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MICHAŁ SIEMIONOWICZ ULANOWSKI (ur. 1913), 
zasłużony działacz kultury Rosyjskiej Republiki Ra
dzieckiej. Studiował w Wyższej Szkole Artystyczno
-Technicznej w Moskwie. W teatrze pracuje od 1932 
roku, ma w swoim dorobku scenografię do ponad 
150 spektakli w Moskwie, Swierdłowsku, Rostowie, w tea
trach Leningradu, Charkowa, Odessy, Dniepropietrowska, 
Krasnodaru, Zaporoża, Permu, Krasnojarska, Kazania, 
Warny i in. Współpracował z takimi reżyserami jak Ochłop
kow, Tairow, Wanin, Towstonogow, Bril, Aleksidze, 
~wow-Anochin, Smiejan i wieloma innymi. Od 1965 roku 
jest głównym scenografem Rosyjskiego Teatru Drama
tycznego im. Łesi Ukrainki w Kijowie, współpracując 

jednocześnie z Ukraińskim Teatrem im. Iwana Franki. 

IRINA MICHAJŁOW N MOŁOSTOW A (ur. mrn), pro
fesor Ukraińskiej Szkoły Teatralnej im. Karpenki-Karego 
w Kijowie, uhonorowana tytułami zasłużonej artystki ; 
zasłużonego działacza kultury ludowej artystki Ukraiń

skiej Republiki. Reżyserię studiowała w jednej z najwięk
szych i najstarszych uczelni artystycznych ZSRR - Pań

stwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. A. Łunaczarskiego 
w Moskwie. Po jej ukończeniu w roku 1952 rozpoczęła 

pracę w Rosyjskim Teatrze Dramatycznym im. Łesi Ukra
inki w Kijowie. Od 1958 roku jest reżyserem w Ukraiń
skim Teatrze Opery i Baletu im. Tarasa Szewc-zenki, łą

cząc tę pracę z działalnością pedagogiczną. Wyreżysero
wała ponad 100 przedsfawień operowych, dramaty~znych 
i estradowych, nakręciła ponad czterdzieści audycji tele
wizyjnych i dwa filmy pełnometrażowe. Reż:rserowane 

przez nią spektakle oglądała publiczność Moskwy, Buka
resztu, Belgradu, Lublany, Zagrzebia, Rijeki, Sofii, Warny, 
Lipska i Berlina. 
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Irina Mołostowa 

OD REŻYSERA 
Wielki to zaszczyt dla mnie , radzieckiego reżysera, wystawić 

na 60-lecie Rewolucji Październikowej rosyjską sztukę na scenie 
sł .vnnego Teatru im. Juliusza Słowackiego. Pierwsze pytanie , jakie 
zadali mi krakowscy dziennikarze . brzmiało: dlaczego wybrałam 
„Mieszczan"', do tego na rocznicę rewolucji. Otóż wydaje mi się, 

że rewolucja bynajmniej nie zakończyła się w roku 1917. Nie był 
to jednorazowy akt , lecz proces , do dziś trwający w świadomości 
ludzkiej, zaś tym, co najbardziej rewolucji zagraża, jest miesz 
czaństwo. Rozumiem przez to pewien sposób myślenia, pewną, 

s połecznie bardzo niebezpieczną postawę. Maksym Gorki ze szcze
gólną pasją tropił ten rodzaj mieszczaństwa , demaskowaniu jego 
reakcyjnej istoty poświęcił wiele utworów literackich i publicy
styczn ych . W tym samym czasie , co i „Mieszczan" napisał Gorki 
namiętny pamfle t przeciwko mieszczańskiej inteligencji zatytuło

wari.v „O pisarzu , któremu przewróciło się .w głowie". Czytamy 
t am· 

Większość z was to albo niewolnicy życia, albo brutalni jego 
mocodawcy, wszyscy zaś razem wzięci jesteście żałosnymi miesz
czuchami, tymczasowo występującymi w roli prawdziwych ludzi ... 
Prawdziwy, żywy człowiek zawsze dokądś dąży, czegoś szuka, wy 
zaś żyjecie drętwo i nieruchawo„. Napełniacie życie starczym 
gderaniem, obrzydliwymi jękami rozczarowania i skargami zatru
wacie umysły waszych dzieci. Skierowujecie ich uwagę ha dro
biazgi, na pospolite strony życia i umysł ich przytępia się jak 
miecz, którym ścinają gałęzie zamiast głów. Póżniej zaś i dzieci, 
znękane waszymi opowieściami o życiu, którego sami nie znacie, 
pokorniutko pójdą utartym szlakiem, przedwcześnie postarzałe, 

nieczułe, żałosne„. Będą jak świeże wapno, którym próbowano 
zatrzeć szpary w starym gmachu. Brudny ten gmach cały już 

pnesiąkł krwią swych ofiar, drży ze starości i w prze.czuciu ry
chłego końca oczekuje ze strachem wstrząsu, od którego legnie 
w gruzach. I już dojrzewają siły, które ten wstrząs spowodują, 
ledwie wstrzymywane, co raz to w innym miejscu wybuchają 

niecierpliwym płomieniem. A kiedy pojawią się wreszcie, stary 
gmach runie na wasze głowy i pogrzebie was, choć właściwie je
dyną waszą winą jest to, żeście nic nie zrobili. Ale niewinnych 
w naszym świecie nie ma! 

Słowa te niezwykle wyraziście odzwierciedlają klimat, w ja
kim powstawała sztuka i objaśniają nam jej nastrój. 

.. Mieszczanie" są bodaj czy nie najbardziej kanoniczną sztuką 

Gorkiego, najczęściej też grywaną w Związku Radzieckim i za 
granicą. Wiele w tym miejscu można by powiedzieć i o pierwszej 
in scenizacji w Moskiewskim Teatrze Artystycznym (1902) i a slyn-

n.vm spektaklu Gieorgija Towstonogowa w Leningradzie już dzie 
sięć lat nie schodzącym z afisza, wreszcie o czterech interpreta
cjach „Mieszczan" na krakowskiej scenie, bez wątpienia intere
sujących, choć niekiedy dyskusyjnych. Jednakże ani teatrowi, ani 
mnie w szczególności nie chodzi o przeciwstawianie się dotych
czasowym reżyserskim koncepcjom. Celem moim nie jest polemika 
z t~·m. co już było. ani tym bardziej ekscentryczne nowatorstwo, 
lecz współczesne odczytanie istoty dzieła, obnażenie tych cech 
mieszczaóstwa, które przetrwały do dziś w naszym otoczeniu lub 
w nas samych. 

