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~ZY.l.\K 

.TEGOR B LYCZOW - RZECZ\'WISTOŚ 1 ~ ';\.IBOL 

K1<'0) Gorki zapropDrlO\\ al wystawi ni :s\\'C'j n:nvej sztuki lcalrowi 
Wachlangowa. zespól llznał to za nie lad Cl zaszczyt. ,\Ie już pi n ·s 1 

t•zyla'111c lt.:kstu - bylo tn jesienią 1931 roku - przynioslf) i-nzcwrowa
ni · Sztuka, jak wspomina Borys Zacha1,va, \\ przy ·zkiści aut ir czter eh 
1óznych insccni;wtji .!11gorn ł311!11c:n1N1 t irrn11d1, v..yclalu ·i~ pozb:.rwionn 
ak<'ji i 11 y jątkowo nl "Cf 111czn:1. Podobała się zaledwie ciwum •z tonkom 
zespołu. ich te.i zmob11izowano w charakterze" pierw. zych d ·~kutantr;w. 
Pozo:tuh nie chcieli zabierać głosu, aL1tor 7 as ctumagul się < c·cn.r. sy
tuacja była nadc1· niczr 'CZIICI, ratowano ją zda 1, kowymi i o ·tro~nymi 
\\') powicdziumi. Ostatecznie Jednak sztuka zostalu wląc7.ona do rcp'r
• nru, a l't1LL17.juscie :\ntokolski nrn powierzono rcl.vscrię. Rrak ogólnej 
1 p1ob;, i n<>tum1c11i11 zapewnC' zac:i<!Ż\ 1 nad pral'fl : polu - l o mt„
,iacu prób zdct•ydowanic odrzucono zaprcze11towa1\y prz\.!7. . nt kol
,kit'W> \ ·1: ·anl insc'-'nizaeji. Odczyta! on sztukę Jalw symboliczny obraz 
upaclku 1<apilalistycznego świata. v. prowadzi! efo sceny finałowej :zer g 
del.tów (d1miast okt<Jrów na sceniC' poj:rn:ialy ·ię kuki~. pękające Jak 
>alon i ki, d;im Bulyczowa rozpadał . ię na kowalki), mających t • sym-

bc liczność unaoczni:· i zrekompcn:.tm al iJruk \\ cwn~trznc~o drama
tyzmu. Te<1tr szu! al wyjściu w tek towych popra,„·kaC'h, alt' ·1ulor 
z nie:unzumialym wówczcts uporem odma\' ial wprowadzenia do lek lu 
jakichl~~lwick uzupclnicń, którE' mogłyby ,·zbogaciC: akcję uLworu~ 
Krytycznie occ liano leż inną koncepcję utworu - zuproponowctną 
nrzcz Tcati Artysty czny \\ Moskwie. który pokazał U11/.1Jczou:11 jako 
z ukc;o n ~mierc1, ścislc .i zaś o tych wszystkich przcwartości . waniach, 

jakich dokonuje czlnwiel· w obliczu nadchodząc go końca . 
t >bic le intcrprctatj' okazały się 1.byt jcdnn~tronne. zhyt ""ąskie . 

zehy wyrazić istotę stylu Gorkiego. Zcts styl G1rkicgo. zaśw i adcz.on) 
1v d7ic~ią tka eh wczcśniejsiyc:h jego utworó\I. polega.I na rcalis ~ •z1 yrn 
widzeniu rzeczywistości i v. nikliwcJ >ocjolog1cznej ohserwacji. .Jr!(/ri r 
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Dyplom 11>.n:ini ze '"koly IU<lm~eJ w Kunawino - r. JH79, 
Lil •p •ln1Unv klcl<scm szyderczym dopisktern Gorkiego („nas4e kunawhiskit' 

swub wn"J rll~ wynozen1a jef(o nl<'zadow <1lenfa ze: ~zlrnly 

Bulyczow był wyraźnym stud ium socjologic:.myrn, nie przestając przy 
t.vm być dramatem ubyczajowyrn i rodzinnym . Sciślcj - rosyjskim 
dramatem obyczajowym, rodzinnym i społecznym . Pominięcie jakiego
kolwiek z tych czynn ików w scenicznej realizacji utworu mu ialo 
prowadzić do zafals7.owań. 

