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Bertolt Brecht 

EPITAFIUM DLA GORKIEGO 

Tu leży 
Poseł noclegów nędzy, 
Opisywacz gnębicieli ludu 
I ten, co ich zwalczał. 
Ten, dla którego trakty były uniwersytetami, 
Nauczyciel ludu, 
Co się u ludu uczył. 

Przelożyl Stan is law Jerz y Lec 
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„Uczyć się trzeba od niego, jak należy pa
trzeć i słuchać". 

Lenin o Gorkim 
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M a k s y m G or ki, dziecko proletaria
ckie, którego dzieciństwu nie byla oszczędzo
na żadna krzywda moralna ze strony „ustro
ju gwaltu i grabieży", a którego lata mło
dzieńcze uplynęly na wyslugiwaniu się naj
bardziej zwyrodnialym okazom sklepikar
skiej moralności, pisarz, którego uniwersy
tetami byly uniwersytety myśli postępo

wej - szkola marksizmu-leninizmu - twór
czością swoją dal świadectwo prawdzie. 

( ... ) Zgodnie z rytmem historii, w twór
czości Gorkiego ksztaltuje się i poglębia 

obraz ginącego świata kapitalizmu i jego 
gospodarza - burżuazji. Świat kapitali
styczny ukazuje Gorki w jego caloksztal
cie, w walce przeciwieństw, w „walce mło
dej, czupurnej, rodzącej się prawdy socjali
zmu - ze starą, zezowatą na jedno oko 
prawdą kapitalizmu". 

(. . .) Twórczość Gorkiego to dalsze ogniwo 
obrazu rzeczywistości, stworzonego przez 
nurt postępowy literatury rosyjskiej. Ko
rzeniami sięga dziel Saltykowa-Szczedrina, 
pisarza walki, rewolucyjnej bezkompromi
sowości, który demaskował pasożytującego 

burżua i powszechne groszoróbstwo. Wyra-
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sta z twórczości Gleba Uspieńskiego, jego 
walki z „wladzą ziemi" i „wladzą kapita
lu". N a wiązu je do ca lej postępowej litera
tury atakującej absolutyzm. Z twórczości 
Lwa Tołstoja Gorki przejmuje realistyczny 
obraz świata obszarnicza-burżuazyjnego, 

odrzucając od razu filozofię niesprzeciwiania 
się zlu. N a wiązu je do dziel swego pierw
szego nauczyciela, pisarza postępu i demo
kracji, Korolenki. Szukającym wy1scia 
z beznadziejnej sytuacji bohaterom Cze
chowa, marzącym o szczęśliwych czasach, 
które może nadejdą za dwieście, trzysta 
lat - wskazuje drogę walki. 
Twórczość Gorkiego jest więc nie tylko 

kontynuacją pięknych tradycji postępowego 
nurtu literatury rosyjskiej, ale w nurcie 
tym stanowi etap przełomu, otwierający 

perspektywy nowej literaturze, która miała 
wyrosnąć z nowej, socjalistycznej rzeczywi
stości. O charakterze twórczości Gorkiego 
zadecydowała poglębiająca się walka rewo
~uc.yjna proletariatu rosyjskiego, jej też po
swzęczl całkowicie swoją działalność spolecz
no-literacką. I tu tkwi źródło nowatorstwa 
i nieprzemijającej wartości dziel Gorkiego. 

( ... ) Dramaty Gorkiego - to swoista 
forma „pieśni śpiewanej szaleństwu męż

nych", to wyraz poglądu na świat pisarza, 
więźnia twierdzy pietropawlowskiej, wspól
uczestnika wielkich wydarzeń w przededniu 
decydujących walk 1905 roku, pisarza, któ
ry twórczość swą związal z postawą wal
czącego o rzeczywistość socjalistyczną pro
letariatu. I dlatego zagadnienie pisarstwa 
i roli pisarza występuje w tych dramatach na 
równi ze wszystkimi innymi konfliktami 
natury ideologicznej, a postawa twórcy wo
bec rzeczywistości daje odpowiedź na py
tanie: po tej czy tamtej stronie barykady? 