Nie chodzi mi zreszt;,1 o drobne przejawy mieszczańskiego stylu 
życia. o bibelociki, z których dawno się śmiejemy, czy nawet 
o kolejne kolekcjonerskie mody - to na antyki, to na porcelanq. 
Niepokoją mnie raczej duchowe przejawy mieszczaństwa. Sko
stnienie myśli - najmniej uchwytne i tym samym najgroźniej
sze. To. co najtrudniej poddaje się przemianom i nie pozwala 
wyrzec s ię przyjętych ongiś na wiarę prawd. Niewolniczy nawvk 
posługiwania się utartymi sądami. Tchórzliwe chowanie s ię za cu
dz.vmi sformułowaniami zwalniające z obowiązku podejmowania 
nowych i samodzielnych decyzji. Niepokoi mnie zawziętość i dra
matyzm wewnętrznych namiętności, a więc wszystko to, co jest 
słabą stroną mieszczaństwa , ale zarazem i jego niebezpieczny m 
atutem, determinuje bowiem jego żywotność i zaciekły opór. 

W sztuce Gorkiego ukazane zostały dwie kategorie mieszczań
.s twa. Najpełniej i najbardziej jednoznacznie prezentuje cechy 
tego pojęcia starsze pokolenie Biezsiemionowów. świat wewnętrz
n:-· ojca najlepiej charakteryzują słowa samego Gorkiego z eseju 
„Uwagi o mieszczaństwie;': 

Zasadnicze cecb.y mieszczaństwa to karykaturalnie rozwinięte 
poczucie własności, usilne pragnienie spokoju wewnętrznego i ze
wnętrznego, paniczny strach przed wszystkim, co w taki lub inny 
sposób mogłoby ów spokój naruszyć oraz uparte dążenie do ob- „ 
jaśnienia wszystkiego, co mąci utarty pogląd na życic i ludzi. 
Jednakże objaśnia mieszczanin wcale nie po to, by zrozumieć zja
.wiska nowe i nieznane, lecz po to jedynie, by usprawiedliwić 

siebie, swoją bierność w życiowej walce. 

Zresztą , to ostatnie zdanie odnosi się nie tyle do starego Biez
siemionowa, ile do jego dzieci - Piotra i Tatiany. Stanowią oni 
bowiem nieco inną odmianę mieszczaństwa. Młode pokolenie 
chciałoby żyć bez jakichkolwiek zobowiązań wobec innych grup 
społecznych , ale zarazem pogardza swymi rodzicami i nie identy
fikuje się ze swoim środowiskiem. Spokój wewnętrzny mogłaby 
im zapewnić świadomość, że uważa się ich za postępowych, a ich 
mieszczańska .natura nie zostanie ujawniona. Swój egoizm ukry
wają młodzi mieszczanie pod hasłami osobistej wolności , zaś brak 
zasad • nazywają „szacunkiem dla cudzych poglądów". Słabi 

i ubodzy wewnętrznie, pozują na zrezygnowanych i niezrozumia
nych. 
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K iedys i on i hu n owali s i ę przeci w ko m ie:zcza ris ·u 1 nawet 
dali tego dowod~ · Piotr ucz :;tnicz:d w Lłemons l racj ach s t cnc
k1ch. Ta tia na byna ·imn ie j nic d la ch leba zos tał a naucz~ci„){ą . 

obec nie jed na k zachowuj ą się tak . ·ak gdyb y zosta li oszuka n i 
1 hu · 7.ą daw ne swnje ~wią l ~rni . P n p ro t u dezer le ru jq. Ten wla ·
lllC p roee.· chciała bym pokazać w całej ro 7.c iąglo~c i , zdemas 
k ować go. 

Spór między chvoma poi: ole n i· m i Biezs ierrnonowów jest jed 
nym z konfl iktów ' Ztu k i. n ie 11ajwaźniej szym jed na k . O rov.voju 
akcj i d ra matu dcc.vd uje znaczni e po' azrn iszy groź n i ej ,; z · 
w sk u tka ch konflik t międz .'· ca łą t ~ł m1 "szczaiis ka r ocl zi:iq a ich 
wv chowan!dem iłem i jego towarzysza m i. Zupeł n ie n ieoczek i
wa n ie dla · ieb ie · tary Biez. iem ionow do. trzega w nich nową . zu 
pe łn ie mu nie zna ą . w ·ogq i groźną s ilę . Naruszony zos ta je 
cał y, d otychczas z awać s ię mog ł o. niezac h\viany porzą dek życia 

\ · tym dom u. Zdezor ientowan:; i t ragicznie bez.rad n .'· iezsiemi o 
riow wyzna je: .. Boję s ię' Czasy taldc! Straszne czasy! \Vs z ,,· t ko 
tn .eszczy, wali się. Zycie się kotłuj e .. . " 

Podczas całe j akcji czuje s ię gon1ce tchn ienie histo r ii. 11iespo
kojną atmosferę epok i, na tle której toczą się wydarzen ia . Jes t to 
czas w ielkich napięć społeczn y ch poprzedzających wybu ch re wo
lucji 190;) roku , czas dojrzewania pokolenia jej twórcóv · i bojow
ników . now.vch lud zi. dla których praca miała być twó rczością , 

iyc ie zaś walką o lepszą przyszłość. Bardzo to interes ujące mieć 

d o czyn ienia z utworem, ,.,,. którym naj is lotniejszy konflikt epoki 
może być pok azany poprzez s tosunki w jednej rodzi nie. Skom
pl.kowane za l eżn oś ci między jej członkami doprowadzają osta
tecznie do ideowego starcia i sformułowania moraln~·ch ocen. Oba 
pokolen ia Biezsiemionowóv.l zgodnie zarzu cają nowym ludziom -
N i.łowi i jego towa rzyszom - O ' chłość, a nawet bezwzględność, 

brak poszanowania praw jednostki. brak humanizmu. Cała sztuka 
jest swoistym procesem sądowym, w toku którego nowi ludzie 
z podsądnych stają się oskarżycielami . 