Trafna ob crwacja socjologiczna była podstawą sukcesu Gork iego 
w przedstawieniu „go.podurzy życia" -- kupców i kapilalistuw. Bo 
tak si~ złożyło. że „ojciec literatury prolelariackiej'' jest najlep zym 
l'.hyba kronilrnrzem rosyjskiegi::> kapitalizmu. W szeregu utworów, oo
„zynając od Fomy Gordie}r>wa - zbuntowanego kupca, poprzez dra
maty, szkire, wspomnienia, k ńcząc zaś „sagą" rodziny Arlamanowów, 
stworzył Gorki epopeję tej klasy i formacji. Znamienne jest, że t kslv. 
w których Gorki programO\vo i deklaratywnie krytykował kapitalizm 
(np. pamilet Minsto Żólteqo Diabla) sa dziś nic do czytania . nie starzeją 
::..ię nal:imia.;t dzieje rosyjskich Forsyte'ów, czy też Rockefellerów raczej 
bo kariery mili:merów z pnwolża lntrdziej przypo111inają amer) kail ·ki 
st::J robienia milionowych fortun. 
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. Jcgor Ruly~zow to właśnie ~elf mod« mon z nad Wolgi. B) l oiicja
hs_lą, mogl0 sic; zdarzyć, że zostałby nim przez cale życic, ale mó~I 
tez ~ ~ako człowiek zdolny, pełen energii, inicjatywy i fantazji · -
w:v l.>1c . 1ę \ • zupełnie inn~j dziedzinie. Wybrał robienie pieniędzy. ho 
był to. do l~pn_), mu 1, powiedzmy. popularny v: jego środowisku sposób 
zostan1~ . „kim ·. I oto pod koniec życia · twierdzi!, że .. przeżył jC' na 
nicwl~scmcj. u_llcy„, i..c wszystko, czego się naprawdę „dorobił" -
:.t~zucw_ r.órk1 1 kochanki - istnieje w zupełnie' innej płaszczyźnie, 
niczuleznej od jego dziu łań i zabiegó\\. 

Srodo\I\ isl-'.o, rlo którego wszed! przez ożenek, przestało go t.11crowac 
natychmi~st, gdy tylko dmówil pomnażania kapitalu, określając tę 
postawę Jako „zat:mienic umysłu" - bo przecież tylko szaleniec ich 
zdaniem._ nie zechce dorobi_c się, kiedy pieniądze niemal lezą na ~Jicy 
W obawie o dochody rodzina gotowa jesl użyć w ·zell<ich środkó \' -
ub zwłasnowolni(:, przyśpieszyć śmierć. A Bulyczow nic che robić 
pieniędzy . ponieważ zakwestimrnwal celowość takiego działania On, 
klóry dotychczas mógł mieć - zdobyć lub kupić - wszystko, dziś jes t 
b zradny wobec ·hornby i śmierc'. Choroba i bezczynność dają czas 
dla przemyśleń . I ot z niezwykłą ja ności::i Bulyczmv do·trzeżc nie 
tylko wlasną bezsilność. lecz również bezsilność ustr<iju, armii, pie
niądza . Trwa niszcząca kraj wojna. nadchodzi rewolutja „rnni"' -
Dostigaje'I': , Z\yoncov. - jeszcze tego nic widzą . jeszcze .e:orączkowo 
bogacą się na dostawach dla woj ·ka. jeszeze mają nadzieję, że· to oni 
przejmą władzę po rodzinie Romanowów. Bułyczowa obdarzy! Gorki 
większą samoświadomością . gl bszą intuicją. $wiadomość niewlaśc:iwe
go \Vyboru i . wiadomość nadchodzącej zagłady wszyslkie~o. czym dn
lychczas żył, worzą \vęzel tragiczny lnsu Bulvc:zowa, kapitalist~· 
w pierwszym pokoleniu. 

Tnt Jigcnl w pierwszym pokoleniu. równici. self mad" man - Gorki 
pbal o tych sprnwach z krańcowo przeciw tawnych pozycji idcolo
.e:1c.rnyrh, ale z głębokim zr zumienicm świadka i rówieśnika . „W Ro~ji 
ł:. tw~ się wzlJogacic', ale trudno zyć'" - powiedział kiedyś przyjaciel 
G ; ll k1.egn Iabry~ant Sawwa MornzO\\ .TPg()r Bulyczow jest w pewn_,,m 
·t0p111u i.lustracJ;· tego aforyzm u. NR7.\\ iskn awwy Mnrozowa Gorki 
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wymieniał zawsze. ilekroć pytano go o spolectny rodem ód Bul,vczowa. 
Jest li poslać tak niezwykła i fuscynująca, że trudno ją pominf)c przy 

