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Sprzedaż - Komis - Kupno 

FACHOWA NAPRAWA ZEGARKÓW 
tylko w znanej firmie 

TADEUSZ MACHLICKI 
KRAKÓW - ul. Grodzka 29 

OIBIR.AlY 
1111•. 1 .11111 :1l li l !l l l lll ,ll\ l l.!ll ! ł l l 'i l :' l \ ll 

wybitnych 

malarzy polskich 

sprzedaje - kupuje 

>SALON SZTUKI~ 
Alfred WAWRZECKI 

WIŚLNA 9 

FOTOGRAFIE 
PORTRETY· 

wykonuje artystycznie 

.BIELEC 
kARMELICKA 50 

TELEFON 547-10 

smakosz woli KRAKÓW 

. 
SZPITALNA 

36 

>GOPLANA< 

~ 

I 

.-----------------------------------------8 
Po teatrze ... 

do Gospody „Pod Wierzynkiem" 
KAZIMIERZ KSIĄŻEK 

Kraków, Rynek Gł. 76 Telefon 565-08 
Lokal otwarty do 23•30 

f UTRA 
oraz 

wszelkie roboty 
k u'.ś n i e r s k i e 

wykonuje 

solidnie 
i terminowo 

ANTONI 
KUDZIA 
Grodzka 2 

Foto M. Ryś, Kraków 

tel. 577-82 WŁADYSŁAW WOŹNIK 

MATERIAŁY 

na ubrania, płaszcze 
kostiumy, sza I i ki 

szybko, tanio 
i solidnie wykonuje 

Artystyczna 
Pracownia Tkacka 

SA Mo Dz 
I At 

Kraków, Pedzichów 11 m. ł 
Specjalnoś~: 

ś I ub 11 kostiumy damskie 

KAWIARNIA-BAR na Błoniach 
pod zarządem OŚWIĘCIMIAKÓW 

W każdą sobotę i nie- Atrakcja Krakowa ! Urocze położenie 
dzielę DA N CI N G Świeże powietrze - Słońce - OGRÓD 

BUFE Tzimny i gorący - Wszelkie napoje 

Dojazd tramwajem Nr. 4 (ostatni przystanek) 

) 
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Rok założenia J 9 J 4 

li /\VS 1r iY1ru1r 
/K OSA'v1/IE1fiY CZ/\ViY 
HELENY 

SKLENARZOWE] 

Kraków 

Grodzka 4 

Telefon 560=92 

WEŁNY 
bielskie 

Foto M. Ryś, Kraków 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

TRANSPORTOWE 

„GLOBITOR'' 
KRAKÓW 

STAROWIŚLNA 62 

wykonuje 

przewozy konne, 
transporty samo
chodowe, tran
sporty kolejowe, 

przeprowadzki 

·JEDWABIE 
krajowe 

na ubrania, ko

stjumy i płaszcze L MARIA GELLA zagraniczne 

poleca 

ADELA KONOPKOWA 
Kraków - GRODZKA 14 

® 
lYLDY 
oroz. w.szelki~ 

rolJofy malarskie 
"''lkonuje 

P.MITKA 
KRAKÓW, D>:.UGA 21. 

TEL. 503-04 Foto M. Ryli, Kraków 

TADEUSZ BURNATOWICZ 

„GOPLANA" 

MICH AE 

WOJTALA 
WYTWÓRNIA 
I MAGAZYN 

MEBLI 
Wielki wybór 
mebli nowoczes
nych i stylowych 

KRAKÓW 

Rynek gł. 9 
PASAŻ BIELAKA 

KAWIARNIA i REST AU RACJA 
„ SZPITALNA 36 - TEL 502-48 

vis a vis TEATRU MIEJSKIEGO im. J. Słowackiego 

PO REMONCIE OTWARTA 

Polecamy: Śniadania firmowe, dania barowe 
Smaczna kuchnia domowa 

LODY znane ze swej jakości z firmy MARCZYI<IEWICZ 
Lokal prowadzony przez siły fachowe. OTWARTY od 6 rano do 22 