Sztuka Gorkiego wcale nie jest jednoznaczna, ukazuje, calą 

złożoność życia. w którym tak trudno wyznaczyć granicę między 
tym, co śmieszne a tym, co smutne, odróżnić komizm od praw
d ziwych dramatów. Bynajmniej tu nie pasują kontrastowe. biało
czarne kolory. Pracując nad rolami staraliśmy się wraz z a k to
rami odnaleźć i przekazać .,subiektywną prawdę" każdej z posta
ci, skłonić widza, by choć pr~z chwilę spojrzał na świat oczami 
bohaterów, odczuł to, co oni czują. 

Chciałbym także zwrócić uwagę, że u Gorkiego zawsze daje 
się dostn:ec dwa rodzaje podejścia do zjawisk i ludzi. Z jednej 
strony mamy do czynienia z subiektywną, przenikliwie ludzką 

prawdą charakteru, z drugiej zaś - z bezlitosnym tego oharak
teru demaskowaniem. Biezsiemionowa uważam za postać tragiko
miczną , ponieważ jest on ofiarą przywi<1zania do wymyślonej, 
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Dom mieszczański z końca XIX w. 

fałszywej wiary. Życie w jego domu sprowadza się do drobno
stek, drobnostki zaś owe zyskują rangę ży cia. 

Jest to spektakl o tym, jak człowiek sprawdza się w życiu 

codziennym. Spektakl przeciwko niewolniczemu pierwiastkowi 
natury ludzkiej , przeciwko tym, którzy gotowi są zawsze uspra
wiedliwić swoją bierność oraz indyferentyzm. Tymczasem Gorki 
pisał: „zasłużyliście na karę, choćby tylko za to, żeście nic nie 
zdziałali". Pisarz uprzedzał również: „Biję na alarm - miesz
czaństwo jest silne i znakomicie się maskuje... Zadziwiająco 

umiejętnie posługuje się prawem mimikry, zmienia barwę sto
sownie do sytuacji, warunków i wymagal'l historii ". 

Nieprzejednany stosunek do mieszczaństwa jako niebezpiecz
nej kategorii, bynajmniej nie będącej przeżytkiem przeszłości, 

lecz zupełnie realnym zagrożeniem , sprawia, iż sztuka Gorkiego 
nadal jest aktualna i mocno osadzona we współczesności. 



PRAPREMIERA "MIESZCZAN" 
8 KWIETNIA 1977 ROKU MINĘLO 75 LAT OD ROSYJSKIE.J. I POLSKIEJ 
PRAPREMIERY SZTUKI MAKSYMA GORKIEGO „MIESZCZANIE". 

Przeds tawienie „Mieszczan '" zapoczątkowało długotrwałe zain 
teresowanie Moskiewskiego Teatru Artystycznego dramatrugią 

M. Gorkiego. Inscenizacja ta nie należała do największych sukce
sów teatru , nie mniej jednak odegrała ważną rolę w jego histo
rii: „Mieszczanie", obok Ibsenowskiego „Doktora Sztokmana", dali 
początek - jak to określił Konstanty Stanisławski - „społeczno

politycznej linii' w twórczości Moskiewskiego Teatru Artystycz
nego. 

Po raz pierwszy obejrzała „Mieszczan " publiczność petersbur
ska. zaproszona na próbę generalną spektaklu podczas gościnnych 
występów Teatru Artystycznego w ówczesnej stolicy. Sztuka zna
lazła głęboki oddźwięk wśród społeczeństwa. 

Reżyserami spektaklu byli K. Stanisławski W. Wołżski. 

W rolach głównych wystąpili: W. Łużski - Biezsiemionow, 
W. Meyerhold - Piotr , M. Roksanowa - Tatiana, S. Sudbinin -
Nil ,_ O. Knipper - Helena, A. Artiom - Pierczychin. 

Kuth&~ka'lStlepal'llda. 

Rysunki do prapremiery „Mieszczan•• w Teat.rz.e Artystycznym 
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Bezslemienow. 
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Tlet il!.rew. 

Z KSIĄŻKI K. STANISŁAWSKIEGO „MOJE ŻYCIE 

W SZTUCE" 

Czasy były ,pełne zamieszek, pod względem politycznym bardzo 
niespokojne. Policja i cenzura śledziły każdy krok , ponieważ Te
atr Artystyczny dzięki swemu repertuarowi zyskał sobie opinię 

postępowego, zaś Gorki już wcześniej znajdował się pod nadzorem 
policji. Początkowo cenzura nie chciała się zgodzić na wystawie
nie sztuki. Zaczęliśmy starania. Szczególnie gorliwie zabiega! o w y
stawienie sztuki ówczesny minister finansów S. Witte. 

Ostatecznie pozwolono nam wystawić „Mieszczan" z pewnymi 
jednak zmianami w tekście, niekied y dość zabawnymi. Tak na 
przykład słowa „żona kupca Romanowa" zastąpiono słowami „żo
na kupca Iwanowa", dopatrując się w nazwisku Romanow aluzji 
do rodziny cesarskiej. Początkowo zezwolono nam tylko na przed
s tawienia abonamentowe, ponieważ Niemirowcz-Danczenko pod
czas rozmów z władzami kładł szczególny nacisk na to , że zabra-· 
niaj~ic wystawienia zapowiedzianej sztuki, cenzura nie pozwala 
nam wywiązać się ze zobowiązań wobec abonentów. To z kolei 
s tało s ię przyczyną bardzo zabawnego epizodu, który dziś może 

s ię wydać nieprawdopodobnym, dla tamtych zaś czasów był bar
dzo znamiennym. 

