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TIETIERIEW Z „MIESZCZAN" 

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 podobnych do 
ciebie. Czy możesz ty , mieszczaninie, przedstawić sobie mn ie 
trze źwego, przyzwoicie odzianego i mówiącego z tobą językiem 
niewolnym sługi twojego? [ ... ] Jesteś [ ... ] w miarę mądry i w mia
rę głupi : w miarę dobry i w miarę zły: w miarę uczciwy i podły, 
tchórz i mężny ... tyś wzorowy mieszczanin! Skończenie wcieliłeś 
w siebie nikczemność, tę siłę, która zwyci~ża nawet bohaterów 
i żyje, żyje i triumfuje .. 

„Autor powinien zachowywać się 

jak gospodarz, który zaprosił do sie

bie wyimaginowanych gości w żad-
nym wypadku 

. . . 
nie pow1n1en 

wtrqcać ... obowiązkiem 

jest jedynie z zimnq 

jak 
. 

się za-

chowali." 

GORKI 

ALEKSANDER BŁOK: 

„Los obarczył Maksyma Gorkiego, 
wielkiego pisarza naszych dni, wiel
kim brzemieniem: postawił go jako 
pośrednika między ludem, a inteli
gencją, między dwoma obozami, 
z których żaden nie zna jeszcze sa
mego siebie, które nie znają się 
jeszcze wzajemnie." 

R
ozruchy i rodzą ca si ę rewo lucja 
wniosły na scenę teatru szereg 
utworów odzwierciedla jących spo
leczno-polityczn e nastroj e, nieza-

dowolenie, chęć protestu, m arzenia o bo
haterze orlważnic mówiącym prawdę. 
Cenzura i władze policyjne nads tawiały 
11szu, hutal czerwony ołówek n a skladfl
n ych r. enzurze egzemplarzach wykreśt.z
Jąc najm niejsze aluz j e mogące naruszy<'. 
pub liczny spokó j . Obaw iano się, aby teatr 
n i e stal się areną dla propagandy [ ... ] 
Człowiek iem , który dal początek i byl 
g łównym twórcą społeczno-pol i tycznego 
kierunku w naszym tea trze , był Aleksjc j 
Maksimou;icz Gorki . Wiedzie liśmy, że pi
sze on dwa utwory : je den, któr ego treść 
opowiadał mi na Kry mie i który nie p0-
siadal jeszcze tytułu, drugi zaś pod tytu
łem »Mieszczanie«. Int eresował nas pierw
szy utwór, w którym Gork i przedstawiał 
by t sw ych umiłowanych „ byłych ludzi " 
i któr '!i w /a.foi e zdobył m u sławę. Zyc ie 
;vlóczęgów, .,bosiak6w " n ie było j eszcze 
n igd y przeds tawione na r osyjsk ie j scen ie, 
w czasie zaś przeze mnie opisy w anym za
r ówno t e w arstwy, j ak wszystko, co szlo 
:: n izin spolecznych, przyciągało uwagę 
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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, pa
riasów - ; 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 spo
łeczne. Sam doświadczył c.ierpień i umie 
zrnzum:eć cierpienia innych ludzi" ... 

ogółu. Właśnie tam poszukiwaliśmy wów
rzas talentów. Przez pewien czas przyj
mowaliśmy do szkoły dramatycznej w11-
tqcznir! młodzież z ludu. Gorki przyszedł 
do nas z ludu, byt u;ięc teatrowi p0-
trzebny . 
Nacierali.~my na Aleksjeja Maksimowic za 
proszqc go o jak najszybsze skończenie 
sztuki, która miała zapoczątkować sezon 
w nowym, wybudowanym przez Morozo
wa, teatrze . Gorki skarżył się nam na bo
haterów swojego utworu. 
- Rozumiecie, co się dzieje? - mówił. -
Obstąpili mnie ci moi ludzie, pchają się, 
tłoczą, a ja nie mogę osadzić ich na miej
scu ani pogodzić ze sobą. Doprawd·u! 
Wszyscy gadają, gadają i to dobrze g11-
dają szkoda im przerwać, naprawdę , sło
wo honoru! 
;>Mieszczanie« dojrzeli pierwsi i dlatego 
ta sztuka weszła w świat wcześniej niż 
pierwszy z zamierzonych utworów [mo·
wa o »Na dnie«]. [„.l 
Sezon 1901-1902 roku, w którym przy
gotowywano sztukę, zbliżał się ku końco
wi, a przedstawienie nie dojrzało nawi!t 
do generalnej próby, która utrwaliłaby 
naszą pracę sceniczną. [„.] Pod względem 

