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MAKSYM GORKI 
(18S8 - 1936) 

ZARn ŻYCIA i T'v\ ÓRCZOŚCI 
Maksym Gorki {Aleksy Maksymowicz Pieszkow) był jednym 

z największych pisarzy rosyjskich. Odziedziczył najlepsze trady~je kl~
sycznej literatury rosyjskiej, wieku dziewiętnastego I stał się jec\noczes
nie twórcą realizmu socjalistycznego w sztuce, kładąc podwaliny pod 
młode piśmiennictwo radzieckie. 

Gorki urodził się nad Wołgą, w starym mieście rosyjskim Niżnym 
Nowgorodzie, które zostało p".5źniej przemianowane na Gorki. Dziadek 
pisarza był przewoźnikiem, ojciec - stolarzem. Osierocony we wczes
nym dzieciństwie, Gorki musiał już jako dziewięcioletni ~hłopicc sam 
sobie radzić w życiu. Widzimy go jako chłopca sklepowej, pomocnika 
kucharza na statku, sprzedawcę śpiewających ptaków, statystę •v teatrze 
jarmarcznym, piekarza, robotnika okrętowego i kolejarza. Dotkliwy ci~
żar niedostatków i trosk, cynizm, brud i okrucieństwo mieszczai1skiego 
świata - mogłyby zniechęcić Gorkiego do walki ze złem, gdyby me kie
rowała nim wola życia, głęboka wiara w twórcze siły ludu I zaciekłe 
pr·agnienle wiedzy, które wprowadziło m~odego samouka na szczyty k1;1l
tury światowej. Wielką pomocą w dążenrn ku zdobyciu prawdy hyła Je
go stała łączność z rewolucyjnym ruchem proletariatu, który wskazał mło
demu pisarzowi właściwy sposób walki o przebudowę socjalistyczn'.} spo
łeczeństwa. 

W roku 1892 Maksym Gorki będący zwykłym robotnikiem w war
sztacie kolejowym, opublikował swe pierwsze opowiadanie · pt. „Makar 
Czudra" w wychodzącym w Tyflisie czasopiśmie „Kaukaz" . Zac_hęcony 
przez Włodzimierza Korolenkę, głośnego pisarza rosyjskiego, ktor:» do
dawał młodemu twórcy odwagi. Gorki został stałym współpracownikiem 
czasopi~m nadwołżańskich . W roku 1898 ukazały się dwa tomy jego 
opowiadań i obrazków, które przyniosły młodemu pisarzowi sławę i po
pularność. . 

W Jatach dziewięćdziesiątych Gorki napisał cykl krótkich opowladu.n 
o ludziach pokonanych, ludziach wyrzuconych przez życie za burtę, któ
rzy jednak umieli zachować pod swymi łachmanami poczucie wolnoś~i 
i dumy człowieczej - i ktclrzy jeszcze posiadali prawdziwe człow1eczt>n
stwo zanikłe tak raptownie w opartym na wyrachowaniu, sprzed:-tjnym 
życiu burżuazji. Tym samym zagadnieniem zajął się Gorki w sw~j pli'!rw
szeJ powieści pt. „Foma Gordlejew" ( 1899). Powieść ta ukazuje głęboki 
dramat społeczny czystego i uczciwego młodzieńca, buntującego się prze
ciw kłamstwom i lisim drogom mieszczańskiej klasy - dramat toczy si~ 
na tle życia kupców nadwołżańskich . 

We wczesnych latach naszego stulecia Gorki ulega wpływom Cze
chowa. dzięki któremu nawiązał stosunki z Honstantym Stanisławskim 
i \Vladimirem. Niemirowicz-Danczenko, głównymi kierownikami Mos
kiewskiego Teatru Artystycznego; dla tego teatru napisał sztukę „Mie
szczanie" 1 „Na Dnie". „Na Dnie" grane było podczas triumfalnego 
objazdu po wielu krajach europejskich i przyniosło autorowi sławę świa
tową. 

