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Twórczość dramatyczna Maksyma Gorkiego, 
który ,po raz pierwszy przemawia ze sceny 
opolskiej, jest jak najściślej związany z rewo
lucyjnymi przemianami Rosji na przestrzeni 
lat 1900-1917. Jego sztuki: „Mieszczanie" (1902), 

„Na dnie" (1904), „Letnicy" (1905), „Barbarzyń

cy" (1905/6), „Wrogowie" (1906), „Ostatni", 

„Wassa Zeleznowa" (1910), „Jegor Bułyczow 

i .inni" (1933) - są artystycznym wyrazem tych 
wszystkich etapów walki, jakie prowadziły ro
syjski proletariat do zwycięstwa Wielkiej Re
woluc}i Październilkowej.. 

W dramatach swoich Gorki rozprawia się z 
ginącą klasą finansj ery mieszczańska-przemy

słowej i ukazuje przybierający na sile nurt re
wolucyjny. Układ tych przeciwnych sił zmienia 
w sztukach Gorkiego swoje proporcje zgodnie 
z historycznym przebiegiem wydarzeń. 

„Mieszczanie", pierwszy dramat Gorkiego, 
ukazuje nam obraz typowego, rosyjskiego, 
rn,ieszczańskiego domu z lat poprzedzających 

rewolucję 1905 roku. Odraźający to dom, w któ
rym żyją ludzie na pół tylko żywi. Ich mart
wota wewnętrzna polega na zaskorupieniu siQ 
w ramach starych pojęć o życiu i o stosunkach 
między ludźmi. Rodzina Bezsiemionowów prze
żywa pozorny rozłam: starzy, prości rodzice, 
którzy ciężką pracą , sknerstwem i cudzą krzyw
dą doszli do pokaźnego dorobku, stają się wła
ściwie ludźmi obcymi dla swoich wykształco
nych dzieci. Jednakże ani to wykształcenie 

dzieci nie jest takie wielkie, (Tatiana - nauczy
cielka, Pfotr - „niedokończony" student), ani 
ich mentalność nie odbiega zbyt dal~ko od ro
dzicielskiego pojęcia o życiu . Całą tę typowo 
mieszczańską familię cechuje egoizm. U sta
rych - łączy się on z pojęciem rodziny, u mło
dych - z własnym , indywidualnym szczęściem. 
Właśnie ów egoizm i odcięcie się od spraw 
powszechnych skazuje Bezsiemionowów na 
wzajemne zżeranie się w kłótniach i wiecznych 
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Zatęchła, trująca atmosfera m1e-

szczań~iego egoizmu odsuwa od nich ludzi, 
którzy mają w sobie radość życia i usiłują 

zmienić jego zastarzałe fo_rmy. 

W „Mieszczanach" tylko Nil reprezentuje 

krańcowo inne środowisko społeczne i tę siłę, 

która ·przeobrażała wówczas oblicze Rosji: pro
letaria:t. Wokół niego grupują się inni młodzi: 

Pola, • Szyszkin, Cn'ictajewa. W okresie tym 

ruch . . socjalistyczny znajdował coraz więcej 

zwolenników wśród studentów. Jedn:i wiązali 

się z nim tyłko powierzchownie i przelotni<~, 

kierowani głównie młodzieńczym temperamen
ten , (jak Pi.otr), inn•i z wewnętrznego przeko
nania o słuszności jego idei (jak Szyszkin). 

Z biegiem lat zmieniają się w dramatach 
Gorkiego proporcje walczących S·ił społecznych, 

jak również coraz ostrzejsze i wnikliwsze staje 
się spojrzenie autora na sprawy rewolucji. 
W pisanej w okresL~ porewolucyjnym sztuce 

pt. „Jegor Bułyczow i inni" dokonuje Gorki 
ostatecznego rozrachunku z ginącą burżuazją , 

a śmierci Bułyczowa, oskdrżyciela własnej swo
jej klasy, towarzyszą płynące z za okna dźwięki 

„Międzynarodówki" . 

Przy takiej problematyce autor sztuki łatwo 
może po.paść w gazetowe-publicystyczny styl. 
Wielki talent literacki Gorkiego ustrzegł go 
przed tym. Wszystkie jego sztuki mają pełne 

walory artystycznego dzieła. Kapitalnie uka
zana psychika postaci, ich autentyczny sposób 
myślenia i kh wewnętrzne dramaty są wzorem 
realistycznej sztuki scenicznej. Te same zalety 
posiadają „Mieszczanie", chociaż jest to pier
wszy dramat, jaki wysze-dł z pod pióra Maksy
ma Gorkiego. 

„Mieszczanie" - to artystyczny dokument 
epok.i, VI której rodziła się rosyjska rewolucj<l. 

To równocześnie wyraz odwiecznego konfliktu 
pomiędzy tym, co stare i martwe, a tym, co 

nowe i żywe. 
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