ANATOLIJ tUNACZARSKI : 

,,Na tle rosyjskiej inteJ:gencji kultu
ralnej owego czasu, z jej zamiłowa
niem do wyszukanej fi,nezji, z jej sub
telnościami w dziedzinie symbolizmu 
i nowego Parnasu, z jej wytwornością, 
rnanieryeznym tytanizmem, Gorki wy
daje się niekiedy „barbarzyńcą". Spla
tają się w nim w sposób wieloraki i nie
zwykle interesujący pierwiastki roman
tyzmu i realizmu." 

~· 

politycznym czas był burzliwy i niespo
kojny. Policja i cenzura śledziła każdy 
nasz krok, gdyż Teatr Artystyczny dzięki 
nowemu repertuarowi uważany był za 
postępowy. sam zaś Gorki był pod nadzo
rem policji. Początkowo nie chciano do.c 
zezu;oleniu. Rozpoczęły się starania. O po
zwolenie 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 Ro
ma ~ow dopa~ryu:ano oię aluzji do panu
jącego demu. Na razie udzielono zezwo
lenia tylko na przedstawienia abonamen
towe [.„] 
Obawiajac się, że prócz mniej lub więceJ 
,solidnej" abonamentowej publiczności 
przedostanie się na nasze przedstawienie 
mlodz:ież bez biletow, którq, prawdę mó
wiąc, wpusz::zatiśmy bardzo chętnie, gu
bernator ~·ozkazał pewneoo pięknego dnia 
::ustąpić bileterów policjantami. Dowie
dziawszy się o tyM Włodzimierz Iwano
wicz [Niemirowicz-Danczenko/ ze zwyklq. 
u niego .~tanowczością kazał wyprowadzi.ć 



GIEORGIJ TOWSTOHOGOW: 

„Poznawcza wartość Gorkiego nie ulega 
wątpliwości. 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 ce
chach , które przetrwały dla nas." 

;: kul•wr!Jw stójkowych krępujących pt!
bliczność i postawić z powrotem bilete
rów. f ... ] Z rozmowy lz Niemirowiczem 
--Danczenką] gubernator zrozumiał tylkn 
iyle. że pplicjanci denerwują publicznoś(: 
SWY.,.,.łrJil.łndurami, obiecał więc prze
brtić ich "<iJe 'ffoki i zastąpić nimi bilete
rów. Na generalną próbę w Panajewski.m 
Teatrze, gdzie odbywały się nasze gościn 
ne wy5tępy, zjechał cały „rządzący" Pe
tersburg; poczynając od wielkich książą~ 
i ministrów, przeróżni dygni tarze, cały 
Komitet Cenzury, przedstawiciele policji 
i inne wysokie osobistości z żonami i ro
dzinami. W samym teatrze i w pobiiżu 
umies.':czono wzmocniony oddział policji, 
po placu przed teatrem jeździli konm 
żandarmi. Można było sądzić, że przygo
rowuje si ę nie 9e1ieralna próba, lecz ge
neralna b!lwa. ~ ... ] 
Przedstawie r..ie na ogół nie miało wiel
kiego powodzenia oni w Petersburgu, ani 
w Mo skwie . • Wimo naszych wysiłków jego 
społeczno-polityczne znaczenie nie doszł o 
do świadomośc i widza, jeśli nie iicziJĆ 
roli Baranowa, (odtwórcy roli Tietierie
wa], któru najmniej myślał o polityce. 

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

DYREKTOR I KIEROWNIK A RTYSTYCZNY KIEROWNICTWO LITERACKIE 
JERZY ZEGALSKI JERZY ADAMSKI 

EWA MOROŃ 
MAREK PIEKUT 

MAKSYM GORKI 

li1sz~zui1 
Bezsiemionow 
Akulina 
Piotr 
Tatiana 
Nił 
Pierczychin 
Pola 
Helena 
Tietieriew 
Szyszkin 
Cwietajewa 
Stiepanida 
Doktor 

SCENY W DOMU BEZSIEMIONOWA 

Przekład: ADAM GRZYMAŁA-SIEDLECKI 

OBSADA: 