Sprawa Szalimowa („Letnicy"), ... którego 
życie stalo się zaprzeczeniem jego marzeń, 

idealów młodości, nabiera w twórczości Gor-
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kiego szczególnej wagi jako zagadnienie roli 
i znaczenia sztuki w życiu narodu, postawy 
pisarza wobec rewolucji. Walka z dekaden
tyzmem, z hasłem „sztuka dla sztuki'', toczy 
się w dramatach Gorkiego na dwóch płasz
czyznach: jedna - to wyodrębiony problem 
pisarstwa, wysunięty w „Mieszczanach", 
„Letnikach", „Dziwakach", „Barbarzyńcach", 
druga - to cala twórczość Gorkiego, żywy 
przykład sztuki przeksztal:cającej rzeczywi
stość, sztuki dla narodu. 

Barbara Rafałowska 

(Fragm. wstępu do dramató v,; Gor
kiego w „Antologii dramatu rosyj
skiego", „Czyteln ik", 1954). 
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Maksym Gorki 

UW AGI O MIESZCZAŃSTWIE 

Pierwodruk w dzienniku „Nowaja 
Żizń" 1905, nr 1, 4, 12, 18, 20. Pierw
sza publikacja polska w „Pismach" 
Gorkiego - PIW, 1957 r . 

Mieszczaństwo - to oblicze psychiczne 
współczesnego prze ds ta wicie la klasy rządzą
cej. Oto cechy podstaw owe mieszczaństwa: 
potworny przerost poczucia własności, ciąg

łe, uporczywe dążenie do spokoju wew
nętrznego i zewnętrznego, ponury lęk przed 
wszystkim, co w ten lub inny sposób ów 
spokój może zburzyć, i uparta chęć jak naj
rychlejszego wytłumaczenia sobie wszyst
kiego, co narusza ustaloną równowagę psy
chiczną, co zaprzecza ogólnie przyjętym po
glądom na życie i ludzi. 

Mieszczanin dąży do wyiasnienia so
bie tego wszystkiego nie po to, by po
jąć, co jest nowe i niezrozumiałe, lecz po 
to, by usprawiedliwić siebie samego, swoją 
bierną rolę w walce o życie. 

( ... ) Życie, jak wiadomo, jest walką rzą
dzących o władzę i niewolników - o wy
zwolenie spod ucisku władzy. W miarę jak 
rozwija się wśród mas poczucie godności 

własnej i świadomości wspólnoty interesów 
klasowych, tempo walki coraz bardziej 
wzrasta . 
Mieszczaństwo chciałoby pędzić przyjem

ny i spokojny żywot nie biorąc aktywnego 
udziału w tej walce, najulubieńsza pozycja 
mieszczanina to pokojowe życie na tyłach 

najsilniejszej armii. Pozbawione zazwyczaj 
siły wewnętrznej, mieszczaństwo chyli czo
ła przed zewnętrzną, brutalną przemocą 
swojego rządu. 
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( ... ) Co mają więc czynić w walce o ży

cie? I oto widzimy, jak tchórzliwie i żałoś

nie chowają się przed życiem, gdzie mo
gą - w ciemne zakątki mistycyzmu, w śli

czne altanki estetyki, naprędce zbudowane 
przez nich samych ze skradzionego mate
riału; ponuro i be zna dziej nie krążą po la
biryntach metafizyki i znów wracają na 
wąskie, zaśmiecone rupieciami odwiecznych 
kłamstw ścieżki religii, a wszędzie towarzy
szy im lepka wulgarność i histeryczne jęki 

ich tchórzliwych dusz, wszędzie wnoszą 

swoją nieudolność i swoją bezczelność, 

a wszystko, czego się tkną, osypuje się gra
dem gładziutkich, lecz pustych i chłodnych 
słów, brzmiących fałszywie i żałośnie ... Hi
storię tej nudnej i trwożnej krzątaniny 

współczesnego mieszczaństwa przerażonego 

przeczuciem swojej zagłady, szczególnie jej 
ostatni rozdział, można za tytułować: 

Mieszczanie, ratuj się, kto może! 

( ... ) Rozumie się, że każdy dostrzega w ży
ciu to, co chce dostrzec, kto zaś nie chce 
ujrzeć nic prócz siebie, staje się nudnym 
i żałosnym widowiskiem! 

