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A. W. MOŁOTOW 

Wyjątek z mowy wygłoszonej na wiecu 
żałobnym po zgonie Gorkiego 

cny zostać ,wielkim ipisanem, tlałcim - 1ja:ldego Zllll8.my, Gork·i zmuszony 

był rw d111gu długich •l•aib, 1pocz~w.S1Zy od rwozesnq<> dziecińsl1wa, upocr<:.Z}'!Wie 

.walczyć, starając się wyrwać z kręgu nędzy i nieszczęścia. Los rzucał'' go 
nieijednokirotnie na dn.o życia, gd.zie ,zginęło tylu 1Ludzi •zd.oloy.ch i utale:nito

wainyoh. Chcąc zarobić na chleb, musiał wiele .pracować ·dla kapitafatÓ!W -

małych i dużych - jako mala.rz, ipieka112:, 1biuraEsta, bragarz, parobek. 

żaid~ z 1wybitnyich ipisamy u 11as i ·za ,grllJlllicą nie paz.nał równ:e dobn:e 

życia ,,d·ołów" h1dorwych tw dobie kapi1balizmu. żaden z 11ioh nie <loznał tyJu 

okrucieństw i ·n:kczemności ze strony panów - eksploataitorów. żaden z nich 

po pro6tu nie widział nawet na własne oczy - tak ja:k nMz Gorki - tyłu 
zadręczonych :przymusową 1pra.cą i ~al.tretowanych ucidliem kapitału. 
Wszy6tko to iwyikuło 1w niim n~przej-ed.nan.ą nien.aiw·;ść rewolucyjn'l\ do ustroiju 

kapitalistycznego i n.iczym niezachwiainĄ iwiairę rw wyz:woleńcrzą moc komu-

n1zmu 
Oho dlaozeg.o roł>atn:.cy i cały świat ipracy Wti,d.zi w Gatikim s1ehie, S1Wego 

człowieka, swoje :żyicie, Jos, swoją ipr.zyszłość. Oto .d.laczeg<> ludzie 1pra.cy 

i u 111as i ,gdzie indziej ·talk ikochasli, kochają i kochać będą Gorkiego. 

Gorkii i5bworzył ni~mierlebioe positacie ludzi swojej epoki. 
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W pamięci t•riw.ają niezatarte arty&tyc:zne wizerunki drapieżneg<> ka.pHa
li6ty - ·dorobkiewi.cza, mies~ańca zatęchłego prow:nojonaLnego zaścianka, 

zaikochaneg-0 •W s.obie budua1zy.jnego inte•Ligen.ta - pasoży.ta i innych panów 

dawnej .pr:zedrerw1olucy;jnej Rosji Pisarz 1pl'oleitar·iackr, Ma•k•sym Gorki ptj

rzał w ,głąrb ich duszy i ·odsłonił w swoich dz·iełach ich właśdwy chMakter 

społeczny, charaikte.r ciemięży.cieli mas Ju.dowyoh. 

Gorki dał niemało żywych i mocnych przykładów tego, jaik zwierzęcy 

sys.tem kaip~ta·li6tyazny :poniża i upa.dila łu:dzi u -sfery m:eszezańs.kiej, k.tó

ry.m się rw życ:•u nie pow. odło. 

A jednocze.śnie Gooki, jako wi.eLk1i artysta 1pl'ol·e·tariatu, stworzył niezwykłe 

:wi.zerunki !.u-dz·i mit.ujących rwolność, 1pełnych ofiarności, :nie godzący.eh się 

z uci6kiem i bagnem życia, stworzył najlepsze. i najwymowniej6Ze poatacie 

rerwolucjon:stów proleta·riack:ch, przepojone przez genial·nego amystę ciep

łem S<ZOZ:ere;go uczucia. 