mawianiu sztuki. Tu, Żl' i\lornzow był akcjonariu<zcm i )_dnym z dy -
1 cklorów Mnskic skh;go Teatru Ar y„lyczi1ego nil• musi 11ikogo dziwić . 
Mecenasów i prntckton)w sztuki byln wśród rosyjskich kupcu\\ i przc
m.vslowców wielu - przyp(}mnijm · dweby tylko wtasciciela interesu
jących zbiorów malarstwa - J\larnonlnwa, zalnżydela slynnej G Jerii -
Trctiakowa. milionera Ri;.1huszy11skiego, finansuj~1ccgo kosztowne i Juk
„usowe <:zasopismo Mir islwsst wa. Ale fabrykant, który dnwal 24 l ·
siące t ubli - jedm1 ciwaną SWC""O rannego dochodu - na wydawanie 
lJolszewkkicj J.~kry? Fal>rykanl, klór) w Iflo;; roku przewozi! b101i 
i nielegalną l.iteraluri: d!CJ pow·ta1kow, którv ukrywal u siebie rewo
Juqonist(;' Baumana? Gdyby tylko ukrywał - ubiera! w ko z.Łowne 
futro i wrnil swnim pnwozem na sp·1ccr! Teg;i się nic robi w ·ląrzn ir: 
rlla spnm y. to już by!o w) zwanie, gra. hazard. kupie.:ki s1.yk, \'ielkn
pański anarchiczny gest, jakże zresztą lharaktl!rys yczny dla kruju, 
i;dzi ideologiem :warchizmu IJyl polDmek RurykO\-.. icz6w. l1rahi:i „pro
r,ramnv. n" urn I Zll'mi~. a fabryk;rn t dawał pieni< dze 11a re\\ o lucję . 
,\ dawał dlatego. że nienawidził lc;pcj chciwości 111nyd1 rosyjskich 
kapit::ilislów, ich zaślepienia wynikającc<;o z hogaetw. surowców i siły 
roboczej, ich wrogiego i pogardliwe 10 stosunku do nauki. Uwużal, żc 
tylko przez rewolucyjny skok mnż.na będzie t:curopcizowac Rosjc;: kiedy 
zwr6 ·ono mu uwagę, że może lo być ·wlto mor/nil'. odrzekl. „bardzo 
możlJwc". To on twierdził, że Jeżeli w Rosji wybuchnie rewolucja 
zaslanic ona wsz~·stkieh nieprzy~otowanymi i m<>żc rrzybrać posta( 
r.narchii, a burżuazj nie znajdzie doś>' 'il, by „la 'ie opór i ;:ostanie 
zmieciona jak bezużyteczne smicc:ie. 

Morozo\\' byl „cwrną nwcą" w swoim stadzic. O nczenic stra:zylo 
go chorobą umysiową, rzcknmn dziedziczną. mo.i:.c nawet szczerzc za 
::.lal ńca uważało, nlena\\ icl1.iłn za naukowc ambicje, za ni typowo de
monstrowana troskę o przy„zlość Rei j1. Gorl-iego pociągala \\ nim nic
zwykłośt dą:i.cr1, rnzmach, przed<: wsz.vstk im zas tak rzadko spotykana 
~amowiedza, konsckwcnlnic prow;adząca do samnzniszcwnia. 
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Ahln P•'rson3lni.: Alf'k ·egn T'1cs·<kown (M . Gorkic1w1 , arc·l1i".\Um 
o,·h r any w p, lcr~bu rg11 

Bu ły c.zov. 11 ic jest bynajmniej repliką Morozown. Z \ Ja,ciwvm so
bie ur:ni a r:rn Gorki rysuje obraz prr) ·tszy - Jego bohater ii ie ma 
w sol.ue me z dekad ntyzmu, fl klóry gdzi ś tam ociera się Morozow. 
W si. y~h trudnych doc1eka111aeh Bulyczow zaledwi · dochodzi do ao
zum1cn1n tego. co Mornzcm· dawno już wiedział i prz<'widzid. 

W Mnrozo,:ic, podobnie jak i \\ innyeh prntotypach Bu!yczowa -
w no~ogrr.dzk.t h potenlalach - Bugrowie i Sirolkin ic, Gorkiego poci.ą
gnly J szcze mne cechy : energia. siła woli, rozmach w dzialaniach 
twórczych i _w sznlenstwach za.raze1n. Czlo\\·iek nietyp .1wy, przezw~ -
c1 t.aJąey _npor 7:astanych układów życiowych, przeciwstawiający sif; 
~WOJe!11u sr~dowisku by.I ulub1onym bohaterem Gorkic· • . W pcwnsm 
::.lop111u reu!izował tu ptsarz :woJ wlasny model życiowej drogi i po-
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stawy - kariera Gorkiegci była przec:iel: rezultatem podobnych cech, 
tyle że inaczej ukierunk wanych. W obrazie kupca, kapi t.alisty sl<:ló
concgo z własną klasą taki typ rysował mu się barwniej, romantyczniej. 

Barwne i różnorodne było również Llo tego dramatu, gęste od na
pięć i konfliktów życie prowincjonalnej Rosji w przededniu Sl\du O ta
tcczncgo. W strażaku z cudotwórczą trąbą ujrzy Bulycww archaniola 
Gabriela. zwiastującego koniec świata. w którym dyskutuje się o życiu, 
Dogu· i Ilosji na tle mamrotania znachorki i tańców nawiedzonego. 
Dom Bulyczowa kipi od namiętności - krzyżują s ię tu _dążenia i uczu
cia kobiet - rywalizujących, zazd!'ns11ych . walczących. Zona Bulyczowa 
na -wój sposób przeżywa dramat złego wyboru - wyszła za mąż za 
niewłaściwe~o mężczyznę. Pojawienie się Melanii odnowi dramat dwóch 
sióstr - żony i kochanki Bulyczowa. Walka Melanii z Bu łyczowcm jes 
zem.-tą z miłości, nic tylko walką o pieniądze. Dla każdej z postaci 
następuje w sztuce punkt zwrotny - Dostigajew i Zwoncow mu zq 
przemyśleć swoje plany polityczne, nawel tępy policjant Mokrousow 
pojmuje. źc jest to właściwy moment, by uciec z tonącego okrętu 
i zmienić zawód. Dorośli są już w jaki. sposób zdeterminowani przez 
d tychczasowc układy, młode zaś pokolenie właśnie teraz musi odpo
wiedzieć na p,vtanie : jak ż,vć i po czyjej stronie ię opowiedzieć. 