Obawiając się , że oprócz ,.przyzwoitej" publiczności na abona
mentowe spektakle dostanie s ię młodzież bez biletów, którą. na
wiasem mówiąc , wpuszczaliśmy bardzo chętnie , władze miejs kie 
pewnego dnia zarządziły. żeby bileterów zastąpili policjanci. Do
wiedziawszy się o tym Niemirowicz-Danczenko z właściwą sobie 
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P h1r cioml11hln 

Aku ti na lw•now n a , 
„ona Uf z1i 1eml c..11 o w . . 

sta nowczoś ci ~! za ż;ąda l. żeby b ud zqca zd um ienie publ icznoś ci po
lic ja opu~c i! a k orytarze t ea tru i z pow rotem \vprowadził bilete
rów . Sp owod owa.ło tO d ość n ie p rzy jemne rozmoW~' , najpierw z za
s tępcą na czeln ik a . pote m z nacze ln ikiem policji, wreszcie guber
na tor m iasta zażądał. żeby i iemirowicz-Danczenko natychmiast 
zj a w i! i;ię u ll iego w celu ud zielenia wyjaśnie11. Niemirowicz-Dan
czenk o katego r yczn ie odmóvvil , nie chcqc opuszczać teatru w cza
~ i e s pekta klu i po j echał do g ubernatora dopiero następnego dnia 
rano. Z całej t e j rozmow:-' gubernator zrozumiał jed ynie to , że pu 
bliczność rażą mund u r v policjantów, rozkazał więc .. żeby na wie
czornym spektaklu pełn il i funkcje bileterów we frakach. Na pró
bie ge ne r al ne j obecny by ł c ał y oficjalny Petersburg - od wiel
kich k s i ążą t i min istrów poczynajqc , poprzez urzędników w szel
kich ran~. p r zedsta wicieli ce1 zur y, na policjantach zaś kończqc -
wszys cy z żonami , rodzinami. W samym teatrze i n a ulicy zna j
dowały s i ę wzmocnione patrole policji. Na placu przed teatrem 
porzqdku pilnO\.vała konna żandarmeria. Można J? ylo ·pomyśleć , że 

przygotowywano się nie do prób y generalnej. lecz do generalnej 
bit wy.„ 

!'.! 

J\·'lie ... zC'zanie . Fotc graf ia z końca X IX \'r' . 



Julian Tuwim 

MIESZKAŃCY 

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniacll 
Strasznie mieszkają straszni mieszczanie. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach 
Zgroza zimowa, ciemne konanie. 

Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą, 
Że deszcz, że drogo, że to, że tamto. 
Trochę pochodzą, trochę posiedzą, 

J wszystko widmo. J wszystko fantom. 

Sprawdzą godzinę, sprawdzą kieszenie, 
Krawacik musną, klapy obciągną 
I godnym kro){icm z mieszkań - na ziemię, 
Taką wiadomą, taką okrągłą. 

I oto idą, zapięci szczelnie, 
Patrzą na prawo, patrzą na lewo. 
A patrząc .:__ widzą wszystko o d d z i e 1 n i e: 
że dom ... że Stasiek ... że koń ... że drzewo ... 

Jak ciasto, biorą gazety w palce 
I żują, żują na papkę pulchną, 
Aż, papierowym wzdęte zakalcem. 
Wypchane głowy grubo im puchną. 

I znowu mówią, że Ford ... że kino ... 
że Bóg ... że Rosja ... radio, sport, wojna ... 
Warstwami rośnie brednia potworna 
I w dżungli zdarzeń widmami płyną. 

Głowę rozdętą i coraz cięższą 
·Ku wieczorowi ślepo zwieszają. 
P nd łóżka włażą, złodzieja węszą, 

ł,bem o nocniki chłodne trącając. 

I znowu sprawdzą kieszonki, kwitki, 
S podnie na tyłkach zacerowane, 
Własność wielebną, święte nabytki, 
Swoje, wyłączne, zapracowane. 

Potem się modlą: „ ... od nagłej śmierci. .. 
... od wojny, ... głodu ... odpoczywanie'· 
I zasypiają z mordą na piersi 
W s trasznych mieszkaniach straszni mieszczaaie. 
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Mieszczanie . Fotografia z kolica XIX w. 
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POLS KA PRAPREM IERA „MIESZCZAN" ODBYŁA SlĘ 

SCENIE TE AT R - M IB.JSKlEGO W K RAKOWIE (dzi ś 

im . .J. Słowackiego) W ROK U 1902. 

Ga riela Zapolska 

PO PRAPREMIERZE POLSKIEJ „MIESZCZAN" 

NA 
Teatr 

K n!o tego samowaru„ kolo tej niewie lkie j lampy , koło tych 
spodeczków .. cza jem " nalan.-ch - wiecz.v ta w re walkc„ Ta p o
zór - d omowa. mała . nędzna - nic nic znacząca. Ot. kłóci s i ę 

jedna rodzm a. żre s ię koło domowego ogni ka. Niby t o w czterec h 
śc i a na ch zamknięta kłótni a kilk u głosów . wymiana o,;Łra 7.d a1i 
i myśli. A prz ież je ·t to .'wi t cał~· · .Tak i to wie lki, szeroki 
świat m ieśc i s ię vb "nie w tej izbi w której przed ikone m pali 
siq niew ielka la m peczka ~t · re j z· korzenione j wiary. T o n ie mie 
~zczanin sta ry i zg>'yźliw.v k ł ó i ię ze swym wybladłym .. ynem 

zamkni t ą '· :o ie córką. ec:z. t u v~Te walka wi eczy ta . t ra icz 
na. potężna - młodych i star ~•c h, ojców i d zieci. J a k race ogi i~te 
biegają sł owa d ~ amowaru . k tóry ciągnie jak m<Jgnes rozmiło

wanyC'h w porządku starych - k u t mu cie m nem u ką towi, gdzie 
migocą okulary rnł nd,,·ch , gr!zie od czasu do czasu spoci j a. nej 
jak len rz.v w.v bJ ,·sz czą ocz~· zbo lałej dzie1Nt:zyny . I paciaj ą te 
sl ow' jak race „ . .. Cóż w y tam, w kącie - mąd rzy . wyksztal-
eni'! „. " Odpowi dż k ró t ·a : .,Zosta wcie nas w spokoju , nie zr -

zumiecie na· nigdy "'. e z ·ta rz' nie chcą zostawić \.\" spokoju 
ty h . k tórz.v im tak wzga rd l iw ie odpowiadają . Cóż m y '1 cóż '.' -
u tąpić \\·a m mamy'? 1y - si ln i całc1 se r ią lat przeżytych i p rzc 
cierpia n:•c . A młodz i ze sw go kąta odrzucają : ,.m y si lni cał ą 

senę la t p rzeczutych ... i w p rzeczu ciu t ym przecierpianyc h „ . 

[ ... ] Gdy s tary pyta „j ak ż .vć będziesz"? - Pietia m ilczy. bo on 
sam ni c w ie . gdzie i~ć , w którą stron ę, choć d awno od czu l. gdzie 
jes prawda. 