Mieszczanin niezdolny jest widzieć nic 
poza odbiciem swej szarej, miękkiej i bez
silnej duszy. 

( ... ) Jedną z właściwości duszy filistra jest 
służalczość niewolnicze uwielbienie dla 
autorytetów. Jeśli ktoś kiedyś obdarzył 
mieszczanina jałmużną uwagi, to robi on ze 
swego dobroczyńcy bożyszcze i kłania mu 
się jak żebrak sklepikarzowi. Lecz trwa to 
dopóty, dopóki bożyszcze żyje w zgodzie 
z wymaganiami mieszczanina, jeżeli zaś 

pocznie im się przeciwstawiać, co zdarza 
się bardzo rzadko - mieszczanin zrzuca je 
z cokołu, tak jak zrzuca się martwą wro
nę z dachu. Oto dlaczego pisarz-mieszczanin 
zawsze w mniejszym lub w większym stop
niu jest lokajem swojego czytelnika 
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człowiekowi bowiem przyjemnie jest od
grywać rolę bożyszcza. 

( ... ) Mieszczanin lubi wygodę moralną. 
Gdy w duszy jego wszystko zostanie przy
zwoicie uporządkowane, wówczas ta fili
sterska duszyczka jest spokojna. Jest ona 
bezwzględnie indywidualistą - to taki sam 
pewnik, jak fakt, że nie ma ryby bez ości. 

W czasach starożytnych mędrzec żydowski 
Hillel za pomocą wyjątkowo prostej i jas
nej formuły określił charakter indywidual
nego i społecznego postępowania: 

„Jeśli nie ujmę się za sobą - powiedział 

on - to któż się ujmie za mną? Lecz jeśli 

ujmę się wyłącznie za sobą, to po co ist
nieję?" 

Mieszczanin chętnie przyjmuje pierwszą 

część tej formuły, lecz nie może przyjąć 
drugiej. 

( ... ) W dziedzinie polityki mieszczanin za
chowuje się jak złodziej w czasie pożaru -
kradnie pierzynę, zanosi ją do domu i wra
ca na miejsce pożaru, by gasić ogień, który 
sam po kryjomu i cichaczem rozdmuchał ... 

( ... ) Żałosne usiłowania tchórzliwych słu
gusów, by zatrzymać rydwan historii zwa
łami fałszywych słów spiętrzonymi na jego 
drodze, opóźniają jednak niekiedy pochód 
życia, mącąc i plącząc ,powoli rosnącą wśród 
mas ludowych świadomość swoich praw, 
i dlatego należy pamiętać jak własne imię, 
że istotnym wrogiem życia nie jest kapi
tał - ta żywiołowa, bezmyślna i bezwolna 
siła - lecz jego sługusy, szanowne miesz
czuchy, usiłujący dowieść masom ludowym 
w imię własnej wygody niemożliwość ist
nienia innego układu życia, usiłujący pogo
dzić robotnika z rolą towaru dochodowego 
wobec gospodarza i udowodnić prawidło

wość stosunków opartych na panowaniu 
mniejszości nad większością ... 

Przelożyla Alicja Sternowa 
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OSOBY 

Basow, adwokat 
Warwara, jego żona 

Kaleria, jego siostra 
Włas, brat Warwary 
Susłow, inżynier . 
Julia, jego żona . 
Dudakow, doktor 
Olga, jego żona . 
Szalimow, literat 
Riurnin . . . . . 
Pani Maria, lekarka 
Sonia, jej córka . . 
Dwukropek, wuj Susłowa 

Zamysłow, pomocnik Basowa 
Zimin, student 
Pustobajka, dozorca 
Kropiłkin, dozorca . 
Sasza, pokojówka Basowa 
Kobieta z obwiązaną twarzą 

Pani w żółtej sukni . . 
Pan Sjemicmow . . . . 
Młodzieniec w kraciastym ubraniu 
Panna w ·błękitnej sukni . 
Panrna w różowej sukni 
Junkier . . . 
Pan w cylindrze . . . 

Żebracy . . . . . . . 