Gorki widz i ał w .len<>r::.e Bulyczowie pierwszą częś& scenicznej te
tralogii. W kole j nych dramatach chciał npowiedzleć o losach innych 
l)ohatcrów : Dostigajewa, Głafiry i komunisty Riubinina. Zdążył zreali
zować jedynie drugą częś(:, zatylulowaną Do.~tigajew i inni . Znacznie 
rzadziej, niż .legor Bulyc ow wystawiana jest ona jednak dodatkowym 
żródlem wiedzy o po ·taciach dla aktorów grających rnlę Dostigajcwa. 
Szury, An Loniny zura przyłączy się do rewolucjonistów - autor uwa
ża! jednak, ?.c będzie to związek przypadkowy i nietrwały. ntonina 
popełni samobójstwo, D stigajew będz.ic kluczył w poszukiwaniu wv
e:odnych dla siebie rozwiązati. 1cważn są zresztą sz zegóły, istotn
wydaje się tak charakterystyczna dla Gorkiego potrzeba stworzenia 
t.pickicj całości o wiele> Jednak uboi.szej, harcl.Liej kro1tikarskicj, niż 
dramntyi.:znej, odk~d zahrakni, w niej ż~. wiolnwi.:j, głębnkiej, nrgani
zująi.:ej wszystkie watki on~laci Rulyczowa. 
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JEGOR BULYCZOW I INNI 
(„.Tegor Bulyczow ł drugij ") 

Sceny dramat zne 

Reży·cria 

P JOTR PARADOWSKI 

As_,·stcnt reżyst ra 
Woj ' iC'Ch K upil ki 

Przekład SLani. law Brucz i St- ' 1 ·la v R Dobrowolski 

Jr..,~„„„ ... „„ ...... „„ ... „„„„„„11!!!1„„„„ ...... 

Ob ada ; 
JEGOR BULYCZOW - MARIAN CEBUL..<;Kf 
K S.fEN IA, jego żona - MARIA PRZYBYLSKA 
ALEKSANDRA, córka naturalna Bulrczowa - TERESA BUDZISZ-KRZYŻ:'\NOWSK,\ 
GLA~IRA, pokojówka - IWONA 8WIDA 
WARWARA. córka Bu ł vczowa i Ksjt'nl KRYSl'YNA HANZEL 
ZWONC< lW, mąż Wanvar~- - JA KRZYŻA OWSKf 
PAWL!N, pop - LES:lEK KUBANEK 
DONAT, gajowy - WOJCIECll KRUPIŃSK I 
DOKT OR - MIECZYSLAW .JABŁ01 SKI 
MOKIEJ BASZKIN - ANDRZE.J BALCERZAK 
TIATfi , kuzyn Zwoncowu - STEF.\N SZRl\!VIEL 
WASILI J DOSTIGAJ EW - MACIEJ W AKOWSK I 
ELŻBIET , jego żona ł -IRENA SZRAMOWSKA 
.U.KUB ŁAPTTEW, chrześniak Bul~·czo\ - MARIAN DZIĘDZIEL 
ALEKSY dzieci Dost igiljrwa z piern '.ZO I- . Tlu '!SL W ,IĘDRZEJEWSKI 
ANTONINA małżeństwa I- lJRSZL'LA POPIEL 
MJEŁANIA. przełożona monasl ru 

siostra żonv Buh"czowa ANTONINA BARCZEWSKA 
TRF,BACZ . . - R 1\1 • STANKIE\VlCZ 
TAl S.TA. służąca :Vlt lanii - LiTN.\ SKOŁUBA 
MOKROUSOW. policjant - .IUL!Ai JABCZY .'SKI 
ZOBl 1 OWt , znachorka - UALlNI\ Z CZEK Scenogrofi« 
PROPOTIE.T. na\\i~dznny - KAROL PODGÓRSKI KAZL\llERZ Wl.'NI \~ 

Oprarowanic muz\'C~.1c 

FRA. CISZEK DARFUSS 
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Spektakl p rowadzi 
ZOFTA JABUREK 