·Maiksym Gar.ki 1po.siada ;w.i.elom~l:onową nzes.zę czyteLMków - rwielbicieli, 

których szeregi będą wciąż rosły przez długi jeszoze cza·s. P01t~ż:ny IWIPłYM' 
na litexaturę rosy.jską stawia go obok ta.kich olbrzymów ja:k Puszkin. Gog<>!, 

Tołstoj. Gor.kii 1jeist naijlepszym w naszej dob:e kontynuatorem ·icdt wielkiejj 

bradyc.ji. W1pły:w jego sł·owa artystyczmeg-0 na l<>sy na.szej .rerwolucji &i·lnieij· 

szy jeE>t i bardz:ej bez:pośredni n;ż któregokolwiek z naszych pisarzy. Dla

tego wł•aśnie Go11ki to a•utent}"oz.ny .protoplasta .soqja·l·isrt.ycz:ne:j Jitera•bury 

prolda·riacldej i u na•s i •W Qczach ca.le.go 'wiata 1pracy. 

Własnymi drngam: ,dotarł w:eiLk.i artysta Maksym G.onki ·d<> 6Zereg6'w bo

j.owników ikomun:,zmu. ·w szeregach ityoh znała.zł 6ię on jeszcze pned !l"e.wo

lucyjnym .zryiwem 1905 !'oku, iwó~czas j.uż dzierżąc ~oz.wiinię1y sztandar pre

ilmrsora rewolucji!. 

Swój ży.wot Tewoilucyjn<>-H.teraaki - Gorki roi.począł w dobie zbLi.żan:a 

się ~ewolucyjnego •wybuchu i 21wiązał s·ię niebawem całk<>wicie i organiicznie 

z kLasą .robotni-czą, jako blisk.i boiwar.zysz 1wielkiego Lenina rw wal<:4! o ko

munizm. 

Wielkość Gorkiego tkwi w tym, że jego jasny umy6ł, zbliżenie do ludu 

olbr.zymi, oEa:rny wys.~łek naid w.chł-OlllJięciem zdobyczy 0i~lnoludrllk.iej lml

t.ury uczyniły zeń wy·próbowanego :przyjaieie1a świata ipracy oraz ·wie-Lki~-0 

in6piralora walk <> sprawę komunizmu. 



Do ostatnie~o rtichnienia Gor;ki myślał i ozuł .tak samo •jatk ci, co z takim 

ent'll2ija21mem huidU!}ą teraz n01We społeczeńs·two isooja.Jistyczne iP<Jtd kieiroiwni

otwem :partii. Lenina-Stalina . Do końca życia oczy •jego płonęły og~ nie

ubła~anej n:enawiści ido wrogów ludzi pracy, fas·zystów, ciemiężycieli 

i ip<>dpalaczy 1W10jeooycli. 

Jak 1pełen za;pału rnład.z:ian i jak 1mą<lTy O•j·ciec ci.esziył się ka.żdym sukce

sem naszych ludzi pracy, •powodzeniem st<l!chanO\\"C.ów, postępami 'ruchu ko

biecego, 1wzrostem '\l·l"odzaiju .i iWyda·j ·nośoi ipracy, demas•kowaniem WTo.gi.ch 

matactw .i, !]>Odstępów, wzmożoną obronno·ścią kraju, zwłaszcza zaś rosnącą 

kuLlurą ma.s, rozwo.jean ,J.~teratury ·i <S•ztuki. 

Przykład Gorkiego jest rdla na·s :wielce pO'Uczający. 

Gorki - 'Io genialny artysta słowa. 

Literatom i ar.ly&tom przykłatd te.n i.lustruje siłę słowa, g.dy służy ono 

·walce o sz,ozęście ozłowi~a i ludz•koki, gdy dociera do serc ludzi i narodów. 

Gorki - Lo wielki syn 1wieJ.J<.:ego narodu. 

Ludziom zwykłym, ipracuj31cym, pn.yikład GOO'kieg-0 wskazuje, że naT6d 

naisz, -talk ja:k ilflne bogaty ijes,t w ś.wietne talenty, które dawnie,j w wy1ją.tko

wych tylko razach zdołały wydobyć s:ę na powierzchnię, teraz zaś mają 

drogę ot.wa·rttą do rozkiwi.tu, do rz.iwycięslw i sławy„ 

Gorki - to wy;próbawany przyijacie.J ludiz:i pracy, da1ją.c:y natchnienie do 

wa;Lki o komun:.zrn. 