Rząd carski usiłował na próżno położyć kres działalności Gorkiego 
przez ustawiczne aresztowania i wygnania. 'vV oczach całego po~t:!powe
go społeczeństwa rosyjskiego Maksym Gorki stał się już zwiastunem nad
chodzącego przewrotu. Gorki zbliżył się do bolszewików i bral c:>:ynny 
udział w rewolucji roku 1905. W roku 1906 Gorki odwiedził kraje Europy 
Zachodniej i Amerykę, gdzie publicznie zdemaskował reakcyjną naturę 
rosyjskiej autokracji i wyjaśnił znaczenie idei, która natchnęła rosyjski 
ruch rewolucyjny. 

W tym samym roku ukoń~zył swą powieść pt. „Matka" , która zo-

stała przetłumaczona na główne języki europejskie i stała się 11lub~oną 
książką klasy robotniczej na całym świecie. Dzieło to d?je jasny onr~z 
rewolucyjnego ruchu klasy robotniczej w Rosji. Przemka je gł~bok1e 
przekonanie o ostatecznym zwycięstwie proletariatu. „Rosja będne naj
wspanialszą demokracją świata", mówi jeden z bohaterów „Matki" ... 

Opublikowanie „Matki" I jawne zaatakowanie caryzmu przez JeJ 
autora przyczyniło się do jego prześladowań ze strony władz. Nie mogąc 
wrócić do kraju ojczystego, Górki osiedlił się na Capri. Z tych lat d~
tuje się pogłębienie przyjaźni, jaka łączyła pisarza z wielkim przew?d~~
kiem klasy robotniczej, Włodzimierzem Iljiczem Leninem - przyJazn, 
która przemieniła się w pełną trwałych wyników współp~acę. . 

W okresie między rokiem 1905 a 1917 Gorki _opublikował k,1l~a ~o
wych książek „Miasteczko Okurów" ( 1909), „Zycie Mate'.1sza ~o:-enua~ 
kina" (1910), „Po Rusi" (zbiór opowiadań 1913-17), dwie cz~sc1 swej 
autobiograficznej trylogii „Dzieciństwo" (1913) i „U obcych (1916). 
Trylogia ta została zakończona po Rewolucji Październikowej ksi1ż!-.ą 
„Moje Uniwersytety" (i9i3). . .. 

Trzy ostatnie dzieła należą do rodzaju kromki - wspomrnen, p_rzyno
szą one czytelnikowi nie kończący się szereg charakterow i o_brazo"'. na~ 
kreślonych z wyjątkową plastycznością i mistrzost_w~m. Mnostwo 1Udz1 
z różnych miejscowości przewija się przed czytelrnki_em, tworzą_c ~anwę 
o wspólnym motywie zasadniczym życia ludu rosyjskiego. Gorki Ill~ od
stąpił ani o jotę od prawdy, lecz poprzez mrok ciemnych _stron zyd3. 
ludu gnębionego przez stulecia niewolnictwa I ucisku - umiał ,)okazać 
zdrowe, czynne i twórcze rysy Jego charakteru. . . 

Nowy okres twórczości Gorkiego rozpoczął się p_odczas R~w?luc11 
Padździernlkowej. Okres ten wyróżniał się poszukiwarnem p~z~z pisarza 
ostatecznej syntezy, którą mi3ły przynieść dzieła będące rne1a_ko pod
sumowaniem osiągnięć zdobytych przez ich autora na ~rogac_h J·~~.o do
tychczasowego rozwoju. Do takich utworów należy dżleło filozo!1czn?· 
historyczne pt. „Sprawa Artamanowów" ( 192.5) i czterotomowe , .życie 
Klima Samgina" {1927-36). które nakreśla obraz zawiłef;O i dr31r~atyc~
nego procesu narodzin, rozwoju 1 upadku starej b~rżu~zy Jnej RuSJL. pro
cesu, który doprowadził do powstania i umocnierna pierwszego p1nstwa 
socjalistycznego na świecie. · . 