JANUSZ PALUSZKIEWICZ 
BARBARA KLIMKIEWICZ 
KRYSTYNA CIECHOMSKA 

J STANISŁAW WYSZYŃSKI . ZBIGNIEW KOCZANOWICZ 
ADRIANN A GODLEWSKA 
CZESŁAW KALINOWSKI 
BARBARA KRAFFTÓWNA 
EDMUND FETTING 
RYSZARD BARYCZ 
RYSZARDA HANIN 
JANINA TRACZYKÓWNA 
ALEKSANDER DZWONKOWSKI 
WIESŁAW GOŁAS 

WOJCIECH DURY ASZ 
STEFAN WRONCKI 
MARIAN TROJAN 
KRYSTYNA MIECIKÓWNA 
ELŻBIET A OSTERWIANKA 
HALINA JASNORZEWSKA 
WOJCIECH POKORA 
LECH OSŁA W HERZ 
ANNA WESOŁOWSKA 
JOANN A JEDLEWSKA 
GUSTAW KOLIŃSKI 
HENRYK CZYŻ 
WALENTYNA GRZYBOWSKA 
HALINA JASNORZEWSKA 
JOANNA JEDLEWSKA 
ELŻBIET A OSTERWIANKA 
ANN A WESOŁOWSKA 
HENRYK CZYŻ 
LECH OSŁA W HERZ 1 GUSTAW KOLIŃSKI 

- ZDZISŁAW LEŚNIAK 
WOJCIECH POKORA 

l MACIEJ ZAREMBA 

Przerwy po pierwszym i trzecim akcie . 



• 
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'Maksym Gorki 

WŚRÓD LUDZI 
(fragmenty) 

.. . Podobają się wam zmyślone okropności, 
podobają się straszne historie, o których 
ktoś pięknie opowiada, przyjemnie podnie
ca was fantastyczna groza. A ja znam grozę 
prawdziwą, potworną codzienność i mam 
niezaprzeczalne prawo zakłócać wam spo
kój nieprzyjemnym opowiadaniem o nich, 
żebyście uprzytomnili sobie , jak żyjecie 

i w jakim świecie żyjecie ... 
Bardzo kocham ludzi i nie chciałbym drę

czyć nikogo, ale nie wolno być sentymen
talnym, nie wolno ukrywać okrutnej praw
dy pod płaszczykiem barwnych słówek i po
wabnego fałszu. Chwała życiu! Oddajmy mu 
z siebie wszystko, co jest najszlachetniejsze, 
najbardziej ludzkie w naszych sercach 
i umysłach . 

... myślałem o tym, jak wielka jest ziemia, 
myślałem o jej miastach, znanych mi 
z książek, o obcych krajach, gdzie ludzie 
żyją inaczej. Życie na kartkach książek ob
cych pisarzy było czystsze, milsze, nie takie 
trudne jak to szare, jednostajne życie, które 
kipiało wokół mnie. Koiło to moje niepo
koje, budząc uparte marzenia o możliwości 
innego życia. 

I wciąż mi się zdawało, że spotkam jakie
goś prostego, mądrego człowieka, który wy
prowadzi mnie na szeroką, jasną drogę. 

(M. Gorki „Pisma" t. 8 - PIW, 1956) 
Przełożyła Krystyna Bil$ka 
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„Zrozumiałem, że tylko głęboka, namiętna 
miłość do człowieka jest źródłem siły nie
zbędnej do tego, by znaleźć i zrozumieć 
sens życia. Przestałem zajmować się sobą 
i zacząłem z większym zainteresowaniem 
odnosić się do ludzi ... " 

Maksym Gorki „Moje uniwersytety" 
(„Pisma", t. 8 - PIW, 1956, tłum. 

Krystyna Bilska) 
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W. J. Kaczałow 

ZE WSPOMNIEŃ O MAKSYMIE GORKIM 

Pierwsze moje spotkanie z Aleksym Mak
symowiczem pamiętam tak dokładnie, jak
by odbyło się ono przed dwoma lub trze
ma laty, a przecież było to w maju 1900 ro
ku. Szedłem wówczas ulicą Bronną na pró
bę. Było to w czasie, kiedy wynajmowaliś
my na próby tak zwaną „Romanówkę" -
gmach, w którym obecnie mieści się Pań

stwowy Teatr Żydowski. Wyprzedzały mnie 
dwie osoby: jedna wysoka stawiała wielkie 
kroki, druga - znacznie niższa, podążała 
za nią, jednak bez trudu. Spotkaliśmy się 

u wejścia do „Romanówki". Nie wiedzieć 

czemu, nie wpuszczono ich do środka. 
Ten niższy zwrócił się do mnie: 
- Pan prawdopodobnie jest aktorem? 

