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TIETIERIEW Z „MIESZCZAN"

ALEKSANDER BŁOK:

Całe życie to dorn, to twoja budowa. I dlateg.o dla mnie nie
ma miej sca do życia, mieszczaninie! [.. .] Szlac hetniej się upijać
i ginąć, aniżeli żyć i pracować na ciebie i na podobnyc h do
ciebie. Czy możesz ty , mieszczaninie, przedstawić sobie mn ie
trz e ź we go, przyzwoicie odzianego i mówiącego z tobą językiem
niewolnym sługi twojego? [...] Jesteś [... ] w miarę mądry i w miarę głupi : w miarę dobry i w miarę zły: w miarę uczciwy i podły,
tchórz i mężny ... tyś wzorowy mieszczanin! Skończeni e wcieliłeś
w siebie nikczemność, tę siłę, która zwyci~ża nawet bohaterów
i żyje, ż y je i triumfuje ..

„Autor powinien zachowywać się
jak gospodarz, który zaprosił do siebie wyimaginowanych gości
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„Los obarczył Maksyma Gorkiego,
wielkiego pisarza naszych dni, wielkim brzemieniem: p o stawił go jako
pośrednika między ludem, a inteligencją,
między dwoma obozami,
z których żaden nie zna jeszcze samego siebie, które nie znają się
jeszcze wzajemnie."
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t eatru szereg
utworów od zwie r cie dla j ących spoleczno-polityc zn e na str o j e, niezadow olenie, chęć prote stu, m arzenia o bohat erze orlważnic mó wiący m pra w dę.
Ce n zura i władze policyjn e nad s tawiały
11szu, hutal czerwony oł ówe k n a skladfln yc h r. en zurze egzemplarzach w ykr e śt.z
Jąc najm n iej sz e aluz j e mo gą ce naruszy<'.
pub liczny spokó j . Oba w iano się, a by t eatr
n i e stal się areną dla pro pagandy [ ... ]
Człowiek i em , kt óry dal począt e k i byl
wniosły

t wórc ą

s p ołe czn o -p o l i tyc zneg o

ki erunku w naszym t ea tr ze , by ł Aleksjc j
Mak simou;icz Gork i . W i e dzie l iś my, ż e pisze on dwa utwory : je d en, kt ór ego treść
op o w iadał mi na Kry mie i kt óry nie p0si adal jeszcze tytułu, drug i z a ś pod tytułe m »Mieszczanie«. Int e r esow ał nas pierwszy utwór, w którym G ork i pr ze dstawiał
by t sw ych umiłowanych „ b y ły c h ludz i "
i kt ór '!i w /a.foi e zdoby ł m u s ła wę. Zyc i e
;v lóczę g ów, .,bosiak6w " n ie był o j eszcze
n igd y przeds tawione na r osyj sk ie j scen i e,
w czasi e za ś przeze mnie opisy w anym zar ówno t e w arstwy , j ak wszystk o, co szlo
:: n izin spolecznyc h, pr zyciągał o uwag ę

STANISŁAWSKI

o
PRAPREMIERZE
„MIESZCZAN"

ROMAIN ROLLAND:
„M.iał

odwagę przemawiać w obron;e
ludzi, którym zakneblowano usta . Ten
V, ielki artysta c!ugo żył wśród nędza
rzy, prn.>taczków, pokrzywdz·:mych, pariasów - ; nigdy s:ę ich nie wyparł.
Gdy zdobył sławę, zwraca się ku ,nim
i rzuca potężne światło swej sztuki
w mrnki kryjące nędzę i krzywdy społeczne. Sam doświadczył c.ierpień i umie
zrnzum:eć cierpienia innych ludzi" ...

ogółu. Właśnie

ANATOLIJ tUNACZARSKI :
,,Na tle rosyjskiej inteJ:gencji kulturalnej owego czasu, z jej zamiłowa
niem do wyszukanej fi,nezji, z jej subtelnościami w dziedzinie symbolizmu
i nowego Parnasu, z jej wytwornością,
rnanieryeznym tytanizmem, Gorki wydaje się niekiedy „barbarzyńcą". Splatają się w nim w sposób wieloraki i niezwykle interesujący pierwiastki romantyzmu i realizmu."