Maksym Gorki był zalo_życlelem I ?rganlzatorem wielu ~rzed~tę
wzlęć kulturalnych I wydawmczych_ w kraju. _Jeg? pr_aca dla donra spo
łecznego przybrała olbrzymie rozrmary, ułatwiał Ją p1sar~owt dl~goletnl 
ścisły kontakt z przywódcami rewolucji - Leninem I Stalinem. Nlaksym 
Gorki postawił kwestię wagi i roli pisarza w życiu społecznyi:n w criłeJ 
rozciągłości, kładąc nacisk na to, że uczestnictwo pisarza w dziele btJd?
wanla nowego społeczeństwa socJc;listycznego jest faktem o znac~enl'J 
państwowym. Gorki stał się surowym, mądrym I uważnym nauc_zyciekm 
pisarzy radzieckich. Sukcesy osiągni\;te przez literaturę radzwcką są 
ściśle związane z jego Imieniem. 

Artykuły Gorkiego o walce postępo~vych sił ludzkośc~ z faszyz~~m 
wywarły ogromny wpływ na narod radziecki podczas Wojny O~czyzrna
nej z Niemcami. Dawno przed wojną 1941-45 roku Gorki z mez,~yl~ł1 
przenikliwością widział dla ludzkości śmiertelną groźbę w faszyzmie. 
którą należy niezwłocznie usunąć. 

Wpływ tego wielkiego pisarza na naród radziecki jest ogromny: _od 
roku 1917 do 1946 jego książki zostały wydane w 66 językach. .Jeg•1 p1oro 
i działalność społeczna stały się potężną bronią przeci""'. faszyzmow1. . 

Maksym Gorki zmarł 18 czerwca 193? r. Od'."'a.zne, pełne ogma 
słowa wielkiego pisarza radzieckiego stały się troskliwie przechowywaną 
1 szanowaną własnością wszystkich ludzi miłujących wolność. 

tłum. Jacek Lipiński 
{Soviet Calendar, Moskwa 1947). 



MAKSYM GORKI 

MIESZCZANIE 
Sztuka w 4 aktach 

Przekład: Paweł Hertz i Seweryn Pollak 

Osoby: 

Biezsjemionow Wasilij Wasiljewicz, zamożny mieszczanin, lat 58, starszy 
cechu malarzy pokojowych . 

Akulina Iwanowa, jego żona, lat 52 
.Piotr, były student, lat 26 . 
Tatjana, nauczycielka, lat 28 . 
Nil, wychowanek Biezsjemionowa, maszynista , lat 27 
Pierczychin, daleki krewny Biezsjemionowa, lat 50, handl uje ptakami . 
Pola, jego córka, lat 21, szwaczka, pracuje po domach . 

Helena Nikołajewna Kriwcowa, wdowa po naczelniku więzienia, lat 24, 
mieszka u Biezsjemionowów 

Tietierew, śpiewak cerkiewny, } 
S k. t d t lokatorzy i stołownicy Biezsjemionów zysz m, s u en · 

Cwietajewa, nauczycielka, przyjaciółka TatJany, lat 25 . 
Stepanida, kucharka 
Baba z ulicy 
Doktór 

JERZY SUWA 

HELENA SOKOŁOWSKA 
ZDZISŁAW ZACHARIUSZ 
IRENA STARKOWNA 
JERZY GRZYBOWSKI 
MAURYCY JANOWSKI 
MAGDALENA GRODYl'JSKA 

BARBARA NOW AKOWSKA 
ZDZI SLA W KARCZEWSKI 
KAZIMIERZ BLASZCZYNSKI 
JANUSZ GROT 
MARIA LOMZANKA 

-

STANISLAWA GAJEWSKA 
BAL.BINA BORSKA 
WLADYSLAW HERMANOWICZ 

Rzecz dzieje się w prowincjor.alnym miasteczku 
Reżyser: 

HUGON MORYCINSKI 

Kierowni k Literacki: 
STANISŁAWA FLESZAROWA 

Scenograf: 

FELIKS KRASSOWSKI 

. ZE ZBIORÓW 
Działu Do.kumenlłlcji ZG ZA 



„Straszni mieszczanie" 

Tatiana: „Kto jest zły - a kto jest dobry?" 