Czy trzeba ,jeszcze dowodów, że najle•psi prze.dstawiciele ludzkości, sto

jący na szczytach kui<lu'I"y, 1pełni !!łębokiego 11rozumfonia dla .utajonych ma

r.zeń nal"odów o sz.części.u - •od,da•ją s.prawie komim:izmu rwszys.tkie swe siły, 

bez ·reszty, bez UllS•Lrzeżeń, majdUJjąc w tym najiwyższe iZa<lowo:lenie! 

Już to samo świadczy, że s.p-rnwa komuni:mnu ·jest na d'!"o<lz:e do całko

wi·te!lo .z.wycięstwa. 

śmierć Gorkiego, 1po ,zgonie Lenina, to na1jic:ęższa ·stra!la dla naszego krl!!ju 

i ,d,Ja całej .!iudzkości. 

Moc nrasza tkwi 1w 1lym, że 1u.d radziecki, któremu Gorki p;oświęo] ca•ły 

sw~j rwielki talent i wielkie serce, stanął j.uż na nog~, ·dał swym n:e,zmiemym 

siłom i talen1om szerokie możliwości rozwoju, ucieleśn:ając tym samym na

dzieje i marzenia naj 1lepszych przedsta·wicieli ludzkości. 

·· Moskwa, dnia 20 czerwca 1926} r. 
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Tu leży 

A. M. GORKI 

z portretu arł. malo,za I. Brod1klego 

NAGROBEK GORKIEGO 
Napisał 

Bert Brecht 

Poseł dzielnic biedaków 

Co opisał ciemiężycieli ludu 

Wojujący z nimi bez przerwy 

Który kształci/ się na uniwersytetach traktów dalekich 

Urodzony nisko 

Który zniósł system dzielący ludzi na wysoko i nisko urodzonych 

Nauczyciel ludu 

Któr.emu lud nauczycielem był. 
Pnł'!-łoiyl z "i•mieckiego 

Wilhelm Szewczyk 
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LUDWIK SOLSKI JAKO PIERCZYCHIN I FERDYNAND FE.LDMAN JAKO BEZSJEMIONOW 
:w „ MIESZCZANACH" 
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MAKSYM GORKI 
1868 - 1936 

Zarys życia i twórczości 

Cf'llaiksym. Gor1ki (Aleksy Maiksymowicz Piesz.kow) był jednym ~ naj

większych .pisarzy rosyj6kic.h. Odziedziczył najlepsze tradycje klasycznej 

literatury Tosyj6kiej wieku dz!ewiętna-stego i stał s ię jednoczeŚillie twóTcą 

n:alizmu socjalistycznego w sztuce kładąc podwaliny pod młode piśmien

•n:iobw.o ra.<Izie.dcie . 

.Gol"ki urodził się nad Wołgą, w starym mieśc ie ro5yj .sk ~m N iżnym Nowo

grodzie, które zostało 1później przemi.an<>wane .na Gooki. DZ1:a.dek p:'.lainza 

był pl'ZewoźniJdem, «>.jociec - stola=ean. Osierocony we .wczes·nym dzieciń

stwń.e, Goriti anusj.ał już •j,aiko dzie.sięciolet•ni cliłopiec &am sobie -radzi ć 

w życiu. Wiidz~my go •jalko chłQPca sklepowego, pomocn:ka kucharza na statku, 

~rzeda.wicę śpiewaijącycih płaikÓ!WI, statystę <WI 1teailT.z.e jall'lmll!rcznym, i>ieka

rza, 1robot.nika ·0ikiręt01We.go i ikiolejaorza. iDootkljwy cięż.ar niedosta\ików .i tr-0sik , 

cynizm, brud d okirucieńsbw.o mieszczańskiego św.iata - mogłyby zni~hęcić 

Gorkiego do wa:Lki ize .zł0Illl, .~lylby nie ikierow.ała n!m niezł·omna iwola życia, 

głębaka twiaora iw ,tJwórc.ze ·siły .ludu i ozao:.e.kłe ipragnienie wied.:zy, !kłóTe wtpro

iwa.d.Wto .młodego samoU:kia ma .szozy1iy kll'l<tury świa·toiwej . Wielką pomocą 

w dąże.n~u lku Zidobyciu ipraiwdy iby.ła jego stała łączność z rewolucyj·nym 

ruchem ,proleta;riatu, ·który ws.kazał młodemu pisa.rzowi właśc(.wy siposób 

walki o s·ocjalistyczną •przebudowę społeczeństwa. 