ZARZĄD 

6 
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KUPNO • 
I SPRZEDf\Ż 

kamienic, will, domów parcel 
szybko, solidnie i tanio 
p r z e p r o w a d z a 

Koncesjonowane BI U RO HA ND LO WE 

Mariana CHOWRŃCf\ 
Kraków, ul. św. Gertrudy 2 

TEL. 558-75 

Sprzedaż 

Z a kup 
Naprawa 

PIANINA 
FORTEPIANY 
E. KWIATKOWSKI 

Kraków 

Szpitalna 

20/22 

WYROBY 

ZŁ O TE 

SREBRNE 

POLECA 

MAGAZYN JUBILER-SKI 

TADEUSZA 

KOWALSKIEGO 
KRAKÓW 
GRODZKA 60 

WŁASNA PRACOWNIA 

GRODZKA 2 

• 
ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

Wspomnienia 

Byłoby ostrą z m_ojej strony megalomanią twierdzić, że ja. tó za
poznałem społeczeństwo polskie z twórczością Gorkiego, natomiast 
byłem jeśli nie pierwszym, to jednym z pierwszych tłumaczów Gorkiego 
na język polski, przełożywszy „Troje" i tych „Mieszczan", których 
obecn ie . wznawia teatr im. Słowackiego. W tym charakterze jednego 
z najdawniejszych u n as propagatorów twórczości autora „Na Dnie", 
pragnę na tym miejscu skreślić kil.kanaście zdań wspomnień. Wspo
mnień o tym, ' jakie na nas wywierała wrażenie lektura „Mieszczan" 
wówczas, przed 45 laty. 

Pojawił się ten dramat w okresie bujnym dla literatury europej
skiej, w okresie· przekwitania naturalizmu i szukania nowych dróg, 
nowego w yrazu dla wizji artystycznej. W pełni oddziaływał jeszcze 
Ibsen , rozchodził się po świecie Dzwon zatopiony, Maeterlinck odkry
wał światy nowych tematów i nowych wymiarów rzeczywistości. Po
wstawały qowe szkoły, i nowe niejako narody dochodziły do głosu 

w sztuce: młoda Belgia, młoda Dania (Kirkegaard, Wied etc.).· Łatwo 
zrozum'ieć, że nie lada dzieła trzeba było, by się przebić zwycięsko 

przez ten gąszcz haseł, teoryj, kcncepcyj, zainteresowań - no i natł_o

czonej produkcji niezdawkowych talentów. Wiadomo, że „Mieszczanie" 
dokonali tej sztuki, stali się dziełem powszechnie znanym w Europie. 
To ich czyniło utworem rozciekawiającym , nim go się poznało. Czem 
przykuwał nas do siebie po przeczytaniu? 

Akcentami rewolucyjnymi? „Nadzieja" Heijermansa lub „Tkacze" 
Hauptmanna w znacznie większym stopniu atakowali świat kapitali
styczny, więc na ten odcinek odczuć nie przynosił Gorkij ńic nowego. 
Nie mógł być też rewelacją ten ,.- z tak żywiołową silą przedstawiony -
konflikt pokoleń, starych i młodych; pod tym względem w literaturze 
rosyjskiej była moda na ten neo-turgienizm. na kopie „Ojców i dzieci"; 
równocześnie z „Mieszczanami" pojawiły sję przecie „Dzieci Waniu-



szyna", z kilkunastoma sobowtórnymi niemal scenami, na tym samym 
wątku - starych i młodych - osnutymi. Nas, młodzież artystyczną 

z pierwszych miesięcy XX-go stulecia spokrewniała z „Mieszczanami" 
antypatia do „bourgeois", do filistra jako wroga nr. pierwszy, do tego 
przez Przybyszewskiego tak znienawidzonego „Mydlarza". - Z zapar
tym tchem wczytywaliśmy się w rozognione tyrady, czy krótkie po
wiedzenia robociarza Niła, w tych to jego tęgich przeświadczeniach, 

więcej jeszcze niż w gorycznych sarkazmach Tietierewa, widząc na
szego sojusznika w walce. Nie dostrzegaliśmy tylko jednego: że gdyby 
ten mocarny, prosty uczciwy, a niewymyślny Nil zjawił się między 

nami, to całą naszą „sztukę dla sztuki" i wszystkie nasze finezje i wy -
rafinowania europejskie obrzuciłby taką samą odr61zą, jaką żywi do 
mieszczanina Bezsiemionowa - a ze wszystkiego, co by u nas wówczas 
przeczytał lub widział w teatrze, - jedno by go może zastanowiło 

i . jedno tylko do serca mu przemówiło, - „Wesele". 
Uprzytomnić sobie należy, że dramat Gorkiego dotarł do nas bez

pośrednio po wstrząsie „Wesela", więc w momencie, kiedy cokolwiek 
wielkiego poznaliśmy z zakresu literatury, mimowoli porównywaliśmy 
z arcydziełem Wyspiańskiego. „Mieszczanie" przynosili nam ze sobą 