Pola: „Nil wie" -

„Ty jesteś - mówi' do Wasilija Bezsiemionowa, zamożnego 
m_ieszcz~nina, starszego cechu malarzy pokojowych, śpiewak cer
kiewny i lokator Bezsiemionowa, Tierentij Tielieriew - „w miarę 
dobry i w miarę zły, w miarę uczciwy i w miarę podły, tchórzliwv 
i odważny. Jesteś doskonałym wcieler.iem pospolitości miesŹ
czańskiej. Tej siły, która zwycięża nawet bohaterów". Te słowa 
są zarazem kluczem do zrozumienia kor.cepcji „Mieszczan" 
Gorkiego ... 

Każde spotkanie z tym jednym z najświetniejszych debiutów 
scenicznych jaki znają dzieje światowego teatru, pozwala odkry
wać nowe wartości sztuki, pogłębiać naszą wiedzę o człowieku, 
o życiu ... 

Brzmi to już dziś jak prawda znana wszystkim: „Mieszcza
nie" to sztuka genialna, utwór, który otwarł perspektywy na całą 
dalszą twórczość Gorkiego, który zatem wszedł do historii lite
ratury _jako kan:ień węgielny nowego realizmu, realizmu przeciw
stawiaiącego się krytyczr.emu realizmowi literatury mieszczań
skiej . Dziś możemy już tę sztukę śmiało oznaczać jako proloO" do 
realizmu socjalistycznego. Już w „Mieszczanach" ostre, kry
tyczne widzenie Gorkiego przełamuje bowiem szranki mieszczań
stwa czy drobnomieszczaństwa - którym zresztą Gorki 1awsze 
był obcy. „Mieszczanie" to już początek krytyki burżuazji ze 
stanowiska klasy robotniczej. Treścią „Mieszczan" są dzieje 
straszliwej w swej typowości rodziny mieszczań:,kiej, ukazane 
w dialektycznym widzeniu tycb dziejów, w zapowiedzi nieuchron
nego upadku burżuazji. Ale centralr..ą postacią w sztuce, posta
cią, która pewnością zasadniczej zmiany dusznego życia otwiera 
szeroko wrota lepszej przyszłości, Jest robotnik Nil, bohater po 
zyt~wny „jak z książki", a postać żywa, ludzka, pełnowymiarowa, 
pasjonująca widza. I Nil daje zwycięską, druzgocącą odpowiedź 
na pełną pesymizmu, antycypującą egzystencjalizm, filozofię 
Ti~tierewa: „Oni (starszy świ:it) przeminą, znikną tak, jak zni
kaią wrzody r..a zdrowym ciele. Nie ma takiego rozkładu jazdy, 
który by nie uległ zmianom". 

Nie ma w „Mieszczanach" ani jednej sceny zmarnowanej, 
nie ~a w „Mieszczanach" pustych miejsc, zbędnych pauz - nie 
ma Jednego niepotrzebnego słowa. Weźmy, na przykład, tak pod-

rzędną, epizodyczną postać sztuki jak student Szyszkir... Autor 
i j~,m~ um!e poświęcić ch""'.'ilę ~wagi i jego umie w sztuce tak usta
w1c, ze me tylko zarysuje się przed nami wyraźnie szla::hetny 
charakter tego radykalnego studenta, ale posłuży on zarazem do 
d~lszego demaskowania ważnej w sztuce osoby Piotra BE'zsje
m10_no""'.'a. Tak sarno plastycznie narysowana jest nauczycielka 
Cw1etaiewa, czy kucharka SLepanida, czy ciepła wdówka Kriw-