Jestem Sulerzycki, a to Gorki - pisarz Gor
ki. Przyjechaliśmy z Jałty. Proszono nas, 
żebyśmy przychodzili, kiedy zechcemy, a te
raz nie możemy się dostać. 

Pobiegłem powiadomić, kogo należy, że 
u wejścia stoi Gorki i że go nie wpuszczają. 
Już po pięciu minutach Gorki i Sulerzycki 
otoczeni byli zwartym kołem naszej mło
dzieży. W tym czasie codziennie od rana do 
póżnego wieczora mieliśmy próby „Śnieżki" 
i od tego ranka nasi goście zaczęli całymi 

dniami przesiadywać u nas. 
Tej jesieni Gorki dał nam rękopis sztuki 

„Mieszczanie", lecz wkrótce wziął go do 
przeróbki i zwrócił nam dopiero po roku, 
jesienią 1901 r. W tym samym czasie otrzy
maliśmy od niego drugi utwór „Na dnie". 
Temat tej sztuki omawiany był jeszcze na 
Krymie podczas pobytu naszego teatru 
w „gościnie" u Czechowa. 

W kwietniu 1900 r. zespół 'Featru Arty
stycznego wyjechał do Sewastopola i Jałty 
z dwiema sztukami: „Czajka" i „Wujaszek 
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Wania", ażeby pokazać je Antoniemu Paw
łowiczowi (Czechowowi), który z powodu 
choroby nie mógł się ruszyć z łóżka. W wy
jeżdzie tym jako nowo zaangażowany aktor 
nie brałem udziału. 

I oto od maja 1900 roku słyszę wciąż: 

„Gorki... Gorki". Moi nowi koledzy wrócili 
do Moskwy bezustannie mając na ustach 
słowa: „Gorki powiedział"„. „Gorki prze
czytał".„ Nawet „Gorki odśpiewał" ... „A ja
ką on świetną napisał nowelę „Czelkasz". 
I „Malwę"! A jak on pierwszorzędnie ob-
b .ł" " ro i tego„. A ile błyskotliwego dowcipu 

było w jego rozmowie z... A z jaką tkli
wością odnosił się do Czechowa!" W tym 
okresie Czechow bardzo już był popularny 
w naszym teatrze. Uznano go za „swojego 
człowieka" i kochano jak kogoś bliskiego. 
~ oto zjawia się w naszym teatrze „obcy wu
Jaszek", młody, interesujący, o powierz
chowności niczym nie przypominającej pi
sarza, pełen nowych pomysłów i tematów. 
Była to prawdziwa sensacja w życiu teatru ... 
Nasza młodzież .całkowicie poddała się uro
kowi Gorkiego, a w teatrze mówiło się 

z dumą: „Przyrzekł napisać dla nas sztu
kę"; _Oczekiwaliśmy jej z wielką niecierpli
wosc1ą. 

( ... ) W utworach Gorkiego fascynowały 

nas zupełnie nowe tematy, a nowi bohate
rowie-włóczęgi wydawali się nam postacia
mi niezwykle scenicznymi. Duch buntu 
i protestu, z jakim młody lecz już znany pi
sarz . odnosił się do podstaw ówczesnego 
ustrOJU, był pokrewny rewolucyjnym na
strojom naszego młodego teatru. 