„Chcę i muszę' · to drze jego duszę na s trzęp. · . - ,. hce 
wolności, pracy nad wyzwoleniem całego narodu z przemocy 
i skam ien i ał osci prawosławia i caratu, chcę swobody myśli i sło

wa - a mogę ... być mieszczaninem , mogę decydować jak ojciec , 
czy cuk ier w kostkach lepszy czy urąbany z głowy. czy ar tel
szcz ~·k1 rne krad ną , czv dos tanę tanio ludzi z prowincji gł odo 

wych d o pracy 1 a wiosnę. To - mogę - tamto ... ch cę . Le z za 
to. co chcę. „ jaka:i. m n ie czeka przyszłość?" i tam, w tym c1cm
n,·m kącie koło okna - z da leka od ikonu , tam gdzie błyszczą 

okulary relegowanego studenta i zielonkawe źrenice nauc:i:y
cielki - w ysnuwa s ię cały świa t groźny, straszny - sw iat uwię

zieil , k azam a t. zs~· łk i ... Bóg wie - może szubienicy ! Od stołu sa
mowarnego - d o tego k ą ta p rzes trzeń tak krótka, a taka nieprze
b ' ta' I patrzeć tylko. jak się pod lampą rzuca ten zamożny mie
szczanin i krzycz v: „cukier w kostki wydatnie jszy!'" - s pojrzeć 
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... „ 

Afisz polskiej prapre1niery ,,Mieszczan" w Krakowie 
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na matuszkę krzątającą się koło czaja i zakąski - a potem prze-
1 iie ś ć wzrok na tamtych dwoje milczących i tak oderwanych od 
trosk powszednich: dopiero odczujemy potęgę kontrastu, dopiero 
zrozumiemy, w czym leży tragedia tych ludzi, skutych jednym 
pochodzeniem i jednym nazwiskiem. 

Jest między nimi świat pośredni , ludzie płascy umysłowo . nie 
troszczący się o nic, tylko o jadło , o dobry humor, o zadowolenie 
zmysłów i pewien spokój, jaki panuje w dobrze utrzym:;i.nych 
oborach i stajniach. [„.] 

I tak mamy trzy światy zamknięte w tej ciasnej przestrzeni. 
Burzą się. dręczą i fermentują pod łagodnym blaskiem ikonowej 
lamph Cała i:osja zamknięt~ w fej izbie_! , Gorkij cały wypo_wie~ 
dział się w teJ sztuce. Cała Jego głębokosc , sentyment, ból Jak1s 
p rzenikający i zmuszający nas do odczuwania jego bólu. {„.] akcja 
w dramacie Gorkija olbrzymia, potężna. Nie jest ona obmyślona 
według chęci Dyrektora z „Fausta" Goethego: „Gdy masz czym 
tłuszcze gapiące się zadziwić , od razu wtedy wygrałeś sprawę„. ", 

lecz to prawdziwa tragedia duszy rosyjskiej w rozterce, w agonii, 
w przedświcie - zmartwychwstania. 

Leon Schiller 

GORKI U NAS 
WIEKU 

[Fragment recenzji zamieszczonej w Ilustracji 
Polskiej" nr .48 z 19ł2 r.] 

W POCZĄT~ACH I W POŁOWIE 

... nie było łatwo pisarzowi rosyjskiemu porwać elitę widowni 
galicy jskiej w tej epoce, kiedy ona - jeżeli była oczarowana 
czymś - to i słusznie oczarowana była dramatami Wyspiańskiego, 
i słusznie oczarowana była dramatami romantyków naszych: poza 
t.vm często grywano modernistyczne sztuki pisarzy europejskich. 
Nie tak często się tego Maeterlincka widywało, ale jednak sztuki 
jego, Ibsena i innych były. Otóż ta elita młodszych i starszych 
snobów miała smak dość wybredny i wiemy - nie tak trudno 
dowiedzieć się - jakie wrażenie zrobił Gorki swymi dramatami, 
s woją twórczością powieściopisarską, tym wszystkim, co w nie 
n ajlepszy sposób tłumaczono, a co runęło po prostu na owe Kra
kówki i Lwówki. 

Było w tym coś nowego, innego. Literatura ta nie miała nic 
ws pólnego z modernizmem, była czymś orzeźwiającym , miała 

w sobie coś różniącego się przede wszystkim od zwalczanego 
w ow.vch czasach naturalizmu. Dla młodych Judzi teatru - cho
dzących jeszcze w mundurkach i noszących nie tyle buławę mar
s~łkowską w tornistrze, ile pałki gimnazjalne, czyli złe noty za 
kan:. że interesowali się czym innym - dla tych ludzi zjawisko, 
to miało pierwszorzędne znaczenie (.„) 
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O ile sobie przypominam tlosy prasy i dyskusje, wrażenie w y 
wołane przez oba dramaty Gorkiego , „Mieszczan" i „Na dnie", 
i wrażenie wywołane przez jego powieści. było olbrzymie. Odby
wały się ra'z po raz zebrania, wykłady, odczy ty, czy to w kołach 
uniwersyteckich , czy w stowarzyszeniach, czy w Uniwersytecie 
Ludowym. Ciekawy był stosunek do Gorkiego ówczesnych , bardzo 
początkujących , nieoficjalnych intelektualistów, jak ja i moi współ
cześni, to znaczy chłopcy czternaste-, piętnaste- czy szesnastoletni , 

. którzy niebawem, w kilka lat później znaleźli się na u11iwers.v 
tetach krajowych lub zagranicznych. 

Myśmy przyjęli Gorkiego i wprowadziliśmy do swego żelaznego 
repertuaru , repertuaru monumentalnego, repertuaru poetyckiego. 
W sztukach jego interesował nas jakiś inny, przeciwstawiający 

się realizmowi mieszczańskiemu dramat, to znaczy, że na „Na 
dnie" i „Mieszczan" sta\\'.ialiśmy - jako dramaty równej war
tości - obok wielkich dramatów Ibsena, czy nawet bardziej 
poetycznych . I to zostało u ludzi , którzy przechodzili ·przez różne 
fluktuacje sztuki teatralnej - ten kult , ten pozytywny stosunek 
do dramatu Gorkiego pozostał niezmieniony. [„.] 