Kontrola ckslu 
ANTO I MAREK 

Kierownik techniczny 
MIKOLAJ GAWRfLOW 

Kierown ik Pracowni Scenolechniczne.i 
R MAN FE !UK 

Kierownicy praco\ ni: 
Eleklro-akustycznej 

KRZYSZTOF LUBA 

Krawie1::kiej d;:imskicj 
BRONISLAWA KOREJB 

Krawieckiej mę5kiej 
JÓZEF LAPA.J 

Perukarskiej 
TADEUSZ DOMICZEK 

K ierownik oświetlenia 
•I. elcktrylc EUGENIUSZ WIECilEC 

Operator dźwięku 
ZBIGNIEW J NIK 

l p ralor światła 
STA !SŁAW TRĄBKA 

Br) gadier Teny 
WLODZIMIERZ KOPACZ 

N ikrycia gło\1 y 
JL\LI 'J\ P ZDERSI A 

Kiciownik literacki - JlE~RYK VOGLER 

Rcdoklur programu - K ZlMfERZ B \R. \Ś 

kład graficzny - ZYG:\HJNT STRYCII.\LSKl 

• 

FRA>-CISZEK SIELICKI 

SZTUKI GORKIEGO W POLSCE 
W OKRESIE MIĘDZYVv'O.I E NY I 

[J 

... W latach 1918-1939 grano i u nas utv,;ory Gorkiego. Pierw zy 
pr micrę Mzcszcznn dal Przemyśl. w r. l 019. Historyk lamtcjsZC'i.tO 
teatru zaznaczyl, że sztukę zagrano doskonale. Naslępnie wysta11 iono 
ją z udziałem Solskiego jako Piercąchina w Lodzi ( 1920, grano pi<:ć 
razy), w Lublinie (1921, pięć razy) i w Krynicy , w Teatrze Zdt·ojri-wym 
(1922) . . Jak wspominał dyrektor tego teatru, !Iearyl· Cudnowski. dramat 
„cieszyl się dużym powodzeniem i byl grany pi<:ć razy przy pelnej 
widown.i, co jak na owe czasy slanowiło rzadkość'". Prócz Solskiego 
ud2iał w przedstawien iu wziął także gościnn i e ·tefan Jaracz (1\' roli 
Jl 'Zsicm ionown .l 

W r. 1925 zagrał Mieszcza11 Teatr im. Słowackiego w Krakowie, 
rów1 ież z udziałem Solskiego, w reżyserii JednO\vskiego i dekoracji 
Krassowskiego. Notatki w prasie I ażą wnioskować, że oczekiwano 
w Krakowie premiery nie tyle ze wzgl<:du na Gorkiego. co - Soł -
kicgo.. . Czytamy w C=asie: „Naj bliższą kreacją znakomiti?go goscia 

b<:d;df" Pierczychin \ Mieszczanach Gorkiego .„) . Rola Pierczy(•hina 
jest jedną z pereł repertuaru wielkiego artysty". W przeddzień pre
miery próbowano oczekiwany pektakl zabarwić p01itycznie. Pl ann : 
.. Ut.wór Len w perspektywie wypadków dolly re\volucyjncj nabi~ra o:o
bliwego znaczenia odsłaniając w obrazie i:ozkładu malomirszr.zańskicj 
rodziny rosyjskiej psychologicz11c podł;J;i;c przewrotu". Z dalsz~·ch no
tatek Cza~u wynika, że wylwnanie Mieszczan publicznosć przyjęła 
przychylnie, szczególnie dzięki Solskiemu. Grano pięć raq. P '?:~·eh ) l
n ic Leż ocenił szwke recenzent socjalbtyczncgo N1111r:::od11 . „Ta le it 
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Gorkit.'AO - pisał objawił tu niepnspolily nerw lcutrulny ( ... ) Nie
ma w 1Wwszc:nnach nic papicrowcgn . wszystko żyje na scen ic życiem 
własnym. Toteż zagrana by ln la ~zluka znakom icie". 

W świetle tej opinii bi:lrdzo tendencyjnie wyglądała recenzja z .~Tit· 
~zcz1111 pióra Tadeusza S inki. 7.ami~szczonu ~\ Cwsit•. Wska,rnjc ona na 
c:alkowilf' nic7rozum1cn ie idei sztuk i. Autor sprnwadzil konflikt drn 
mntu dn walki pokoleń - młodych z stnrymi - stwierdza! ·lko, ie 
\\ odrólnk·niu od lradyo jnyc:h ujęć w utworach /. podobnym moty,,·crn. 
u Gorkic-g młodzi nir wnoszą do tej valki żadnych p()zyty\ nych 
idcnłow, stąd też: „uLwór staje się ła11cuchem prz ·ki·,vc:h scen fami 
lijnych, tym przykrz jsz) <' h dla słuchacza. że ich uczestnicy są cha
mami, zastępującymi wszelką arguni>nla.:ję ordynarnym krzykiem. 
Nuda, na kturą się wdąż żalą młodzi odbija si~ najdntkli\viej na slu
chaczach, a skarg-a Tatiany na ciąi;:łe rżnięci• j j lępą. drewnianą yil.1 
wypo\ iedziana jest z glę l1i duszy samej publ i czności...' ' Rc('cnzent. 
owszem, wspomina o ile . ale widzi w nim ty lko .poszukiwacza 
ratunku przed zgni l izną mieszcwństv. a w pracy i milośd do rcznlulnej 
szwaczki Poli" . „Wzn,1wicnie takiego utworu - konkludował r~ccn 
zent - usprawiedliwi ty lko reac ja L . Solsk iego, który odmiankę 
swego „bosiaka" wyposażył w tył ewangeliczne j rnsto ly i francisz 
kańskiej milcści natury i ludzi, i. każdym odezwaniem s i ę prz;-tlum ial 
pot<;>pinny swar i zgiełk mieszczan. a gdy radośc. wypeln1ając<1 mu 
~erce z pow·1du szczęścia córki, wyrazi! - tań m, wszedł na szcz:r t 
·ksprcsji dramatycznej \\ ogólC>". Tak więt: mistrz niski moc<i ·wego 
talentu i popularnoSc:i uczyni! z Picr.:zychina centralną figurę sztuki. 
odwra.:ając uwagę nd posLad L iła i głównego konCJiktu dramatu. 