Przełożył Jerzy Głowacki 
(„Łódź Teatralna'' - 1948/49, Nr 12/30) 
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Najbliższa premiera Teatru Dramatycznego 

Następną po „Letnikach" premierą naszego 
t eat ru będzie sztuka irlandzkiego dramaturga 
Seana O'Casey'a „CZERWONE RÓŻE DLA 
MNIE" („Red Roses for me"). 
Osiemdziesięcioletni dziś O'Casey, przebywa

jący od wielu lat poza granicami ojczyzny 
w a ngielskiej miejscowości Torquay w hrab
stwie Devon, urodził się w Dublinie w r. 1884. 
Poznawszy z bliska nędzę dublińskich slum
sów, związał się wcześnie z ruchem rewolucyj
no-patriotycznym. W roku 1913 brał udział 
w dublińskim strajku transportowców, w roku 
1916 walczył w powstaniu w szeregach Armii 
Obywa telskiej. Kiedy okazało się, że nacjonali
stycznym przywódcom irlandzkim obce były 
ideały socjalizmu, że prowadzili walkę wyłącz
nie na płaszczyźnie narodowej , O'Casey pozostał 
wierny swoim rewolucyjnym ideałom, a naczel
ną jego troską było zawsze społeczne, intelektu
alne i moralne wyzwolenie narodu irlandzkiego. 
W całej swojej twórczości , u której początku 
znajdują się jego dramaty dublińskie („Cień 
bohatera", „Paw i Junona", „Pług i gwiazdy"), 
pisarz demaskuje to, co utrudnia wyzwolenie: 
nacjonalistyczne wybryki, wybujałości klery
kalizmu, ekonomiczną przewagę mieszczaństwa. 
Sympatie lewicowe O'Casey'a, które wybuchają 
z całą mocą w późniejszych jego sztukach: 
„Gwiazda staje się czerwona" (1940), „Lawenda 
i dębowy liść" (1946), „Czerwone róże dla mnie" 
(1943), „Kukuryku" (1949), oraz nieprzejednana 
'jego postawa wcześnie skazały pisarza na osa
motnienie i wygnanie. Poetę-rewolucjonistę 
okrzyknięto upartym buntownikiem. 

Nie tylko jednak akcenty ideowe były przy
czyną niesłusznego i przedwczesnego odsunięcia 
O'Casey'a od sceny. Opory i dyskusj e budziła 
również eksperymentalna forma jego sztuk, 
mimo iż krytyka światowa nazywa tego pisarza 
„jednym z niewielu autentycznych gigantów 
wśród dramaturgów naszych czasów, równym 
talentem dwom innym genialnym irlandczy-
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„ 

kom - Bernardowi Shaw i Eugene O'Neillowi". 
Nie brak również głosów mianujących go na
stępcą Brechta , a nawet stwierdzających , że 
„ze wszystkich dramaturgów XX \vieku O'Casey 
jest najbardziej skrojony na miarę Shakespea
re'a". 

O'Casey miesza w swoich sztukach elementy 
komediowe z poważnymi, wprowadza dużo 
muzyki i piosenek, stosuje umowną, nieomal 
baśniową fantastykę, nie unika nawet efektów 
melodramatycznych. Każdą sztukę przesyca 
ludowością, poezją i głębokim humanizmem, co 
sprawia, iż utwory jego, mimo że akcja ich 
rozgrywa się w specyficznie irlandzkim środo
wisku i klimacie, są dla nas zrozumiale i bliskie. 

Krytyk francuski Michel Habart uważa, że 
Czerwone róże dla mnie" to sztuka najbardziej 
~hyba reprezentatyw n a dla ideologii i drama
turgii O'Casey'a. Ten k a lej doskop dramatur
giczny, w którym użyte zostały niemal wszystkie 
elementy gry teatralnej i wypróbowane wszyst
kie możliwości teatru - stanowi równocześnie 
sumę poglądów pisarza na sprawy religii i mo
ralności na temat walki z nędzą i pogardy dla 
maj'ątk~; nie brak w sztuce momentów autobio
graficznych. Sztuka ta pokazuje, że troską pisa
rza było nie tyle wypracowanie nowego systemu 
ideologicznego, co poszukiwanie nowego stylu, 
który można by oddać w służbę nowej wizji". 

W Teatrze Dramatycznym sztuka O'Cascy 'a 
ukaże się w przekładzie Cecylii Wojewody, 
w reżyserii Aleksandra Bardiniego, w oprawie 
scenograficznej Ewy Starowieyskiej. Bgdzie to 
polska prapremiera sztuki. 
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Program ilustrują projekty kostiumów wyko
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