. cowa, u~~obien.ie dro~r..~~o micszczań~kiego wdzięku życia ... 
. ~ coz dopiero mowie o osobach p1erwszoplanowych, o Tietie-
n~w1~ cz~ ~1erczychinie i o członkach „żrącej jak rdza" familii 
~~ezs1em10nowych! ~aż?a z tych postaci żyje jako jednostka 
1 Jako typ. I losy kaz~eJ z nich składają się na mroczny, ponury 
obraz kla~y schodzącej do grobu, klasy zagradzającej spo!eczeń. 
stwu ludzi pracy drogę do nowego życia, obraz klasy chylącej się 
do upadku, zdeg~nerowanej, ale mogącej jeszcze wyrządzić wiele 
zła .. A P!'ZY tym_ Jak bardzo podziwiać musimy kunszt i głcbokość 
spoirz_ema Gor_kiego, który nic nie upraszcza, w niczym sobie nie 
ułatwia zadar..1a .. „Mi~szczanie.". i dziś wstrząsają jak dawniej. 
w epoce panowania mieszczan 1 dziś ucza nienawidzie~ miesz
czańskości, k~ó~a dziś zepchni_ę't~ ~e swoich pozycji nie pr~ytła~za 
nas swy171 ~1ę~are_m,. ale wc1:g Jeszcze czai się w zakamarlrnch 
naszego zyci.a _i prob_uie powstrzymać jego postęp. 
. ~ przec1ez_ i na1gors~y z . mie~zc_zan Gorkiego - stary Biez-

SJe1!11o~ow - ie.st ~ost~c1~ trng1~zną, ma jakieś swoje zgniłe 
racie, 1 ma swoje cierpienie. A mimo tego nie budzi litości lecz 
wstręt. Oto przykład, oto wzór nieśmiertelny geniuszu d;ama
tyczriego Gorkiego ... 

„Mieszczanie_" _mają w całej Europie najświetniejsze tradycje 
teatralne. Ich dz1eie teatralne nie na darmo porównywa sie 
z sukc~sem „';\'e~ela Figara" w Europie feudalnej. I w Polsce 
tradJ'.Cje te są. sw1etne:,przecież j_uż w 8 miesi_ęcy po rosyjskiej pra
pre~1erze „::11eszcza~ odbyła się w Krakowie polska praprE'miera 
:•M!eszczan z Ma:ian_em Jednowskim jako Biezsjemionowym 
i J?zefe_m _Sosnowsk~m Jako Tietieriewym. Najświetniejsi aktorzy 
u?!e~alt ~1ę_ n~stępme o zagrariie w tej sztuce, wystarczy wymie
rne, ze T1etienewa grał Kazimierz Kamiński. 

Jaszcz 
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CJi lG ZASP 
Inspicjent: 

MICHAL WERCHOWSKI 

Kier. techn. - inspektor scen 
STANISŁAW MATYSIK 

Oświetlenie: 

Kier. prac. - główny elektryk 
KAZIMIERZ POLONIS 

Główni elektrycy scen: 

Gdynia : BRUNON BORK 

Sopot : FRANCISZEK WINKELMAN 

Gdańsk: MARIAN BARTKIEWICZ 

Kierownictwo pracowni: 

Stolarskiej : 
WLADYSLA W MAJCHRZAK 

Malarskiej : 

Krawieckiej : 
WL. POMIANOWSKA 

JAKUB Slv\UG 

Tapicerskiej: 
MARIAN PRZYBYLSKI STANISŁAW WLODKOWSKI 

Perukarskiej : 
JOZEF KLIMCZYK 

Brygadierzy scen: 
JOZEF STARSIERSKI IGNACY DABKIEWICZ 

MAKSYMILIAN KITOWSKI 
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