RÓ\\ nicż S"lskiemu zawd;:ięcz<IĆ należy wysla ·ieni Mi!'SZ(.·~n11 
w rnku nasLępnym w Wilnie (grano c:!Lery razyl i we Lwowie. Sprn
\\ .'lzdawcy pisali o .,pra\\ dzlwyd1 goda<·h". jakie zgolow;,;J !wow ianom 
Solski-Pierczychin. Prz~dstawil•nic pnwturzano lll dwanaśdc rnzy. KQ-
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tyka przyjt:ła sztukę identycznie jak w Kiakowie. W re1:cnzji Lw•J11·
s/'tcl1 W•"dnmn.~ci M11.2yczn11rlt i Lilera,·kich ·zylamy: 

,.Wznowienie ultranaturulislycznej sztuki Gorki .go u v. iadnmtln rwm, 
jak dalcko odniósł nas jLtŻ strumicti czasu - jal· dnleko cirnmu Len 
został p:na linią dzisiejszych postula tow estetyczą ·cb i Lealralnycii. 
W leat ·ze Pawliknw ·kiego (w 1903 r.) spoglądalo się z n boic ·• lwem 
11<1 Le zmagania „stary1'11 z młodymi" na nihilizm zulraceńd1w r syj
:kich i podkladalo jakieś otchlanne znaczenie pod zwyczajne kwa.·y 
domowego ogniska. Dzisiaj już pr:->blcm dawno wywietrzał - do te~o 
~Lopn ia l:c nawet staremu Dezsic:mionowowi przyznajLm~ duj;o wz
ności i uznajemy poniekąd przycz~ ny jego nicus ::innej irylnt:jl. ( .. .l 
Solski, jak ongi, roztaczał przed oczyma widzów dziwną, jak gdyhy 
/hlaclłą p;>god~ Picrc:zyc:hina i jel'{o filowfii życiow<.•j zalatującej toł.sto
Jewszczyzną 7. .Jasnej Polony. Po dawnemu wyciągał i wśród m1j;.Jęb
~zcj ciszy \\'ido' ni wygwiz lywał głosy przerożnych swnich pla-;Zi{Ó\'.. 
ł.) Dla Solskiego też, jedyni, l wyłącznle dla nieg '• _luehałn iię i 1.do
lal .1 wysluC'ha~ do koń.:a tej męczącej dzisiaj sztuki..." 

A więc znowu uwagę widzów absorbowata tylko gra Solskiego. 
Warto dodać, że krytyka lwowska podoi nic prz:vjęla 1\1u•.·:c:u11 v roku 
HlO:J . mimo ogromnego ich pow0dzenia 11 \Vidzów . J c.l,\'lllC' .fan Ka<;pro
wicz r.:ilra!il dopatnyć si~ właś iwej idei lej . 1.tuki. Z ujenrną jej 
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oceną r·zyl0lnik międz) wo_lcnny l>PQlkal się też w tomie III książki 
.1u1w Lorentowicza Dwnd::ieścia lol tearru (1933), w którym pn:edruko
wal on swą recenzję z: prz:cdslnwien ia warszawskiego Mi<!o::c:zan w rokt1 
1006. Lorentowicz: potraktował dramat jedynie jako apo toozc; .,bylcg 
cr.lowielrn'' i stwierdził, że „w Rosji zbyt wiele je t „byłych 1uclzi". 
a za malci .icszę.;ze ludzi dzisiejszych. ludzi jutra". więt: iła, wiolinie 
„czlmdel·a jutra", autor też nic zauwazyl. Później zaś, recenzuh1c Mo
ro tnuść pam Dulskiej , Lnrenlowicz s7.Lukę te; slawial wyżej od dramatu 
G:irkiego, bo .,ukazuje zatargi spokoi niej" . PozytY'.vnic natom iast oce
niał Mie.~:c::cm w swych pismach Karol Irzykowski, zwlasz:cza z punktu 
widzenia i ·h kompozycji. ,,..Subtelna akcja Mies::c::an - pisal - po lega 
na z\\ i)aniu skrzydeł lkarnwych przez wszystldt:h - nikt ich sobie 
nawet nic osmala. lecz ln jcsl jeszcze boleśniejsze'' . W innym zaś 
miej , cu : .„J t:żcli niektórzy krytycy europejscy zarzucają, że w rosy j
skich dramatach Gorkiego. Czechowa nic ma rozwiązania, to kompro 
mituj~ sic;. ( .. J Wykluczanie możliwości zagadnień bez wyjścia jest 
tylko dowodem „szlafrnk owego nµtymizmu ''. 

