oceniający spra
wiedliwie swoje siły, człowiek pozytywny, wiedzący czego chce 
i żyjący duchem. 

On to faktycznie, ów Nił. porusza do dna zatęchłe bagno 
mało-mieszczańskie, on, aby się tak wyrazić, wprowadza w ruch 
całą sztukę . I - ku niemu idą niepostrzeżenie a niewątpliwie 
sympatje autora. Nił to punkt świetlany, przy którym bardziej 
feszcze ciemnemi wydają się mroki sztuki. Wbrew utartej opinji, -
nie jest Gorkij bynajmniej zachwyconym piewcą świata „ludzi 
przepadłych", wyrzutków społeczeństwa, słynnych jego .bosia
ków• - ideałem jego jest taki Nił. W .Mieszczanach" nie 
panuje bynajmniej wyłącznie; beznadziejność bezradnego pesy
mizmu. Postać Niła wnosi w przejmującą sztukę pierwiastek 
Odrcdzenia. 