świat zupełnie inny niż ten, który wychowywał Wyspiańskiego, inny 
klimat, inną szerokość geograficzną ducha, - a jednak... czy nie ta 
sama u Gorkiego co i w „Weselu" namiętna ofenzywa na marazm? 
Tam w domu Bezsiemionowa marazm powstały z zaduchu,· z igno
rancji, ze sobkostwa i dusigroszostwa, - tu w naszym dramacie marazm 
powstały z hyperintelektualizmu, · - więc żródło biegunowo odmiennE;. 
ale skutek ten sam: niemoc czynu. Ta sama u obu poetów awersja do 

' gadulstwa, do przefilozofywania, do zastępowania czynu słowem. A gdy 
się zatrzymamy na ostatniej scenie „Mieszczan", gdy się wsłuchamy 

w to, co rezoner sztuki Tietierew mówi do starego Bezsiemionowa, 
zrozpaczonego po dramatycznym rozstaniu si(: z synem, któremu to 
synowi się roi, że jest rewolucjonistą : 

„Wróci twój syn. Nie odbiegnie od ciebie daleko. Na jakiś czas 
tylko poszedł tam na górę, wciągnięto go tam. Z ejdzie jednak. 
Umrzesz ty ... - pozmienia tu się trochę w tym chlewie : poprze
stawia się meble i będzie żył, jak ty, spokojnie, rozi;ądnie i za
cisznie. Przecież on taki sam jak ty. I chciwy będzie w swoim 
czasie tak samo, jak ty, pewny si.ebie i okrutny. I nawet nieszczę
śliwy będzie, tak samo jak ty". 

Gdy to słyszymy, to czyż nie układa nam się, to w obraz jakiegoś 
błędnego kola, koła bez wyjścia. Błędnego koła, tego samego, które 
prześladowało Jacka Malczewskiego, a które z malowidła Malczewskiego 
przeszło na scenę, w ostatniej scenie tegoż to właśnie „Wesela!" 

Rzecz jasna, że nie tylko analogie czy odmienność przejmowały 

nas w „Mieszczanach". Jak dziś, tak i wówczas, hypnotyzowała ta 
niemal elementarna siła , z jak<; utwór bije w zie tego świata, w nie
sprawiedliwość, krzywdy, p;rzemoc. A przy całJ.:m nasileniu wywroto-

wym ileż prawdziwie ludzkiego spojrzenia na ludzi. Przecież nawet 
ten Bezsiem ionow, przedmiot najsroższych ataków, nigdy nie staje się 

jakąś czarną stworą, dla której by się trzeba wyrzec wszelkiego współ
czucia. Przecież nawet i on to nie tyle tło, ale tępota i n_ieszczęście. 

A cóż dopiero mówić o mieszczance Akulin ie! Ileż ciepła, Ileż anielstwa 
wsączyło w nią serce Gorkiego! Takie artystki, jak np. Komisarzewskaja, 
marzyły podobno, by kiedyś na starość móc zagrać Akulinę. 

Adam Grzymala··Siedlecki. 

P. S. Zaznaczyłem , że jestem tłumaczem „Mieszczan , ale czy tych , 
które się grywa po niektórych polskich teatrach"? W bibliote~e jednego 
z naszych teatrów przeglądałem egzemplarz mego tłumacze n_ia , P.oprze
inacza ny poprawkami, ścierającymi zupełnie kolor mowy Gorkiego . 1 z .Po
na i epianą rolą Pierczychina, która mi się wydaje przekładem z mem1ec
kiego tłumaczenia . 

Dr WŁADYSŁAW J . DOBROWOLSKI 

W dziesięciolecie śmierci Gorkija 

Dopiero w drugi'ej połowie XIX w. ·literatura rosyjska przeszła gra
nice rodzimego kraju i w formie tłumaczeń zaczęła być znaną w kra
jach Europy zachodniej. Z końcem XIX w. zaczyna się tryumfalna 
inwazja tej literatury zwłaszcza we Francji, dla której Turgeniew 
Dostojewski i Tołstoj byli wręcz objawieniem nowej myśli i nowej , 
oryginalnej formy. Był to okres kiedy to od lat sześćdziesiątych zaczął 
zwyciężać w literaturze rosyjskiej realizm, o silnym podłożu społecz

nym. W podrzędnych dziełach jednak owego okresu przeważała czysta 
programowość nad i'stotną potrzebą psychiczną pisarza, głoszenia idei 
społecznych. P ierwszy, który zrozumiał istotę tych zagadnień w całe.i 

rozciągłości był Aleksander Pieszkow, znany pod pseu·aonimem Maksym 
Gorki'j. 