Publiczność warszawska nie ogląda la Mieszczan w okrc ·ie między 
wojennym . za to w l9N r . wystawiano tu w Teatrze im . Fredry Na 
d11ii:. Reżyserował sztukę Pawłowski, grano ją trzynaście razy, a więc 
powndzeni;.i miala dość dobre. Boy-Żeleński pi al o niej miE:dzy innym!· 

„Utwór Gorkiego zawsze ·prawia przejmujące wr:.iżcn i c . T.> le \\ n im 
nagromadzonej rozpa ·zy, tyle beznadziei lak zręcznie instrumentowana 
jest tu symfonia nędzy ludzkiej , że d• jem.> się bezbronnie zagarnąć 
wicjąu~m 1 ze sc::cny smutkowi: chwilami jedynie, -..~· antraktach, opa
dają nas wątpliwości en do skJ;:idnik.ów tego wrażenia : czy to przema
wia do nas sztuka. artyzm, czy te?. gra na na zych nerwach sam 
ż .vciowy m:iterial utworu " k nie l l nie to: nic wystarczyloby nam 
pokarnć na scenic klubu pijaków. kilku nc;dzany, prostytutkę, p 11-
cj;rnta i kazać: wśród lycłl scLn konne przez dwa akty na tapczanie 
biednej suchotnicy: żadna, choćb) niijcięższa okropność życia ni' sla-

Ct.c-c11ow i Gnrk< - r . IUllO 

nic si~ sama przez się dramatem . To szluka, sZlllk<i prawd7.iw go 
art)·~.ty wydobywa z lego_ ohydnego ma ter iału wzruszenie innej '1atury: 
łJU_d7.l w nas na . przenuan spazm wspólczucia. u ·miech z jakicgos 
nmwnego w sv".cJ okropności ry-0.1, wreszcie tę zadumę. w jakif'J 
pogrąza nas odbtlY w zwierciadle sztuki sen żn: ia" 

Więcej teg_o u tw_oru w okresie międzywojennym nic wystawiano. Ale 
w 1929. r . w1dz~w1e Warszaw~ i innych miast Pol:ki mif'li możność 
nglądama Ner dn!f' w wykonaniu rosyjskie 0 o teatru emlgra yjncr:::i tz\\. 
PraskteJ Cru/Jl/ Teatru Sranislawski go Spektakl ten (powlarza1 v 
1\· W~rszaw1~ dwukrotnie) bardzo pozytywnie ocenił Antoni Słr'1nimski 
\" . Wrn.domosc:wch LitPruck1ch . chwaląc go z:a zdrowa. realistyczną 
rezysenę. ( ... ) 

D0dalnio leż wyraził si~ o prtcdstawieniu Nu dr1il' \\ t,·m eatrzc 
l3o_v-Zelc1'1.sk i . ( ... ) 

W początkacli marra 19:lli r. TeatT MiejsJ,j w Lodzi wvstawil dra
m~! Jegor_ Bulyc;:ow 1 ~n.ni. s.tosunko\y<~ niedawno \\tedy napisany (1!1:1:2! 
B.} to to, ti z ba p~dkresl!ć, p1env:;ze 1 iedyne do 19-15 r. wy~tawienic L 1 
S7}uk1 poz';! gramcam1 ZSRR. Przełożył Ją dyrektor tea ru KaLimierz 
\\ r:wzynsk1 . rczy~erowal IIcnryk Szlcly1'1sk1 dekoracje przvi;otnwal 
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I'< ·1 t 11tv "'-t;wl:i ' ·cz. rnlt; "i6wną ndtv.'nrzal .lozcr \Vinuwcr. Grur.o 
ffol1ic~r.n;n 1cdcna::icic t"IZ} . Sztuk:i tą intercso\\ ano sic u nus j uż 
wczcsnicj, infurmO\\ <.tly o ni J Wi11clomo~·ci Litcrn.t"l'.i"' o•a1. L 1~·n1~ ·:;/·1e 
\V wctonH>~c·i l\1tL!J!'-1!1' i Luerrwh<: ' zu:S w lwnwsktcJ Cllw1/t nrrin · la\ 
nąbrow. ki umi!.!s<:i! swrijc p ·:iwnzdanic z ngL1dunc"o przezet'I sp •ktaklu 
rno kicwskicgo tego dramatu \\ leu rze Wacht<111gnwa (l!l'.H) . Da lJro·.n•·' ' 
p1sal między innyrni, iż ndtwcin:a rnli Bulycz•)\\'a, al · tor Szczuk~n: 
.,ud:i\ ·oclnil, że :lubo~<· lub ~iła człowieka to w_vnik m.ncy lub .. łciuosc~ 
usrtoju cale 'O spolcczdis wa". W IJil'L'ioo>nbowc.i grupie pols~1ch lud1.1 
tcatr:.i, ngląciującej .Jeporu R11l11c:own \\ :\Ioskwlc. l>yl z rczysc:· 
Henryk Szlt'tyński . ktnry jui \\tedy pmn.i~ I zumlar wy · nwicnia lego 
dramatu u ~icbic \' Lodzi. 