ZBIGNIEW KORNECKI 
STANISŁAWA ŁOPUSZAŃSKA 
ANDRZEJ KOWALCZYK 

- TERESA KAŁUDA 
- .JERZY GNIEWKOWSKI 
- ADAM KWIATKOWSKI 
- MAŁGORZATA nEKLUS 
- KRYSTYNA WIŚNIEWSKA-SŁAWIK 
- WOJCIECH GÓRNIAK 
- WIESŁAW KAŃTOCH 
- MARIA MIELNIKOW-KRAWCZYK 
- BOGUSŁAWA KOŻUSZNIK-KUROSAD 
- BOGDAN ZIELIŃSKI 

ASYSTE:NT REŻYSE:RA: JERZY GNIEWKOWSKI 

R EŻYSERIA: 

STEF ANIA DOMAŃSKA 

S C ENOGRAFIA: MUZYKA : 

LILIAN A JANKOWSKA HALINA KALINOWSKA 

KONSULTACJA DRAMATURGICZNA : 

JERZY ADAMSKI 

INSPICJENT: DANUTA PUŁĘCKA 
KONTROLA TEKSTU : LEOKADIA STARKE, ANNA ZYCHEWICZ 

Kierownik techniczny BOGDAN CHOMIAK. główny elektryk JERZY HO
!-OWKA. Kiero~n~cy p~acowni technicznych: elektroakustycznej ZBIGNIEW 
ZBOROWSKI, osw1etlenia EUGENIUSZ GRZONDZIEL, krawieckiej damskiej 
EWA KEHGER, krawieckiej męski~j STANISŁAW KLECKI perukarskiej 
M~RIA BEM, szewskiej JOZEF WILK, tapicnskiej JERZY R

1

AJWA, stolar
skiej . ANTONI JURKIEWICZ, malarskie .i i modelatorskiej KONRAD CU DOK, 
rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, brygadier 'ceny ANDRZl::J BUGAJSKI. 

TEATH SLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO, 40-002 KATOWICE. 
RYNE_K 2: Tel~fony _centrali: 58-72-51, 58-72-52; dyrekcja i sekretariat: 59-89-76, 
organizacja widowni: 58-89-67, !<asa biletowa: 59-93-60. Zastępca dyrektora 
KltYSTYNA SZARANIEC, główn'" księgowy Cl::ZARY GRZYB, kierownik 
muzyczny HALINA KALI NOWSKA, koord~·nator pracy artystycznej BOGU
MIŁA KURCAB, kierownik org·anizacji widowni WIESŁAW PYTLASIŃSKI. 



DUŻA SCENA 

ALOJZY FELIŃSKI 

BARBARA 
RADZIWIŁŁÓWNA 
REŻYSERIA: JAN SYCZ 

SCENOGRAFIA: 
WIESŁAW LJ\NGE 

ML'ZYKA: 
KRZYSZTOF KUPLOWSKJ 

A1'DRZEJ NIEDOBA 

KAPRY I BRZANY 

REŻYSERIA: JAN SYCZ 

SCENOGRAFIA: 
GRAŻYNA ŻUBROWSKA 

OPRACOWANIE MUZYCZNE: 
HALINA KALINOWSKA 

SCENA KAMERALNA 

PLATON 

OBRONA SOKRATESA 
HEŻYSERIA: ZOFIA PETRI 

MICHAŁ PAWLICKI 
SCENOGRAFIA: 
JERZY MOSKAL 

KOSTIUMY: DANUTA KNOSALA 
MUZYKA: 

I30GliMIL PASTERNAK 

CENA ZL JO,-

ION DRUCE 

ZAPACH 
DOJRZAŁEJ PIGWY 

REŻYSERIA: 
KAZIMIERZ KUTZ 

SCENOGRAFIA: 
JERZY MOSKAL 

KOSTIUMY: 
DANUTA KNOSALA 

MUZ'l'.KA: .JERZY MILIAN 

URSZULA KOZIOŁ 

KRÓL MALOWANY 
REŻYSERIA: 

.JÓZEF CZERNECKI 

SCENOGRAFIA: 
OLAF KRZYSZTOFEK 

MUZYKA: ANTONI MLECZKO 

CHOREOGRAFIA: 
HENRYK DUDA 

W PRZYGOTOWANIU: 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

NOC LISTOPADOWA 
REŻYSERIA: 

.JEHZY ZEGALSKI 
SCENOGRAFIA: 
JERZY MOSKAL 

KOSTIUMY: DANUTA KNOSALA 
MUZYKA: MATEUSZ SWIĘCICIU 

UKŁAD RUCHU: 
ZBIGNIEW WASZKIELEW!CZ 

ZGK2, z. 6736/B! 1500 - 1-15 