W roku 1&92 Maiksym. Gorki będący z:wykłym robotniikie-m •W wairs:z.taoi.e 

kolejowym, opubli.kował 6We pierwsze <>J:>Owiadanie pt. „Makar Czudra" 

rw wychodzącym ·W Tyflisi1? ·OZMOp·i.śmie „Kauka:z". Zachęcany ipTzez Wła

dimiira Ko.rolenikę, głośne.go pisarza irosyjskiego, który do.dawał młodemu 

twórcy odwagi, Gorki został stałym WS<półpracownikieim czaso:pisma nadwoł

iżań.skkh. W il'oku 1&98 ukazały się dwa tomy jego <0ipowiaidań i ohraazkc)w, 

ł)gt6re iprzyniody młodemu .pi<SMZOWi sławę i 1popu1lairność. 
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MAKSYM GORKI 

MIESZCZANIE 

8EZSJEMl-ONOW WASILIJ WASILJEWICZ, 
zamożny mieszczanin, starszy cechu malarzy 

SZKIC DRAMATURGICZNY w 4 AKTACH 

PRZEKŁAD: ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

OSOBY 

Aleksander GAJDECKI 

AKULINA IWANOWNA, jego żona 

PIOTR, re'legowany akot:łemik 

TATIANA, nauczycielka 

Bronisława WOJCIECHOWSKA 

HELENA NIKOŁAJEWNA KRIWCOWA, 
wdowo po lnsp„ktorze więziennym, 
mieszka w domu Bezsjemionowych 

) Jerzy KRASICKI 

f ich dzieci 

TIETIERIEW, śpjewak kościelny 

SZYSZKIN, akademik 
\sl!Jmicy 
J Bezsje~imtf'~ 

Nil, wychowaniec Bezsj„mionowo, 
moazyntsto 

PIERCZYCHIN, daleki krewny 
Bezslemlonowa, plaaznik 

POLA, szwaczko, jego córko 

Bronisława FREJT AŻANKA 

Zbigniew JÓZEFOWICZ 

Jerzy KORDOWSKI 

Urszula MODRZYŃSKA 
Wanda BYKOWSKA 

CWIETAJEWA, nauczycielka 
koleżanka Talia ny 

STIEPANIDA. kucharko 

LEKARZ 

Sceny w domu Bezslemionowa 

REŻYSER: WŁADYSŁAW WOŻNIK 

WSPÓŁPRACA DRAMATURGICZNA: DR JERZY KOLLER 

DEKORACJE i KOSTIUMY: ADAM BILSKI 

Ada ZASADZIANKA 

Wladysłow WOŻNIK 

Borys BORKOWSKI 
I 

Hanna GÓRZYŃSKA 

Roma ANDRZEJEWSKA 

Zbigniew GRACZYK 



W fatach dzi.ewi:ęćdziesiąty-0h Gorki napisa.ł cytk.l Miro.tikicli ~powiaicl.a.ń 

o ludziach 1pokonanyich, ludziach wy.rzuconych przez życie -za burtę, którzy 

jednak umieli zachować pod swymi łachmanami poczuc:e wolności i dumy 

czł.CJ1Wieczej - i którzy jeszcze posiadali prawdz:we człowieczeństwo, za

nikłe taik r·aipt<XW0nie w opaTty.m na wy.ra·ch-owaniu, 6'przedaijny•m życiu bux

żuazji. Tym saimyim zagaidnieniem ,zajął się Gorki <w siwe·j ipiel'\wszej po.WC.dei 

pt. „Foma GoTdiejew" (1899). Powieść ta ukazu;e głęboki dramat społeczny 

czys.teg.o .i uczcilwego młodzi.eńca, buntującego ·się 1przediw kłamstwom i li.sim 

dr.ogom mieszczań·skiej ilda<Sy - dr.a.mat .toczy się na :tle życia ikuipców nad• 

•wołżańskich. 