Jak ocenić zagadnienia społeczne, jak żądać ich rozwiązania .na
uczyło Maksyma Gorkija samo życie. · Jaskrawym tego dowodem są 
jego ni-ezapomniane pamiętniki ujęte w trzy odrębne dzreła: „Moje 
dzieciństwo" , „Wśród ludzi", „Moje Uniwersytety". Z tych dzieł do
wiadujemy s i ę, że od dziewi'ątego roku życia musiał Gork:ij zarabi ać 

na swoje życie w naj cięższych okolicznościach, zmieniaj ąc zawody i do
stając się nawet do więzieni'a za włóczęgostwo. Pierwszy utwór pro
zaiczny wydrukował mając 24 lat. Był to już utwór zwiastujący nie
pośledni talent prozatorski. W utworze tym i następnym nie tylko 
forma była dojrzała, ale i myśl. Ob<!arzony niezwykłym talentem sa-



SYPIALNIE,J AD AL N IE 
TAPCZANY 

p o 1 e ca GABINETY itd. 

WYTWÓRNIA MEBLI 

Julian PYKA · 
STAROWIŚLNA 35 I 

NIGHT CLUB NEW-YORK 

,,Casanova" 
BROADWAY - DANCING - BAR 

-Floriańska 32 
NAJWSPANIALSZY KLUB 
ROZRYWKOWY PODWA

WELSKI EGO GRODU 

Klub czynny od godz. 20 do 5 rano 
CODZIENNIE ATRAKCYJNY 
PROGRAM ARTYSTYCZNY 

Początek dancingu o g. 20 
Początek programu o g. 21 

' Prosimy o wcześniejs 7e zama-
wianie stolików - TEL. 555-13 

J:J.ani..:Jlde 
KAPEi.USZE 
KOSTIUMY 
P&ASZCZE 

wykonują 

'· M. Cllolewkowle 

CUKIERNIA TURECKA 
TEL. 573-99 FLORIAŃSKA 24 TEL. j7399 

POLECA 

LODY 
KAWĘ MROŻONĄ 

MAZAGRAN 
PONCZ TURECKI 

MIESZCZANIE . . 

Szkic dramatyczny w 4-ch aktach MAKSYMA GORKIJA 
Przekład Adama Grzymały-Siedleckiego 

OSOBY· 
Bezsiemionow, zamotny mieszczanin, starszy cechu malarzy 
Akulina, jego żona . . . . . . . • . . .

1
. . . . 

Pio~r, relegowan:y akademik \ ich dzieci · · · · · · · • 
Tatiana, nauczycielka I . . . . . . . . 
Nił, maszynista, wychowaniec Bezsiemionowa . . . , . . 
Pierczychin, ptasznik, krewny Bezsiemionow . • 
Pola , szwaczka, jego córka . . . • • . • . • . . 
Hel en a Kriwcowa, wdowa po inspektorze w1 ziennym 
Tieterew, śpiewak kościelny . 
Szyszkin, akademik . . . • . 
Cwietajewowna, naaczycielka . 
Stepanida, kucharka , . 
Baba z ulicy • • • . . . 
Chłopak z. malarni 
Lekarz ...•.• 

Józef Karbowski 
Janina Ordężanka 
Antoni Rycharski 
Bron. Gerson- Dobrowolska 

Tadeusz Burnatowicz 
Kazimierz Opaliński 
Kazimiera Szyszko-Bohus7. 
Zofia Rysiówna 
Władysław WoźniR 
Antoni Żukowski 
Wanda Niedziałkowska 
Maria Kierzkowa 
Anna- Walewska 
Jan Stanoch 
Bogusław Stodulski 

Reżyser : EMIL CHABERSKI Dekorator : Karol Gajewski 

„CENTRALA TEK.STYLNA" 
W. FRĄCZEK i L. KURDZIEL 

LATO W PEŁNI! 

