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MAKSYM GORKI 
Zanim naród ros»jski zdobsł się na zrzucenie k.ajda11 

niewoli carskiej, b;t] li rv Rosji ludzie, h.tórz~· przcwid ,_ 
wali nieuniknioną honieczność. rewolucji i zmian;y Tlie
sprawiedliwsch stosunh.ów społecznsch. Należał do nich 
w pierwsz}Jm rzędzie Makssm Gorki, jeden z najwięk

SZłJCh pisar=s rosvjskic/1, twórca realizmu soc;jalistvcznego 
w Uteratur'<-e. Z niep,o w;ywodzi się współczesna twórczoś<' 
radziecka, na nim w·wrują .<ię wsz;ysc;y dzisiejsi dra
matopisarz:e. 

Gorki pochodził z rodzinN pi;oletariackicj (ojciec jego b~·ł 
stolarzem), w dz:.iccirislwic i młodoki poznał nędzę i głód, 
doświadcz.)}ł na sobie samsm, jak strasznsm przekleń

stwem ludzkości jest WłJZłJSk C'l,łowieha prze'[, C'l,łowieka. 
Dlatego lei całe swe ił)cie poświęcił walce ze zniena
wid:wn;ym przez naród ustrojem, głoszeniu haseł rewolu
cyjnł)ch i demaskowaniu potworności ustroju mieszczań
skiego. Doczekał też dnia triumf u i gd;t) jako siedemdzie
sięcioletni blislw starzec umierał w roku 1936, głoszone 
przez niego idee wolności bł)ł;tJ już zrP.aliwwane w Związ
lm Radzieckim prz:.ez partię Lenina ż Stalina. 

l'rliał Int 34, gd;y po hżlku próbach literackich napisał 
za namową wielkiego ref or ma tora leatru Stanisławskie

go swój pierws·9; dramat. B;yli to właśnie „MIESZCZA
NIE", h.tórz;y przł)nieśli Gorkiemu sławę .. „ i więzienie. 

Rząd carski słusznie przeraził się pojawieniem tak potęź.
nego bojowego talentu, piętnującego fałsz, obłudę i pust
kę ideową buriuazł)jnego społeczeństwa. Na scenie lea
lralnej okupowanej z dawien dawna przez ar~,is10krat;t)CZ
nsch, w~1lworn;ych bohaterów, ksiąiąl i hrabiów, pojawił 

s ię nagle maszł)nista kolejowł) Nil - pierwsz;tJ prolew
rius:. w literaturze teatralnej świata, rzucając miaidiqce 
oskarżenia pod adresem zgangrenowanego świata. „Miesz
c:z:.anie", a w krótce potem „NA DNIE" wstrząsneł;y opi
nią publiczną, uderzi1łłJ na alarm, porwał;y mas;y siłą 
zawartego w nich ładunku ideologicznego i arl;tJSl;tJCznego. 

Ani więzienie ani prześladowania nie zł.:zmał;y Gor
kiego, GdłJ poszedł na długoletnie W;t]gnanie za granicę, 

stał się niez:.mordowanł)m ambasadorem i obroricq ruchu 
rewoluc;yjnego w świecie. W licznych podróżach po Eu
ropie i Amervce, głosił nadchodzącą Wielką Zmianę, ·rn
powiadając zwscięstwo Klasv Robotniczej . Na Capri, 
gdzie się osiedlił na stale, prowadził długie ro=mows 
z wodzem tej klasi,1, Włodzimierzem Iljiczem Leninem. 
Obu tsch ludzi połączsła wówczas przł)jaiń, która prze
trwała długie lata. 

Po zwscięstwie 1-Vielkiej Rewolucji, która Siała się 

dla niego :źródłem nowsch natchnień. Gorki wrócił do 
kraju i stanął do pracł) nad budową nowego ustroju. 
Ostatnimi latami swego i»cia dowiódł wielkiej prawds, 
ie pisarz - wychowawca narodu nie l;t]lko słowem i pió
rem, lecz przez najściślejsze związanie się z ióJcicm mas 
moie w}Jpełnić obowią.zki, ja/tie nakłada na niep,o talent. 

i\'ajbliiszc premier;y 
l'mistwowego Teatru w 8wirlnics: 

„ZIELOf\T Gil." Tirso de Moli11,v 

„ L A S " Ostrowskiep,o 



MAKSYM GORKI 

,, 
SZTUKA w· 4 AKTACH 

Pnekład Adama Grzsmalv - Sied leckiego 

OSOBY: 

Bezsiemionow . . . 
Akulina, jego żona 
Piotr \ 
Talie.i.na / ich dzieci --
Nil, maszvnista . . . 
Piercz;ychin, ptasznik . , 
Pola, jego córka 
Helena Kriwcowa . . . . 
Tietierew, śpie.wah ko~cielnb' . 
Sz;yszhin, akademik . . . 
Cwietajewa, naucz;yciellw 
Stiepanida, kucharka 
Lekarz .... . 
Raba . ..... . 

. Wacław Wacławski 

. . Hele:ia Płachecka 
Hlłodzimierz Miklasiński 

Jadwiga Dobrzańska 
Albert Narkiewic:. 

Rl}s<.ard Sa wicki 
. . Janina Skałach.a 
. l 'rsz11la Gr;yglewska 

Józef Pieracki 
Bohdan M1róblewslłi 

Celina Górsha 
Maria H'norowsha 

Stanisław Jodła 
. Janina Gąsiorowska 

Sąsied:U, sąsiadhi /Jezsie111io11ow,1•ch ___ _ 

Rei;yseria: h'DIV All D ŻYT ECH! 