Jeśli miarą wielkości dzieła dramatycznego jest jego trwałość 
i jeśli tę trwałość zawdzięcza ono nie tylko mistrzowskiemu odbi
ciu rzeczywistości, służącej za temat nie tylko stwierdzeniu, że 

jest swej epoki cennym dokumentem, ale ternu - i może przede 
'wszystkim temu - że treścią jego są sprawy ludzkie , te po wsze 
czasy ważne, budzące szacunek i współczucie; i temu, że po wielu , 
wielu latach , po wszystkich przemianach, jakie w ich ciągu si ę 

dokonały, po wszystkich walkach, po zagojeniu się ran, po wyle
czeniu z chorób i przezwyciężeniu słabości - dzieło to promie
niuje dawną swą siłą i mądrością , nie traci nic ze swego uroku 
artystycznego - to utwory Maksyma Gorkiego ocenione być 

muszą i są oceniane na równi z twórczoś cią największych pisarzy 
swiata. 

[Fragment wypowiedzi L. Schillera na posiedzeniu Sekcji Dramatu 
Związku lJiteratów Polskich 12 VI 1951, „Dialog" nr 11 , XI 1974] 

Adam Grzymała-Siedlecki 

LEKTURA „MIESZCZAN" PRZED 45 LATY 

Nas, młodzież artystyczną z ipierwszych miesięcy XX stulecia 
spokrewniała z „Mieszczanami" antypatia do „bourgeois", do fi
listra jako .;roga nr 1, do tego tak przez Przybyszewskiego znie
nawidzonego „Mydlarza". - Z zapartym tchem wczytywaliśmy się 
w rozognione tyrady czy krótkie powiedzenia robociarza Niła. 

w tych to jego tęgich przeświadczeniach, więcej jeszcze niż w go
rycznych sarkazmach Tietieriewa, widząc naszego sojusznika 
w walce. Nie dostrzegaliśmy tylko jednego: że gdyby ten mo
carny, prosty, uczciwy a nie wymyślony Nil zjawił się między 

19 



nami , to całą naszą "sztukę d la sztu k i" i wszys tkie nasze f inezje 
i wyrafi nowania e uropejskie obrzu ciłb y taką sa ą odrazą, jak 
ży wi do m ieszczanina Biezs i mionowa - a ze wsz stk iego co by 
u nas wów czas przeczyta ł lub widzia ł w teatrze - jedno by go 
może zastanowiło i jed no tylko d o ·en:a mu przcmÓ\ ił o 

„ Wese le" . 
U pr zytomnić sobie na leż " że d ramat Gorkiego dota rł do na 

bezpośredn io po wstrz<1s ie ,.Wesela'', vięc w m omellete kied.'· co 
kolwiek wielkiego pozr. ali śmy z zakres u li ter< tur ·, mimO'.voli po
r6wnvwaliśmy z arcydz iclem Wys pia1isk1ego. "Mieszczanie" przy 
nosili r am z sobą .'wiat zupełn ie inn y n iż len . któr. w chowywał 
Wyspiatiskiego, inny klimat , inm1 szerokosć eogra fi czm1 d ucha -
a jednak „. czy nie ta sam a u Gorki go co i w .,Weselu ' ' nam ię t

n a ofens wa na marazm? T a m , w domu iez- icmionowa m a razm 
powsta ł y z zaduch u, z ignorancj i, z sobkostw a i dusicrroszos twa -
t u , w naszym d ra macie marazm powstały z hiperi ntelektualizmu, 
więc źród ło biegunowo odmienne. ale skutek ten sam: niemoc 
C ZYNU . Ta sama u obu poetów awers ja do gadul stwa. do prze
fi lozofowania, do zastępowania czynu słowem. A gdy się zatrzy
ma m y na os tatniej scenie „Mieszcza n'', gdy s ię ws łu chamy w to, 
co r=ezoner sztuki Tietieriew mówi do starego Biezsiemionowa. 
zrozpaczonego po dramatycznym rozsta n iu z synem , któremu to 
synowi się roi , że jest r:ewolucjonis tą: 

„Wróci twój sy n. Nie odbiegnie od cieb ie dal eko. Na jakiś 

czas tylko poszedJ tam „na górę" , wciągn ięto go tam. Zejdzie 
jednak. Umrzesz ty ... - pozmienia tu s ię trochę w tym chlewie: 
poprzestawia się meble i będlllie żył , jak t~· , spokojnie, rozsridnie 
i zacisznie. Przecież on taki sam jak ty. I chciwy będzie w swoim 
czasie tak samo jak ty , pe\~ny siebie i okrutny. I nawet nieszczę 

śliwy będzie tak samo jak· ty". 
Gdy to słyszymy, to czyż nie układa s ię nam to w obraz jakie

goś błędnege koła, koła bez wyjścia ? Błędnego kola, tego samego, 
k tóre prze~ladowało .Jacka Malczewskiego, a które z malowidła 
Malczewskiego przeszło na scenę, w ostatniej scenie tegoż to wła ,' 

nie „Wesela"! 
Rzecz jasna, że nie tyiko analogie czy odmienność przejmowały 

nas w „Mieszczanach" . .Jak dziś. tak i wówczas hypnotyzowała ta 
niemal elementarna siła, z jaką utwór bije w złe tego świata , 

w niesprawiedliwość, krzywdy, przemoc. A przy całym nasilenru 
wywrotowym ileż prawdziwie ludzkiego spojrzenia na ludzi. 

[Program Teatru im. J. Słowackiego z przedstawienia „Mieszczan" 
w ·r. 1946] 

Kazimierz Opaliński jako Pierczychin 



Franciszek Siedlecki 

„MIESZCZANIE" W POLSCE W OKRESIE 
MIĘDZVWOJ EN NVM 

Pierwszy premierę „Mieszczan" dał Przemyśl w r. 1919. Histo
ryk tamtejszego teatru zaznaczył, że sztukę zagrano doskonale. 
Następnie wystawiono ją z udziałem Solskiego jako Pierczychina 
w Łodzi (1920, grano 5 razy), w Lublinie (1921, 5 razy), i w Kry
nicy, w Teatrze Zdrojowym (1922). Jak wspominał dyrektor tego 
teatru Henryk Cudnowski, dramat „cieszył się dużym powodze
niem i był grany pięć razy przy pełnej widowni, co jak na owe 
czasy stanowiło rzadkość". Prócz Solskiego udział w przedsta
wieniu wziął także gościnnie Stefan Jaracz w roli Biezsiemionowa. 