Olbrzymi wybór materiałów kostiumowych, ubraniowych i jedwabi 
francuskich. - Wełny, pokrycia futer, g eo r gett y bieliźniane 

PE~FUMY FRANCU~K;-i 
' oryginalne oraz na wagę 

jak również w s z el k i e 

KOSMETYKI i WODY 
poleca firma 

Wanda Scblicbtingowa 
Kraków, FLORIAŃSKA 36 

-Elegancka P anj 
czesz_e sję J

0

edynje 
- w salonie fryzjers.Rim 

wł. /ANINA JAWORSKA 

Kraflów;„"'Jana 2 

Specialność: barwienie włosów, 
trwała ondulacja najlepszymi środ
kami oraz manicure, pedicure i inne 

z ab ie g i kosmetyczne. ~ 

Polecamy precyzyjne, artystyczne 
RZĘSY SZTUCZNE 
na dzień, teatr i jilm. 

Fryzury stylowe i wieczorowe. 

RADIOODBIORNIKI 
Płyty patefonowe w najnow
szym nagraniu, oraz Lampy 

radiowe poleca firma 

'' 
E L ODI A 11 

ł, __ 1_ei_e_10_n_5_8_,_1_eK_r_ak-ó-w_. ~F-lo-ria_ń_s-ka __ 
2

_
2

_-~l'-----------------K-r_a_k_o_'w __ ,_P __ L_A_C __ D __ O_Ni __ I_N_I_K ...... A __ N_'s __ K_I __ 2_._T_e_I._5_7_2_-_7_3 __ _._ ________________________ f 
Kraków, SZEWSKA 19 

Własne warsztaty naprawy 

FUTRA z firmy „MARANT" A. MARCZYKIEWICZ, Grodzka 9, I. p. dla wytwornych PAŃ I 



mokształcenia , już w Kaz.cmi!t.1, pracując jako kucharz, zetknął się 

z ośrodkiem akademickim, a w parę lat później w Petersburgu wszedł 

w szerokie koła ówczesnych intelektualistów. 
Utworem, który wysunął go na czoło l'<>sy jskiej literatury społecz

nej był u twór prozaiczny „Zwiastun Burzy". Pierwsza jasna i arty
s1ycznie, oraz myślowo umotywowana przepowiednia przyszłej Wiel
kiej Rewolucji rosyjskiej. Naraził się tym dziełem władzom carskim. 

Gorkij odczuwał jednak, że najbezpośredniejszą formą wypowiedzi 
literata i najlepszą jego trybuną mówczą jest, był i będzie teatr. Dla
tego też pod wpływem swego przyjaciela, znakomitego dramaturga 
Czechowa postanowił pisać sztuki sceniczne. Pierwszą sztuką na 
pisaną w r. 1901 przez Gor kija byli właśnie grani w teatrze im. Ju
liusza Słowackiego w Krakowie „Mieszczanie". By zrozumieć fakturę 

tej sztuki musimy cofnąć się do pewnych wydarzeń w dziejach 
teatru rosyjsk i-ego, które rozegrały się parę lat przedtem. 

Zewnętrzny realizm, kt6i;emu hołdował teatr rosyjski w połowie 

XIX w. w okresie Szczepkina i Gogola, pogłębl~ł się i zyskiwał na 
weW111ętrzności. Jednocześnie bowiem p od wpływem · zdobyczy teatru 
Antoina i teatru Księcia Saxen-Meinin gen, zaczął do Rosji przenikać 
realizm wewnętrzny, którego pierwszym rzecznikiem na terenie Rosj i 
był aktor Sadowskij. Wreszcie dwaj wybitni ludzie teatru Stanisławski 

Konstanty i Niemirowfcz-Dan czenko, postan owili założyć teatr oparty 
na owym realiżmie wewnętrznym. Teatr ten nazwano „Teatrem Ar ty
~tycznym" . Na pie rwszy ogień poszły w tym teatrze utwory Czechowa. 
Nic więc dziwn ego, że Czechow, który odniósł tu niebywały sukces 
był entuzj fl slą metod Teatru Stanislawskfego i gorąco namawiał sw ego 
przyjaciela Gorkiego do wsp"tlłpracy z tą sceną. 