tam poszukiwaliśmy wów-

rzas talentów. Przez pewien czas przyjmowaliśmy do szkoły dramatycznej w11tqcznir! młodzież z ludu. Gorki przyszedł
do nas z ludu, byt u;ięc teatrowi p0trzebny .
Nacierali.~my na Aleksjeja Maksimowic za
proszqc go o jak najszybsze skończenie
sztuki, która miała zapoczątkować sezon
w nowym, wybudowanym przez Morozowa, teatrze . Gorki skarżył się nam na bohaterów swojego utworu.
- Rozumiecie, co się dzieje? - mówił. -Obstąpili mnie ci moi ludzie, pchają się,
tłoczą, a ja nie mogę osadzić ich na miejscu ani pogodzić ze sobą. Doprawd·u !
Wszyscy gadają, gadają i to dobrze g11dają szkoda im przerwać, naprawdę , sło
wo honoru!
;>Mieszczanie« dojrzeli pierwsi i dlat ego
ta sztuka weszła w świat wcześniej niż
pierwszy z zamierzonych utworów [mo·wa o »Na dnie«]. [„.l
Sezon 1901-1902 roku, w którym przygotowywano sztukę, zbliżał się ku końco
wi, a przedstawienie nie dojrzało nawi!t
do generalnej próby, która utrwaliłaby
naszą pracę sceniczną. [„.] Pod względem

~·

politycznym czas był burzliwy i niespokojny. Policja i cenzura śle dziła każdy
nasz krok, gdyż Teatr Artystyczny dzięki
nowemu repertuarowi uważany był za
postępowy. sam zaś Gorki był pod nadzorem policji. Początkowo nie chciano do.c
zezu;oleniu. Rozpoczęły się starania. O pozwolenie
na
wystawienie
11Mieszczan"
najbardziej zabiegał Witte. Uzyskano je
wreszc:e, lecz z warunkiem wniesienia
poprawek. .Viektóre z nich były bardzo
zabawne. Na przykład słowa ,,żona kupca
Romanowa" kazano zmienić na „żona
kupca Iwanowa" gdyż w nazwisku Roma ~ow dopa~ryu:ano oię aluzji do panującego demu. Na razie udzielono zezwolenia tylko na przedstawienia abonamentowe [.„]
Obawiajac się, że prócz mniej lub więceJ
,solidnej"
abonamentowej
publiczności
przedostanie się na nasze przedstawienie
mlodz:ież bez biletow, którq, prawdę mówiąc, wpusz::zatiśmy bardzo chętnie, gubernator ~·ozkazał pewneoo pięknego dnia
::ustąpić
bileterów policjantami. Dowiedziawszy się o tyM Włodzimierz Iwanowicz [Niemirowicz-Danczenko/ ze zwyklq.
u niego .~tanowczością kazał wyprowadzi.ć

GIEORGIJ TOWSTOHOGOW:
„Poznawcza
wątpliwości.

wartość Gorkiego nie ulega
Ale siła Gorkiego dzisiaj

p:::ilega na tym, że tak zdumiewająco
prawdzi-wie i subtelnie ukazuje to, co
już nie istnieje, [... ] współczesność każ
dego wielkiego pisarza polega w jego
twórczości nie na tvm, co odeszło już
w przeszłość, lecz ·na tych jego cechach , które przetrwały dla nas."

TEATR ŚLĄSKI
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO
W KATOWICACH
ODZNACZONY ORDEREM SZTANDARU PRACY
I KLASY
ROI< ZAŁOŻENIA 1922

;: kul•wr!Jw stójkowych krępujących pt!bl i czność i postawić z powrotem bileterów. f... ] Z rozmowy lz Niemirowiczem --Danczenką] gubernator zrozumiał tylkn
iyle. że pplicjanci denerwują publiczno ś(:
SWY.,.,. ł rJil.łndurami,
obiecał
więc
przebrtić ich "<iJe 'ffoki i zastąpić nimi bileterów. Na generalną próbę w Panaj ewski.m
Teatrz e, gdzie odbywały się nasze gościn 
ne wy5tępy, zje chał cały „ rządzący" Petersburg ; poczynając od wielkich książą~
i ministrów, prze różni dygni tarze, cały
Komitet Cenzury, przedstawiciele policji
i inne wysokie osobistości z żonami i rodzinami. W samym teatrze i w pobiiżu
umies.':czono wzmocniony oddział policji,
po placu przed teatrem je ź dzil i konm
żandarmi. Można było sądzić, że przygorowuj e si ę nie 9e1ieralna próba, l ecz generalna b!lwa. ~ ... ]
Przedstawie r..ie na ogół nie miało wielkiego powo dzenia oni w Petersburgu, an i
w Mo sk wie . •Wimo naszych wysiłków jego
społeczno-polityczne znaczenie nie doszł o
do świadomośc i widza, jeśli nie iicziJĆ
roli Baranowa, (odtwórcy roli Tietieriewa], kt óru najmniej my ś lał o polityce.
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