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kronika. Źif cia. 

!n.a. k!H.Jma. 

. 
L łwórczoJci 

1868 W Niżnym Nowogrodzie urodził się Aleksy Pieszkow, 
syn Maksyma, rzemieślnika. 

1872 Po śmierci Maksyma Pieszkowa żona jego przenosi się 

wraz z synem do swego ojca, właściciela farbiarni, który 
wkrótce traci majątek. Rodzina wpada w nędzę. 

1875 Aleksy Pieszkow zaczyna chodzić do szkoły. Jednocześ
nie pracuje zarobkowo, zbierając gałgany i papier. Po 
kliku miesiącach przerywa naukę na skutek choroby. 

1875-1884 Aleksy Pieszkow pracuje Jako chłopiec na posyłki, 
potem praktykuje u kreślarza . Po śmierci matki ucieka 
z domu, pracuje jako kuchcik na s tatku, dozorca, pie
karz, stróż nocny. 

1884 Aleksy Pieszkow wyjeżdża do Kazania na studia. Wo
bec braku pieniędzy nie może jednak wstąpić na uni
wersytet. 

1886 W Kazaniu Aleksy Pieszkow styka się ze środowiskiem 
inteligencji, z rewolucyjnie nastrojoną młodzieżą, 

kształci się jako samouk, czyta Marksa. 

1888 Początek działalności rewolucyjnej wśród chłopów nad
wołżańskich. 

1889 Aleksy Pieszkow wraca do Niżnego Nowogrodu. Zna
jomość z Korolenką. Zaczyna pisać. Aresztowany w 
związku ze sprawą rewolucjonisty Somowa, przebywa 
miesiąc w więzieniu . 

1891 Wielka piesza wędrówka przez Rosję . Gorki przemierza 
setki kilometrów w poszukiwaniu cllleba i wiedzy o lu
dziach. 

1892 Opowiadanie „Makar Czudra" wydrukowane po rnz 
pierwszy w tyflijskiej gazecie „Kaukaz" pod pseudoni
mem Maksym Gorki. 

1898 „Szkice opowiadania", wydane w cJwócłl tomacl1, 
przynoszą Gorkiemu rozgłos . 

1899 Gorki zaczyna wspólpracować z marksistowskim czaso
pismem „Życie". W tym samym roku poznaje w Jalcie 
Czechowa. 

1900 Gorki po;maje w Mos kwie Tolstoja. 

1901 W marcu Gorki bierze udział w demons tracji w Peters
burgu. W kwietniu w czasopiśmie „ życie" ukazuje ~ię 

„Pieśń o zwiastunie burzy". Po powrocie do Niżnego 
Nowogrodu Gorki zostaje aresztowany zesłany do 
Arzamasu. 

1902 Gorki zostaje wybrany llonorowym członkiem Akademii 
Nauk, ale Mikotaj II unieważnia wybór. Na znak pro
testu Czechow i Korolenko wys tępują z Akademii Nauk. 
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1905 Gorki zostaje osadzony w twierdzy PielropawlowskieJ, 
jako autor odezwy zawierającej żądanie delronlzacjl 
Mikołaja Il. Po wyjściu z twierdzy, w grudniu, Gorki 
poznaje Lenina. 

1906 W styczniu Gorki występuje na wiecu w Helslngforsle, 
po czym opuszcza Rosję, stając się emigrantem poli
tycznym. W październiku osiedla się we Włoszech, na 
Capri. 

1907 Gorki bierze udział w londyńskim zjeździe SDPRR. 

1909 Gorki zakłada na Capri szkolę partyjną dla robotników 
kierowanych tam przez komitety partyjne Moskwy 
i Innych miast. 

1910 Lenin odwiedza Gorkiego na Capri. 

1913 W grudniu po ogłoszeniu amnestii, Gorki wraca do Rosji. 

1914-1921 Ożywiona działalność literacka i publicystyczna 
Gorkiego. 

1921 Gorki, chory na pluca , wyjeżdża ponownie do Włoch. 

1921-1927 za granicą Gorki pisze kilka większych utworów 
literackich oraz rozwija ożywioną działalność publicys
tyczną w obronie ZSRR. 