Czechow ze swym symbolizmem nie był autorem, który w pełni 

realizował · idee teatru . Stanisławskiego. Dogłębny realizm Stanisław

skiego szukał w dzi'ele nieodpartej łączności z życiem, „owego odczucia 
prawdy''. Prawda ta t kwiąca korzen iami w rzecz.ywistości dni.owe j, tej 
powszechnie zrozumiałej , opartej o zdr owy rozsądek i krytycyzm uj aw
niła się właśni'e w twórczości dramatycznej Gorkiego. Nic dziwnego. 
że wystawienie , Mieszczan" w Teatrze Artystycznym w Moskwie b ylo 
punktem zwrotnym w jego rozwoju (r. 1901); ' 

Realizm Gorkiego ni'e jest kliszą z rzeczywistości , lecz krytycżnym 
spojrzeniiem na nią . J est jej trzeźwą ocelłą . Gorkij znał z własnego 

życia t zw. wonczas „doły społeczne"7 ludzi. którzy żyli „Na dnie" 
Byli to włóczędzy, ludzie karani, ludzie ścigani. O nich i o t'ały pro
letariat o poprawę i'ch bytu walczył od pierwszych m omentów swej 
kariery pisarskiej Gorldj . Apoteozował więc nieco te typy, a leK:ko 
karykaturalny od cień rzucał na przedstaw iane typy mieszczańskie 
i urzędnicze . Była wfęc to transformowana ideologicznie rzeczywistość. 

Tak jak ongiś „Wesele Figara" było pierwszym sygnałem rewo
lucji, tak utwory dramatyczne Gorki ja padały na podatną glebę i po
budzały rozwój przyszłej ideologii rewolucyjnej . 

W burżuazji' widział Gorkij dwie warstwy. Warstwę ludzi obojętnie 
biernych, niezdolnych do przemian swego systemu myślenia i warstwę 
upartych kołtunów, wrogów wszelkiej nowości, wszelkiego postępu. Im 
przeciwstawił ludzi nowych, którzy z owego dna społecznego witalno
ścią swoją, rozpędem twórczym szli ku wyżynom lepszej przyszłości. 

Dlatego w pozornie objektywnej relacji dramatycznej Gorkija przebija 
ów romaniyzm heroiczny przyszłych bojowników wolności. Nie mo_żemy 

się więc dziwić entuzjastycznym słowom angielsko-irlandzkiego pisa
rza Sean O'Casey'a, które wyraził parę tygodni temu w artykule za
tytułowanym „Wielki człovii~k Gorkij" (Tribune, 3 maJ 1946). Słowa 

te brzmią: „Usuńcie się Strindbergu, Ibsenie, Hauptmanie, Czechowie 
i wy wszyscy · którzyście przyszli tutaj przedtem, zróbcie miejsce dla 
Gorkija, by zasi'adł obok was, ponieważ on j~st napr,awdę godny, naj
dostojniejszego miejsca przy najwytworniejszym stole zaszczyconych". 

„Gorkij " - jak słusznie zauważył wielki poeta i krytyk rosyjski 
Aleksander Błok „jest wi'ększy .niż chce być i kiedykolwiek chciał być, 

ponieważ jego intui'cja jest głębsza niż intelekt. Niezgłębiony przez 
siłę swego talentu, swą krew, szlachetność swoich dążeń , nieskończo

ność swoich ideałów i przez swe wejrzenie szerokie na cierpieni'a du
chowe. Jeżeli istnieje tam ta wielka bezgraniczna melancholia i coś 

podobnego jednocześnie, co my zwyczajnie łączymy pod imieniem 
Rosji to właśnie rozpozn31my w Gorkim - jako człowieku wyrażają
cym te cechy w bardzo wysokim ·stopniu". 

Gorkij , autor 15 dramatów, kilkunastu powieści i wielu nowel, byt 
jednocześnie wspaniałym publfcystą, wspaniałym organizat_orem życia 

intelektualnego, a literackiego w szczególności. Jeszcze przed rewolucją 
roku 1905, wydawał czasopismo „Nowe życie" . Niestety represje rządu \ 
carskiego po rewolucji zmusiły go do przerwania wydawnictwa i przeby
wania na obczyźnie do r . 1913. Wtedy znowu wydaje czasopismo, gro
madząc jak poprzedniq wszystkie czołowe pióra Rosji', pt.' „Latopis". 
Pismo to wychodziło w ciągu całej pierwszej wojny światowej, aż 

do momentu rewolucji. Było ono kuźnią lewicowych talentów i ośrod
kiem krystalizacji przeszłej myśli społecznej . Niezależnie od tej dzia
łalriości w imponującym wydawnictwie. 40-tomowym ,.Wiedza" wyda
nym przed pierwszą wojną światową, Gorkij zgromadził wszystko co 
najlepsze wydawała wonczas myśl społeczna rosyjska. Po rewolucji 
pierwszą jego troską była ochrona dóbr kulturalnych. z jego inicja
tywy powstał słynny „Dom Sztuki" . On to założył jeszcze w ciężkim 

okresie walk rewolucyjnych miesięcznik „Literatura Wszechświatowa", 

ułatwiając nowemu pokoleniu literackiemu kontakt z liter.aturą innych 
narodów, zarówno nową ja k i dawną. 