W r. 1925 zagrał .,Mieszczan" Teatr im . .J. Słowackiego w Kra
kowie również z udziałem Solskiego. w reżyserii Jednowskiego 
i dekoracji Krassowskiego. Notatki w prasie każą wnioskować. że 
oczekiwano w Krakowie premiery nie tyle ze względu na Gor
kiego, co - Solskiego... ( ... ] ,.Mieszczan" publiczność przyjęła 

przychylme, szczególnie dzięki Solskiemu. 
Również Solskiemu należy zawdzięczać wystawienie .,Miesz

czan„ w roku następnym w Wilnie (grano 4 razy) i we Lwowie. 
Sprawozdawcy pisali o „prawdziwych godach", jakie zgotował 

lwowianom Solski-Pierczychin. Przedstawienie powtarzano tu 12 
razy... znowu uwagę widzów absorbowała tylko gra Solskiego. 

Więcej tego utworu w okresie międzywojennym nie wysta
wiano. 

[Maksym Gorkt w kręgu spraw polskich, Warszawa 1971] 

W Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie grano następnie 

„Mieszczan" w roku 1946 w reż. Emila Chaberskiego, dek. Karola 
Gajewskiego z Józefem Karbowskim (Biezsiemionowem), Tadeu
szem Burnatowiczem (Nil). Kazimierzem Opalińskim (Pierczychin), 
Zofią Rysiówną (Kriwcowa), Władysławem Woźnikiem (Tietieriew> 
i in?, oraz w sezonie 1948/49 w reż. Józefa Karbowskiego i dek. 
Karola Gajewskiego w tej samej obsadzie. 

Z KORESPONDENCJI 
MAKSYMA c;oRKIEGO 
Do Ilji Riepina Nowogród, 1899 

Nie znam nic piękniejszego, bardziej złożonego, ciekawszego 
niż cztowiek. Człowiek jest wszystkim. Stworzył nawet Boga. 
Sztuka zaś jest tylko jednym ze wzniostych przejawów jego ducha 
twórczego i dlatego jest zaledwie części.q człowieka. Jestem pe-
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wien, bo cztowzek zdolny jest do doskonaleni a się w nieskoń

czoność ... 
Nie lubię ludzi mądrych, ale którzy nie umieją czuć . Wszyscy 

tacy ludzie są źli i źli nikczemnie. Tak samo ni e lubię kapłanów 
moralności , którym się zda3e, źe powołani są do sądzenia wszysc
kich z wszystkiego. Widzę w nich zawsze faryzeuszowską pychę 
"i gotów jestem złośliwie się z nich wyśmiewać. 

Do Konstantego Piatnickiego Manuiłowka, 1900 

Jakie są w ogóle zadania literatury i sztuki? Utrwalić w bar
wach , słowach, dźwiękach, kształtach to, co człowiek · ma w , sobi e 
najlepszego, pięknego, uczciwego - szlachetnego. Prawda? Szcze
gólne moje zadania to rozbudzać w człowieku dumę z siebie sa
mego, mówić mu, źe on jest w życiu tym, co jest najlepsze .. . 

Oleiz, 1901 

Najpiękniejsza sztuka to sztuka doprowadzania ludzi do iry
tacji i z tego punktu widzenia dobrze jest być pchlą, bólem zę
bów, wszystkim co odbierając człowiekowi sen, zmusza go do 
myślenia .. . 
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Olciz, 1902 

„ .cora z wyraźni.ej widzę sprzeczność dwóch psychicznyclt wiel
kuści . Kulturalny mieszczanin, ostrożniutki, giętki, pragnący kupić 

za grosz swego umysł.u całego piątaka wygód dla ciała i. duszy, 
i prostolinijn11, bohatersko nastrojony demokrata, zawczasu gotu
jący ałowę do rozbicia o mur - ci się nigdy ze sobą nie pogo
dzą. Obawiam się, że rozejdą się coraz dalej od siebie, obaw iam 
s 1 ę, że tam gdzie powinny się zrodzić szacunek i zaufanie 
r odzi s ię nienawiść z jednej strony - strach z drugiej. 

DoAzafa Tichomirowa Oleiz, 1902 

.. . rad jestem , że Pan gra Szuszkina. T o wspaniały, prostod tLszny 
człowiek, tak tLczciwy , że niemal święty, z tych, co zł.amią się , 

ale się nie zegną, z tych co głodują - śmiejąc się - co buntują 
s ię przeciwko krępowaniu wł.asne j i cudzej wolności osobist e.i, 
śmialo podstawiając plecy pod nahajki, do czasu póki sami nie 
pójdą po rozum do głowy i ni e schwycą za kije, by z lion0rem 
stawić cwto nahajce. 

Piutra, sądzę , że Pan by nie zagrał,. T emu Piotrowi brak trochę 
poloru. W życiu będzie ncidępcą swojego ojca„. stanowisko nie 
wzbudzające szacunku. I - bardzo prawdopodobnie - -- Piotr bę
dzie gorszy od ojca. gdyż j est od niego mądrzej szy. Nie lubię 

takie/i .. 
Szyszkin . Pola , Nil . Pierczychi n . T i el iPriew i - nawet Hele

na - ro moi ulubieiicy . 

Do Dawida. Ajzma.na Capri, 1907 

Strach ma dwa oblicza, ściślej mówiąc, jest dwojaki. Straszne 
jest. jeżeli ślepy duchowo bije widzącego złoszcząc się nań za to, 
że ten, który widzi, niepokoi ślepego trwogą, jaką przejmuje go 
wszystko , co się w życiu dzieje, swo im poszukiwaniem wolności. 
prawdy. piękna . Straszne jest, kiedy zbuntowane albo rozkielzna
ne zwierzę gwalci, niszczy człowieka. 

Ale obok tego strachu, czy nie wycz·uwa Pan innego strachu 
ludzi należących do starego, przeżytego świata, ludzi. którzy czują 
mgliście - a czasem nawet widzą jasno , że wszystko się chwieje, 
wszystko rozpada, wszystko to , do czego naw·ykli, na czym opie
rali swoją władzę nad ludźmi, wszystko to gnije i. z meublaganq 
logiką rozsypuje się w próchno. 