We wczesnych latach naszego s·tulecia Gorki ulegał <wipłyiwom Czeclio:wa, 

dz'.ęki któremu nawiązał stosunki z Konstantym Stanisławskim i Wład'.m'rem 

Niem'.rowicz-Danczenką, igłównymi Gderown'kami .Moskiewskie,1fo Teafru 

Artystycznego; dla tego teatru na;p'.sał sztuki: „Mieszczanie" i „Na Dnie". 

„Na Dnie" gra3le było ipod•cza'S .fril\lJJllfailne,!.o foumee w wi.elru kora1ja1ch euro

pejskich i rp!izy'!l'osł-o autorowi s.ła.wę świat-ową. 

Rząd cars.k0i usiłO!Wał na rpróżno 1położyć kres działalności Goinkie'l!-o p.rzez 

ustawiczne Me&2lt01Wa111ia i wy<g.nanie. W .oczach całego postępCJ1Wej!o spo

łeczeństwa rosyjskiej!'o Maksym Gorki stał się już zwias{unem na1d·chodzą

ceg.o rprzewirotu. Go11ki ~.bti,żył •się <l-0 1bolszewików i brał czynny udział 

w •reiwiolrucii roku 1905. W roku 1906 Gorld odwied'•zH kraje Eu.oopy Za

cho.dnie1j i Amerykę, j!'dizie publ'czn.'e z.demaskCYWa.ł .realkcviną na.t<1.1rę rosy~

sk.iei aiutolkracji ·i 1wy;jaśnił znaczenie i1dei, Jdóra natchnęła T<>syjski ludowy 

l'uch rewolucyi·nv. 

W tym s·amym role.u ukończvł 19\Vą 1p0<wieść 'j)t. „Mattka", k.tóra z.o-.:.tada 

przetłumaczona na .glówne języki europejs·kie i stała się ulubioną książką 

klasy robotnicze•j na całym Ś·wiecie. Dzieło fo .da.je jasny obraz rewolucyj

nego ntchu iklasy robotn.iiczeij w Rooji. Pr·zen~ka je .g.łęhok~e !Jlll'·z.ekonanie 

o ostatecznyim zwydęstwie proletariatu. „R06ja będzie na•jiwspanialszą demo
kracją świata" mówi jeden z •oo.ha:terów „Malki". 

Opublikoiwanie „.Małki" ·i jaoy,~ne zaaila:k-0wanie -caryzm.u przez jej autora 

pl'ZYCZy'!lH.O się <ło jego 1pl'IZeŚ)a.dowań ze sbrony iwładz. Nie mo.gąc wrócić 

do :kra'ju ojczystego, Gorki os:edlił się na Cap.ri. Z tych lat <la•tuje się po· 
głębienie przyjaini„ ·jaka łączyła pi.sarza z w:elkim przewodnikiem klasy ro

botn:cze<j, Włodzimierzem Iljiczem Leninem - przyjaźni, która przemieniła 

się w peŁną tnwałych wyników :wg.pół,pTacę. 

W ·okre6ie rmi:ędzy •l'okiem 1905 a 1917 Go11k.i opubliko.waił k~Lka nowyoh 
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książek: „M:asteczko Okurow" (1909), „Zycie Mateusz.a Kożem:akina" (1910). 
„Po .Rusi" (z;biór .opow:a.dań, 1913--17), d:wie c.zęści swej au'!obio·gra.f:czn-ej 
•trylogii , Dziecińst.wo" (19•13) i „U obcych" (1916). T.rylogia ta 'Z-Ost.ah. za
końm:ona po Rewolucji 1Październ ikowej książką „Moje un:weirsyit·eły" (1923) . 