Gorkij był bowiem zawsze zdania, że kultura proletariacka nie 
powinna tylko opierać się na swych własnych zdobyczach, lecz ko
rzystać jako z wspólnego dobra z dorobku kultury różnych epok 
i narodów. 

\ 



kiedy w roku 1925 powróci'i do Ojczyzny rozpoczął tytaniamą 
pracę, którą zakończył dopiero w 1932 r. Praca ta właśnie miała za cel 
utrwalenie fundamentów nowej kultury proletariackiej. Było to 
słynne sformułowanie na podstawie ogromnego zasobu dokumentar
nego, socjalistycznego realizmu, jako podstawy kultury proletariackiej . 
Realizmu, który nie fałszując prawdy źyciowej dawałby jej społeczną 

ocenę, wartościowanie i rzucanie wniosków na przyszłość. Nie dziwimy 
się przeto, że po roku 1932, cieszy się Gorkij w całym Związku Ra
dzi'eckim kultem, jakim nie cieszył się przed nim może żaden pisarz 
na świecie. Widziałem go, gdy przemawiał w r. 1934 na Zjeździe 
Ogólnozwiązkowym pisarzy dramatycz•nych w. Moskwie. Słaby jego głos 
wzmacniany mikrofonem, robił na zebranych wrażenie jakiegoś głosu 

z ·zaświata - człowieka, który widzi przyszłość i ma pravvo o niej 
mówić, tak jak my mówimy o naszej codzienności. 

Dr Wladysl<tw J. Dobrowolski. 

Drukarnia Związkowa w K rakowie - M 08866 ... 

- ' 

BAR „PRZYSTANEK" 
RAKOWICKA 1 (narożnik ul. Lubicz) 

NOWOŚĆ SEZONU I Ogródek zewnętrzny przy Barze 
Bufet zimny i gorący - Napoje mrożone 

ZNAKOMITE LODY! Ceny przystępne 

TELEFON Nr. 565-77 - Lokal otwarty do godz. 24-tej w nocy 

' Sypialni~ 
Jadalnie 
Gabinety 

oraz 

inne urządzenia 
poleca 

FABRYKA MEBLI 
ARTYSTYCZNYCH 

SZCZEPAN 

ŁOJEK 

„ELEKTROOHM" 
MARIA BIAŁORUSKA 

ul. Długa 11 a 
poleca 

KUCHEN Kl, 
żelazka, grzejniki 
elektryczne or a z 
materiały elektry
czne i rad i owe 

KRAKÓW 
SZPITALNA 34 

FotJ M· Ryi, Kraków 
Du.ty wyb6r płyt 
patefonowych 

JANINA KARASIŃSKA 

Koszule męskie i damskie, bieliznę damską, skarpety, 
pończochy, apaszki, szale. chustki do nosa, galanteria 

Specjalna zniżka na koszulki gimna-
styczne, pantofle poranne i kalesonki 

FLORIAŃSKA 35 
róg św.MARKA 

Tel. 581-30 

W DOMU HANDLOWYM 
„MU-RA" 
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„PLAURUM" 
WYDZfELNIA METALI 
DENTYSTYCZNYCH 

BERNI AK 
WŁADYSŁAW 

Grodzka 1 

Przeróbka wszelkich metali i stopów dla celów dentystycznych 

z ł o t n i c z y c h - Tel. 557 · 85 

PRACOWNIA 
NACZYNIA 

KUCHENNE 
,KAPELUSZY 
DAMSKICH 

emaliowane, ocyn
kowane i żelazne 

. oraz 

MODELE i ŻURNALE 
ZAGRANICZNE 

FIRMA z WARSZAWY 

W. DMOWSKA 

KRAKÓW 

• św. TOMASZA 26

1 

Foto M. Ryś, K raków 

ROMAN WROŃSKI 

ROK ZAŁOŻENIA 1887 

wióry do podłóg, ku
chenki wycieczkowe az
bestowe, podlewaczki 

ogrodowe 
LEOKADIA 

SZCZYGIEL 
sklep detaliczny 

DIETLA 42 - tef. 561-114 
Hurtownia: 

FRANCISZEK 

SZCZYGIEL 
STRADOM 25 

Tel. 560-87 

TELEFON 547-28 

Feliks ŻEBERKO i Syn 
FABRYKA PUDEŁEK TEKTUROWYCH 

SP. Z O. O. 