Oni to, ogarnięci zwierzęcym strachem, w rozpaczy nad swoją 
niewątpliwą zgubą, na wszystko co waleczne i. jasne. wypuszczają 
podstępne żmi.je swych kłamliwych myśli , złe psy znieprawionych 
władzą uczuć. Ich strach mnie cieszy, chociaż krwią niewinnych. 
zalewają drogę, którą kroczą. 
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Do · Pawła Maksymowa. Capri, 1911 

.. . wszyscy lubimy filozofować i marzy ć, najlepszą częH naszej 
energii tracimy na marzenia o dobru , a czynić dobrze n i e potra
fimy i nawet s ię n ie uczymy . Najbierniejs i w walce ze złem są 

u nas ludzie, którzy najczęściej i najglośniej mówią o zwycięstwie 
dobra .... mamy w sobie dużo wolno krążącej wschodniej krwi, 
jesteśmy skłonni do k ontemplacji, leniw i i bezczynni. Z e w0z'!) sl 
/dmi tymi cedwmi duszy rosyjskiej należy walczyć uparcie, stal e. 
nie opuszczając rąk . 

„.Niech Pan stucha uważnie, z szacunkiem tego, co m ówi c::l o
w zek, ale niech Pan n ie w ie rzy zbyt pochopnie, że znana mu j e:-<t 
prawda. I n iech Pan nie zapomina, że nie ma ludzi czys t o biaiycl> 
z ca lk iem czarnych , lud zie są srokaci, zagmatwani, bardzo z /o
żen i ... 

Do Pawła Maksymowa Capri, 1912 

Filozofia Pa1iska j est bardzo źle napisana , język nieclbalu„. Na 
to, żeby wiedzieć, „po co żyjemy", trzeba s ię koniecznie uczyc . 
trzeba się przyłącza ć do myśli pracującej w świecie i w e wszech 
świec i e. Co zaś się „ stani e z ziemią i wszechświat em", tego Pan 
nie zgadni.e i - l epi ej niech Pan się w to ni e bawi. 

Do Sergiusza Siergiejewa-Ccóskiego Sorrento, 1927 

Skarżycie się, że „ kaznodzi eje eh wytają za gardło artystów?" 
Drogi Sergiuszu Nikołajewiczu, przecież tak zawsze byl u. Swiat 
ten nie jest dla artystów, zawsze im tu bylo ciasno i n ieswojo 
tym bardziej godną szacunku i bohaterską jest ich rola. 

Do Aleksego Surkowa Tesseli, 1935 

Jeżeli czl.owiek mówi szczerze, to jest to prawie zawsze wy
starczająco piękne, estetyczne. Potrafimy się nienawidzieć nawza
jem, odziedziczyliśmy to w spadku po mieszcza rtstwie. ale pogłę
bić i rozszerzyć nienawiść na caly wrogi nam świ.at - t o nam się 
nie udaje. W poezji. współczesnej nie słychać muzyki nienawiści. 
Umiał ją głosić Majakowski, ale także jakby tylko dlatego, że był 
wysokiego wzrostu i złościł się , że mu wszędzi.e niewygoclnie -
sufity przeszkadzają. „Powstała możliwość tworzenia obrazów 
optymistycznych, nie zadając gwaltu rzeczywistości" - piszecie. 
Dlaczego obawiacie się zadawania gwałtu rzeczywista.ki? To 
wcale nie takie straszne i bardzo pożyteczne . Prawdziwa szt1ika 
zawsze wyolbrzymia albo pomniejsza. W pierwszym wypadku stara 
się podciągnąć człowieka w górę za uszy - a to przecież gwałt, 
w drugim grzmoci go po (Iłowie, żeby się ockną/ albo zczezl. 

(M. Gorki, Li~ty, Warszawa 1957, tłum . ,J. Dmochowski] 

25 



Z-CA DYR. D/S ADMIN.-EKONOM. ZDZISŁAW BIELAWSKI 
Z-CA DYR. D/S TECHNICZNYCH ZBIGNIEW .JAWORSKI 
KIEROWNIK TECHNICZNY JANUSZ PŁASZCZEWSKI 

KIEROWNlCY PRACOWNI: 

ELEKTRYCZNEJ 
EUGENIUSZ WIECHEC 

ELEKTRO-AKUSTYCZNEJ 
Z~IGNIEW JANIK 

KRAWIECKIEJ pAMSKIEJ 
ZOFIA BORKOWSKA 
BRONISŁAWA KOREJBO 

KRA WIECKIEJ MĘSKIEJ 
ALFONS KARBOWSKI 

PERUKARSKIEJ 
HALINA OCIEPI!'1SKA 

REALIZACJA ŚWIATŁA 
JANUSZ ZIELONKA 

REALIZACJA AKUSTYCZNA 
KAZIMIERZ BAL 

BRYGADIER SCENY 
WIESŁAW KUTYŁA 

PRZY PALARNI N A I PIĘTRZE 
CZYNNY W PRZERWACH BAR KAWOWY 

fROW ADZONY PRZEZ KAWIARNIĘ „STARE MURY" 

W reperłuan:e: 

Juliusz Słowacki 

,.LILLA WENEDA" 

Układ tekstu i reżyseria: Krystyna Sleoszanka 

• 
Gabriela Zapolska 

.,110RALNO$C PANI DULSKIEJ" 

Reżyseria: Jerzy Krasowski 

• 
Staaisława Przybyszewska 

„SPRAWA DANTONA" 

Opracowanie tekstu i reżyseria: Jerzy Krasowski 

• 
Stanisław Hadyna 

„DEKLARACJA 76" 

Opracowanie tekstu reżyseria: Jerzy Krasowski 

• 
Juliusz Słowacki 

„MAZEPA" 

Reżyseria: Krystyna Skuszanka 

• 
Maksym Gorki 

.• MIESZCZANIE" 

lleżyseria· Irina Mołostowa 

• 
Najltliższa premiera: 

Stanisław Wyspiański 

.. A~ROPOLIS" 

lt<'żyseria: Krystyna Skuszanka 



REDAKTOR: HANNA SARNECKA-PARTYKA 

~. _.... ... 
. CENA: U ·ZŁ 

Drukarnia Związkowa - zam. 8332/77 - C-33 - 3.500+22 egz. 