Til"zy ostatn:.e dzieła należą do rodzaiu kroniki - ·wsipomni.eń, przynoszą 
cne czy:tel:n:kow.i nie kończący się 5,zereg chaTakteró.w i obra:zów naikireśl-o
nych z .wyjątkową plastycz:noścą i mis.trz.o'3·twem. M:nós\\wo ludzi z różnych 
miejscowości prze;wi:ja s·ię p·rzed czytelnikiem, bwo.rząc kanwę o M."spólnym 
moty.wie zasadniczym życ:a lud.u .rosy.jskiego. Gorki nie odstąpił ani -0 jo-tę 
od prawdy, lecz poprzez mrok ciemnych stron życia ludu, gnębion~o przez 
&tuilecia ·niewolnicLwa i ·U:cisiku -- umiał •p Olkazać zdro.we, czynne .i twórcze 

rysy .jego charaikteru. 
Nowy okres twór-czoki pisa•r&k:ej Gorkiego •rozpoczął s-ię podczas Rewo

lucji Październikowej. Okr.es ten wyróżniał się poszukiwaniem przez 1pisarza 
ostatecrnej synteizy, którą miały \pl'.Zyn:eść dzieła będące niejaiko ipodsu.mo
waniem 0€iągnięć oz.dobyitych iprzez icli autora na drogach 1j~-o dotychczaso
wego rozwoju. Do tak:ch utworów należy dzieło filozof:czno-historyczne 
.pt. „Sprawa Artmanowych" (1~25 l i czterotomowe „Zycie Klima Samgina" 
(19127-36), k<tóre ·nakreśla obraz zawiłe,go i .dramatycznego p.rocesu naco
dzin, ro1N1oj·u i u;padku &ta.re·j hurżuazyj.nej Rios1j.i, pr~su, który dO<J»"ptWa· 
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WŁADYSŁAW WOŹNIK 

lako Tletieriew 

w Teatrze im. ]. Slówackiego 
w Krakowie t947 r. 

,dziiJ: ido paws:Łania umocnienia ,p1erwszego państwa socjalistycz.nego na 
świecie. 

Malk-sym Gorki był założycielem i or.gan:zaltorem wielu przedsięwzięć 

kułturailnych i o,vyda1wn~czych w Jt.r,aju. Jego praca dla dolna s.połecznego 

przybrała olbrzymie rozm:ary; ułatw:ał ją pi6arzowi długoletni ścisły kon
takt z p.r,zyiwódcami rewoluqji - Leninem i Stalililem. Maksym GO"!'ki po
sta1w] .k.wes·t : ę iwagi i roli p isarza w życiu społecznym w całej rozciągłości 

kłaidąo nac:Sk na to, że ucze5itn.iotwo ,p isarza w dzie-le budowania no;we.go 
~połeczeństwa socjalistycz:nego, jest faklem o znaczen:u państwowym. Gorki 
sta.ł s·ię s·urowym, mądrym ·i uwatnym naiuczycie:lem p·isarzy :radzieckich. 
Sukcesy osiąg.nięw iprzez literaturę radziecką są ściśle związane z jego imie
niem. 

Artykuły Gorkiego o walce po.slępowych sił ludzkości z faszyzmem wy
-w,arły ogromny iwpływ na naród raidzieoki podczas Wojny Ojczyźn:anz-; 

z Niemcami. Da.w:no przed wojną 1941--45 rok.u Genki IZ ni.ezwy.kłą iprze
n:kliwośc ią wi.~:ał dla lud,zkości śmiertelną :groilbę w faszyźmie, ditórą na
leży niezwłocznie usunąć. 

W:pływ tego wielkiego pisanza na naród radziecki jest o,gromny : od roku 
1917 ·do 1946 jeig'° książki zostały wydane w 66 języbch. Jego ,pióro i dzia
łalność .społeczna stały się potężną 1brO'll-ią iprzeciw faszyzmowi. 

Maiksym Gorki .zmairł 18 crzerwca 1936 ir. Odiważne, pełne ognia i wiecz
nie żywe słowa •Wiellkie.go p~ sarz.a radrieckiego .stały się trosk.Hiwie przecho
wywaną i szanowamą wła.snością wszystkich -!uda;i miłujących wolność. 