W rercnzji z przedstawic11l<1 lódzk icgn, zamicszc:z:i11cj ,, . lcwic:O\\ym 
Obllcz 11 Dnia pndkr •ś l ono, że w s1.tuet' Gorkie:;n . ,dl:wlecz.ą Pt'Jn ,·m 
tonem najwybitnie jsze cechy wit·ll'iego t·1lcn u", że 1\) ,tf,,pujc tu „wla
:ki\•. il Gorkiemu .Lnajnmni\t· :lycia 1 ludzi, ob j awiająca sie olśniewa.i q 
c) m bngaclwcm typów, 111ysli, svo~trzl'żeń i powicdzicń' · . r'iawcl ~1p:i
litycz11y S1cioro11 ld pnchlclmi • nc(•nil Bt1ł1J1·.w1N1, c-hwal;.it• Tl!alr licj ·1d 
w LOdl.i w wprow<Jd:r.enic gn do rep~rtuaru i zaliczając te; ·ztu <<: do 
rzPdu Lych, które „w his torii Lr~aLru lódzkiego 11iC'wątpli\\ ie złotymi 
wpbzc1 się ot;! iskami". 

Spckl;_ikl potka ł i<.; Jednakże /. '-'wiiłlnwnymi atakami ze ·t :·ony 
e 11dc1:j1. Jak wspominają swiadkowic W) darzeń. lodzl:a „czarna -mnia" 
p( wiecu \\ lklC'nowi wtargnc:la do teatru i obrzuci la aktorów ?.gni
lymi j::ukami. a innym razem gr up;t mlcidzieży ncnernw kicj rozlała na 
wid.m ni gaz cuchnący . Jedno ·ześ.lil' •Hakowano sztuk<: w pr.isic endec
kie j. Z\\ łuszcza ostro wystąpił Or 'dutemk pi1;tnując dram t za 11cz
l1ożn!ct\\ o · „bob1.Pwizm". teaLr i reżysera zas - za szerzenie tyr·h 
idei ze ,;t·tmy . Równi 7. Dzierrntk .Vcumlowu pienił ~ i ..; na „komunist _,·czną 
;ztul<q, piori..;nnwal na zarzc1d miasta, że subwencj' nu1e taki teatr, 
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G c1r k l wsrod p isa r zy zagranicznych: za Gor k im s toi J , R . Be cher - r . l93l 

zarzucał prasie sanacyjnej , że popiera podobny utwór. i - obliczał 
~krupulatnic. Uu jest Żydów w zespole, oddzielnie ochrzczonych i nie 
chrzczonych. 

W obronie sztuki wystąpił Kazimierz Czapiński w katowickiej 
Gazecie Robotniczej. Opisał całą tę histerię rozpętaną przez prasę 
~ndecką i repllkowal : 

„Nic dziwimy się zresztą klerykałom i obskurantom. Golowi są tole
rować (i chwalić) pornograficzne świństwo teatralne , ale jakże można 
tolerować poważną sowiecką sztukę? J\ łódzkiemu teatrowi możemy 
być tylko wdzięczni, że umożliwił nam poznanie glo ·nej sztuki Gor
kiego." 

Dodajmy. że Czapiński zr.any sympatyk Gorkiego, był specjalnie 
nproszony przez dyrekcję teatru na premierę , na której wygłosił dwu
dzie.;tominutcwe slowo wstępne o twórczości tego pisarza i o Jegor:e 
Bulyc::owie. 

E'ra g m en ty z ksiaźk l . J\laksym C ork-i w krę~u 
<p ra w pol.s k1ch. 
Wa r zawa 1 9~1 r. 

19 



Na.ibliż za pr mi r«-

Zofia Nałkowska 

DOM KOBIET 

Cena zł 5.-

Przy palarni na 1 pii;:trze czynny w przerwac~ 
bar kawo'"''Y prowadzony przez kawiarni~ 
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Dedykacja Gorkiego dla Fiedtna na ksiązce „Jegor Bu łyczow i Inni", Berlin 1932 r . 
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