As.l)stent reżJJsera: 
Manu/a Malwjnikowa 

Opracowanie muzó'cz.ne: 
Alina Janisz.ewsha 

Kierownictwo muz.;yczne: 
Stanisław Jedli1i,shi 

Dekoracje: 
IVład,!;1.~ław Dacii 

według pom,vslu 
Wiesława Mrtkoj11ika 

Chór pod kierownictwem: 
Stanisława Pa/ija 

Knstiump z. pracowni teatralnej pod hierow11it'/11•e111: 
Kamili I.ipi1iskiei i L"""a Skórki 

CZłO \'KOIVIE CHORU: 

C,i; trynowska Maria, Kosmo KrJ)S tJ; na , 
Purga Wacław, Majewski Jcrz.ł), Miko
łajewic -::. Bolesław, Mila.n Francis-zlia , 
Rschlih Eugen ia, llJJch.lih Kr")· tana, 
Szvmati.shi .Maria11, Heinbiirgen Harol. 

. INSJ>JCJHNTURJ\: SUFLt'R: 

Bohdan 11 róblewshi Julia Bomburowa 

08H'IE'JLENJE SCh'i\T: 

Marian Bartłdewicz 

PERUKI: l!EHWJZYTY: 

Stanisław /{ ołodciejczak C-zesław Tatarn 

BJl}'GADJHR SCEN} ': 

Andrzej Sławniewicz 

HI.BROWN. TECHNICZNE: IllEROl,YN. WYJAZUOJ.Ji: 

.Tan Crhan Stanisław Palij 



PISCIOLECIE TEATRU JtV śWIDNICY 

1945 1950 

III 
·DZIAŁALN08C OBJAZDOMl;1 

Teatr świdnichi rozpoczął W).}jazdv w teren w poło 

wie roku 1946. Po pierwszvm wvjet.dzie do Sulic - Zdroju 
w dniu 20. lipca 1946 r, nastąpił,v dalsze, nieśmiałe pró
bv zdob)}cia terenu , przede WS"Z)}Sthim mniejsz)Jch ośrod
ków i osad fabrv czn")}ch. Do Tw1irn roh11 1946 zorga11iz.o
wano ogółem 7 wv;azdów do mieiscowo~d: ~ulic<' , Str::.e 
gom , Sobótka i Strz.eblów. 

IV na.stępn")}m roku 194 7 rozpoczęto z wiosną S")}Ste
matvczną, stałą obsługę terenu, rozszerzając działalność 

teatru takie i na sąsiednie powiat)}. łącznie w roku 
tym odb}} ł}l się jiii 44 w~1jazd}} z przedstawieniawi do 
IVałbrz")}clw, Dzierioniowa, Jawora , Żarowa, JaworZ")}ll~'. 
Swiebodzic, Strzeblowa, Ząbkowic i Jeleniej Gór}). Do te i 
ostatniej miejscowo,~ci W")}jetdiano w ro.mach akcji w~
miennej prz.edstawieri z tamtejsz-sm teatrem ::arvorlow,11111., 
htórN kilkakrotnie odwiedził Swidnicę. 

Warto przvpomnieć, że warnnhi w Jahich o<Lbvwalo 
się początkowo akcja objazdowa bsł>J prarvdz.iwie pionier
skie: zespół teatraln}J podróżował w>Jpoivcz.anł}mi samo
chodami dęi:arow;i.1111i, bez pla11rlehi , bez wzgl ędu na po
godę. Po kilku miesiącach dopiero Zarząd Mil!.}$hi postawił 
do d"))spoz")}Cji teatra pólcięiarówhę hr).,llr/ lire-:erttem, co 
nieco poprawiło S).}lltacfr. W ruh11 1948 I ealr ztlob)}ł się 
na zafwp hrł} t"-i lwroserii, htóra 11strrn·io11a 1111 dc;żorówn! 

i zwana popularnie „karawanem". sluiłJła jako komfor
towv środek lokomocji pnez niemal dwa lata, ab;y wresz
cie ustąpić miejsca normalnemu autobusowi. 

W latach 1.948 - 1949 ilość W>.Jjazdów stale w:tra ·ta
ła, zwiększł}ła się lei; licx.ba obsługiwansch miejscowości. 
W chwili obecnej teatr dociera do i\fieroszowa lł'alimia 
Jedlin~' Zdroiu, Kłodzka, Kudowej, Pola11ic;y,' Dusz.nih: 
Zięb ic, i Strzelina. Najwi<:lłszą ilość przedstawień do
chodx.ącą do 120 w ciągu rolm otrz;y11wje Walbrz;i,'ch, cen
tmrn przemssłu górniczego na Doln;ym Sląshu. Utworze-
11ie dwóch zespołów we wrz.eśniu pozwoliło teatrowi na 
<la.wanie codziennie dwóch spektakli : jednep,o w Swidni 
C/-.'1 jednego w terenie. W roku 1950 do dnia 1. XI. odby ło 
się w terenie 185 przedst. Plan na rok. 1951 przewiduje 
262 przedstawienia w terenie. Swiadcz.;y to nie t).llho o co
raz więhsz.)}m W}}Siłku organizaq•jn;ym teatru ale i o wzro.~
cie zaintereso1vania teatrem wśród szerokich mas spole
c~eństwa, o co raz. więhszej /qcz11ości międzv terenem 
a teatrem. 

Mówiąc o wvjazdach należ;y tei wspomnieć o uwstę
pach za granicą, a mianowicie o treydniow;ym pobscie 
(w lipcu 1949 r.) teatm świdnichiego na ziemi czecT1oslo
wackiej (grano „Hlub hawalerów") będącym. rewżz;ytą 
zespołu teatru cz..echosłowachiego, litór;y gościł w Swirlnic;y, 
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