KRAKÓW, UL. ŚW. KINGI 6 
w y ko n u j e pudełka tekturowe, kartonaże, torebki, etykiety 

i wszelkie opakQwania z papieru i tektury 

B. GERSON-DOBRO\\'.. OLSKA 

MEBLE SYPIALNIE
JADALNIE -- GABiNETY 
poleca A. STAWOWY 

DOM MEBLOWY 

Kraków, SzDlta I na 20 
Telefon 370-02 

RADIOODBIORNIKI 
Płyty patefonowe w najnow
szym nagraniu, oraz Lampy 

radiowe poleca firma 

„M JE JL,ODi A 'a 
Kraków, SZEWSKA 19 

Własne warsztaty naprawy 

JULIAN KOSEK 
MAGAZYN JUBILERSKI 

RYNEK GŁ. 32 LINIA C-D 
TEL. 561 -99 

POLECA 

WSZELKĄ BIŻUTERIĘ W ZŁOCIE I PLATYNIE 
ORAZ ZE'GARKI ŚWIATOWEJ SŁAWY 

WŁASNA PRACOWNIA JUBILERSKA I ZEGARMISTRZOWSKA WYKONUJE 
WSZELKIE PRACE, JAK RÓWNIEŻ NAPRAWY PO CENACH PRZYSTĘPNYCH 
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SPOt:DZIEl NIA STOLAR.SKA l.O.U. 

„KALWARIA t: EBflZYDOW.SK_,l\" 
SP R.l ł::DAi.:K.R. AY~ W ~ R."t'N EK.14. 

SV!f?J~~l~i [E a ]~[))Rl~~[E a CGl~~~~[E11V a ~((Jl(HJ ~~ [E 
„ 

(Ll~l~[})llE~~~ ~~U~(Q)v;J[E 

SPRZEDllŻ: 

KRAKÓW, RYNEK G.t..14. 

Foto M. Ryś. Kraków 

STANISŁAW JA W ORSKI 

I. PIĘTRO 
TELEFON 535-42 

Portrety- Fotografie 

„Pro Arte" 
M. Ryś 
Arak ów 

F l o r i a ń ska 15 

ZAK:ŁAD 

ZŁOTN ICZO-JU BI LERSKI 

LEOPOLD STOIPA 
Kraków 

Rynek Gł. 46, I. p. 

„ 

Znana 

KAWIARNIA UNIWERSYTECKA 
ALEKSANDER PODWORA 

Kraków - Gołębia 14 
Telefon 561-76 

wydaje smaczne: śniada n i a - ob i ad y - ko 1 ac j e 
Wyborne wódki i likiery - Piwo Okocimskie i słodowe Tychy 

-
ZEGARKI OBUWIE 
markowe oraz bud z i ki 

· PIERŚCIONKI DAMSKIE-MĘSKIE 
złote, brylantowe najnowszych modeli 

NAKRYCIA SREBRNE 

UPOMINKI wykonuje i poleca 

poleca 

Fa. Tadeusz KAWULA WITOLD 

BERDZIAKIEWICZ GRODZKA 3 
Kraków, Floriańska 28 

Tel. 500-86 (w podworcu) 

WALIZY NAJWIĘKSZY SKŁAD 
poleca 

Kraków 

A. FRONCZ, Floriańska 11 

11 
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MAGAZYN JUBILERSKI Kraków 
Grodzka 29 

MAR JAN HYLA TELEF. Nr. 570-67 

poleca 

wszelkie U PO M 111 KI W Z&OCIE I SREBRZE 
po cenach przystępnych z własnej pracowni z gwarancją. -

Kupuje także złoto i srebro 

l Ó Ż K A metalowe 
WKŁADY siatkowe 
ŁÓŻECZKA dziecięce 
w wykonaniu przedwojennym 

poleca 

STANISŁAW 

POGORZELSKI 
Kraków, lażarza 9 tel. 585-84 
Dla pensjonatów, internatów szkolnych 
specjalne modele. - Przy dużych zamó

wieniach odpowiedni rabat. 

WYROBY 

Szczęśliwy 

LOS 
kupisz w Kolekturze 

Loterji Klasowej nr. 144 

wł. DOBROSŁAWA 

KRZEMIŃSKA 

RYNEK GŁ. 20 
(narożnik ul. Brackiej) 

ręńojmiq jańości I 