(Sovleł Colendar, Mo1kwo 1947) tłum, JACEK LIPllfłSKi 
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WYKONAWCY „MIESZCZAN'' GORKIEGO 

Jaszcz 

Al~kaonder Gaideckl 8roni1ława Wo(ciachowaka 

„STRASZNI MIESZCZANIE" 

Tatiana: „Kto jes\ zły - a kto dobry? " 
Pola: „Nił wie" -

Gori.i: Mieazczanl• 

„Ty jesteś - mówi do Wasilija Bezsjemionowa, zamożnego m ieszczan ina, 

starszego cechu malarzy pokojowych, śpiewak cerkiewny i lokator Bezsje

mionowa, Tierienli;j Tielieriew - w miarę dobry i w miarę zły, 1W m'.arę 

uczciwy i w m:.arę rpodły, tchórzhwy i odważny. Jesteś doskonałym wciele

niem ,posipohtości m:.es·zczańskiej. Tej siły, która zwycięża nawet boha·lerów". 

Te słowa są zarazem kluczem do zrozumienia koncepcji ,,Mieszczan" Gor

·kiego. 

Każde spotkan1'.e z tym •jednym z najświetn ie.j6zych debiutów scen:cznych, 

ja.ki ,znają ·dz:.eje świa.to.wego tea,tm, ipoz.wala odkrywać nowe war1ości sztuk i, 

pogłębiać naszą wiedzę o człowieku, o życ-iu . 

\Br.zmi to już <lziś jak •prawda .znana 'wszystkim: „Mieszczanie" to 5,ztu.ka 

geniaina, utwór, !który ołiwarł peiispeklywy na całą .dahzą 'twórczość Go·r

kiego, 'który zafom .wszedł do hiisfori•i Htera.tmy jalko rkami·eń węgie-l'Ily no

wel!o realizmu, , realizmu przeciwslawiającego się krytycznemu realizmowi 
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hteraliury mie6zczańskiej. Dz~ś moźemy 1już tę s·ztukę śm iało oznaczać ja:ko 
próg do .rea.Ez.mu socjaHs.tycznego. Ju~ w „Mieszczanach" ostre, kxytyc.z111e 
w~dizenie Gorikieg-0 ·przełaimuje bOoWiem s·z.ranki mies~czańs l!Wa czy drobno
mi.eszc.zańst.wa - Mórym zTesztą Gorki .zruwsze był obcy. „Mieszczanie" to 
już pcx:.z'l!tek krytyki bur.źua.ziji ze stano·W~6'ka klasy robotniczeij. Tll'eś.cią 

,,Mieszczan" są dzieje s"iraszJ·1wej .w siwe:i tyipowości Tod.z.:.Uy mies,zcz·ańskiej, 

ukazane w dialeiktycznym wid.ze.niu tych dziejów, w zapoM'1.e.dzi nieuchll'.on

nego upadku hurźuazji. Ale cen'l1ralną poslac1ą .w s:zil'l.llce, pos·ta.cią, ł<itMa 

pewn~cią .zasadniczej zmillllly dusznego życ ;a otwiera szeroko wrnta lepszej 
przyszłości, •jest robo-tn.lk rNił, hohateT pozytyiwny „jak z książki" , a postać 

żywa, Ludzka, pełnowymiarowa, ,pasJ<>nu.iąca w.dza. I N ił daje zwyc ~ęską, 

.druzgocącą od•powiedź na pełną pesymizmu, antycypującą egzysten0Jal1zm, 

filo2:0l 1ę T·ietien.ewa: „.Oni (stary świat) przemi.ną, ,zn.Jmą .tak, jak znikają 

wr.zody na zdrowym ciele. Nie ma takiego rozkładu ijazdy, który by nie 
UJ!egł .zmia.nom". 

Nie ma w „.Mieszczanach" ani .jednej ·sceny ZJmarnowanej, nie ma w ,',Mie6z

czana•oh" pustych m: ej·sc, izbęd.nych pauz - nie ma jednego, niepotrzebnego 

słowa. Weźmy, na .prz)'ikład, tak IPOdr.zę.d:n.ą , eu>i.zodyczną pos.tać s:z.tuki jak 

student SzyS2lkin. Autor i .jemu umie po.święcić chwilę uwa.gi i jeg-0 umie 

w 62.tUce ·t·ak ustawić, że nie tylko zairysuje &ię przed nami wy.raźnie szla

chetny charaikter tego radyka.Jnego s ~udenta, a.le posłuży •On CZ1a.razem do 

dalszego dema.skowania ważnej w sztuce osoby Piotra Bezsjem:onowa.. Taik 

samo plastycznie narysowana ·jest nauczycielka Cwietajewa, czy kucharka 

Sti~anida, czy ciepła wdówka, Kriwcowa, uooobienie drobnego mieszczań
skie1Z·o wdzięku ż)"(;ia„. 
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A cóż doipiero mó.wić o oso.bach p ie11wszopla:nowych, o Tiet-ieriewie ozy 

Pierczychinie i o członkach „żrącej jak rdza" familii Bezsjemi-0nowyoh! 

!Ka.tda ,z .tych .posta.ci źy•je Jruko jednostka i jako typ. I losy każ.dej z nich 

&kł.aidają się na •lllll'Oczny, p<>nury obraz klasy schod·zącej do grobu, kla..y 

zag.I'aidza.jącej s>p<>łeozeńs·twu ,Judzi •p·racy drogę do nowego żyoia, obraz klasy 

chyilącej się do upa.diku, .zcdege:nerowanej, &le mot!!lłCej jeszoze wyrządzić 

wiele zła. A przy .tym -jaik bardzo podziwiać mU6imy kunsz,t i głębokość 

spojrzenia GorJu ego, któ1ry nic nie upra<Szcza, •W ni.czy.m 'sobie nie ułatwia 

u,da.ni.a. ,,Mieszo:zanie" i dziś iwstrząsa.ją jak .dawniej, rw epoce !Pan-01Wani.a 

miesz-czan, i dz;.ś uozą nienaiwi.d.z.i.eć mieszczańskości, iktÓTa dziś .:z.epchnięta 

ze swoich pozycji, nie przytłacza nas swym ciężarem, ale wciąż jeszcze czai 

si.ę •W zaikama•rk.a.ch .naszego źyoia i :próbuje powstrzymać ·jeg-0 postęp . 

A przecież i na.jgorszy z mieszczan Go·rkiego- - stary Bezsjemion-0w -

jest !P06lacią t.J:ag.ozną, ma jakieś s.woje zgniłe !l'acje, i ma swoje cienpie:nie. 

A mimo tego nie budzi litości, !eo.z 1wstręt. Oto przykład, oto wzÓT nie

śmiertelny geniuszu dra.matyczne;g-0 Gorkiego. 

„Mieszczanie" mają w całeij Europie nll!jświetniejsze ira·dyoje teatralne, 

jch dzieje teatralne nie na darmo IPOrównywa się z sukcesem ,,Wesela Fi

g&ra" .w Europie feudalnej.. I •w Polsce .tradycje te są świetne, pmecież jU1ż 

w 8 miesięcy •po rosyjskiej pra,premierze ,,Mieszcza·n" odbyło się IW Kraka-wie 

p<>lska .prap·remiera „Mieszczan" z Marianem Jednowskim j<rlco Bezsjemio

.nowem i Józefem Sosnows.kim jako Tietieriewem. Najświetniejsi ~torzy 
ub:iega•li się naistępnie o zagran·ie •W tej sztuce, iwysbrozy iwymienić, źe Tie

tieriewa 1Zrał Kazimierz Kamiński. 
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&ory1 Borkow1k i Hanna Górzyn.ko Zblgn;•w Graczyk 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 

KIEROWNIK TECHNICZNY: MIKOŁAJ GAWl\IŁOW 

PRACOWNIA KRAWIECKA MĘSKA i DAMSKA : 

WALERIAN GŁOWACKI · STANISŁAWA KOWALSKA 

PE RU KAR N I A: CZESŁAW TOM CZ A K 

STOLARNIA : MAKSYMILIAN AN DERSCH 

MA L AR N I A: DAM A Z Y GU Z I KO WSK I 

T A P I C E R N I A: STEF A N Z A ND EC KI 

MODELARNIA: WŁADYSŁAW MACKIEWICZ 

PRACOWNIA OBUWNICZA: MIRO'.'< PAWLAK 

ELEKTROTECHNIKA : TEOFIL GENETIS 

KIEROWNIK SCENY : IGNACY WOJTCZAK 
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