1928 Gorki wraca do ZSRR. 

1929 Na v Zjeździe Rad Gorki zostaje wybrany do Central
nego Komitetu Wykonawczego (CIK). 

1934 Gorki organizuje i przewodniczy I Zjazdowi literatów 
radzieckich. 

1936 Smierć Maksyma Gorkiego. 
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M ilKSY M GORKI 

WAZNIEJSZE UTWORY 

Proza: 1892 - debiut lit eracki, opowiadanie „ Ma
kar Czudra" , 1898 - ,.Szkice i opowiadania"; 1899 -
„Foma Gordiejew"; 1907 - „Malka"; 1913 - „Dzie
ciństwo"; 1916 - „Wśród ludzi"; 1923 - „Moje uni
wersytety "; 1924 - „Włodzimierz Lenin"; 1925 - „A r
tamonow i synowie"; 1927 - „Klim Samgin". 

Dramat: 1902 - „Mieszcza nie"; 1903 -- „Na dnie"; 
1904-1905 - „Letnicy"; 1906 - „Wrogowie" ; 1910 -

„Wassa Żelaznowa "; (pierwsza redakcja); 1932 - „Je
gor Bułyczkow i inni"; 1935 - „Wassa Żelaznowa" 
(druga redakcja). 
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Mieszczaństwo, które gęsto okleiło naród 
swoją lepką warstwą, nie może nie czuć, 
jak cienka jest na zimna warstwa, jak kipi<! 

pod nią wrogie mu instynkty, jakim żarem 
rozpala się pod nią nieprzejednana śrr.iała 
myśl, i topi się, spaJa wiekowe kłamstwo. 

To nacisk energii z dołu w górę wzbudza 
w mieszczaństwie okropny strach przed 
iyciem - w swoim zasadąiczym podłożu 
jest to strach przed narodem. 

Maksym Gorki 



Jerzy Lenarczyk 

„MIESZCZANIE" 

Po latach Go rki mówił, że pasjonowały go zawsze 
dwa typy ludzkie : człowiek dążący do przebudowy 
świata i mieszczuch. Nie było tedy sprawą przypadku, 
iż pierwszej sztuce dał tytuł Mieszczanie (1901). Pisarz 
miał przed so bą zadanie trudne, ponieważ problema
tykę mies zczań stwa spenetrowała już dokładnie lite
ratura rosyjska, że zwłaszcza w tym roku znaczny roz
głos zdobyła sztuka Najdienowa Dzieci Waniuszyna 
w której autor ukazał waśń „ojców i dzieci" powo~ 
dującą rozpad prowincjonalne j rodziny mieszczań
skiej. 

Na pier wszy rzut oka sztuka Mieszczanie była też 
tradycy jnym dramatem rodzinno-obyczajowym, sta
wiającym sobie za cel demaskowanie zakłamania i mo
ra lnej nic ości mieszczaństwa ; zbudowany był na Cze
chowowskiej zasadzie zdekoncentrowanej fabuły 
i krzyżujących się wątków , okraszony podtekstem 
i pauzami, podkreśloną powszedniością wydarzeń i dia
logów składających się na „potok życia" . Rozpada j ą 
s ię więzy rodzinne w domu kupca Biezsiemionowa: 
Tatiana zaprotestowała przeciwko bezmyślnej egzys
tencji m ieszczańskiej nieudanym samobójstwem, zbun
tował się Piotr, odszedł wychowanek Nił z Polą. W fi
nale sztuki Biezsiemionow jasno już widzi swą klęskę; 
z dEspotyzmu patriarchy, przed którym drżała zastra
szon a rodzina , n ie zostało nic . 

Nic także nie zos tało z rebelii jego dzieci. Finał 
sztuki - jakby po czechowowsku - po dramacie rozbi
tych iluzji przywraca sytuację wyjściową. Zbuntowa
ny Piotr - zgodni e z repliką „bosiaka" Tietieriewa -
powróci z symbolicznego piętra na dół , przesunie tylko 
nieco m eble w mieszczańskim chlewie i będzi e statecz
nie konty nuował dzieło ojca. Na tym kończą się jednak 
zbi eżności z ówczesnym dramatem rodzinno-oby cza
jowym. Nie wróci bowiem Nil. 

W postaci maszynisty Niła skupił Gorki wszystkie 
dotych czasowe próby ukazania pozytywnego bohatera 
swej epoki. Ni! miał świadomość nabrzmiewania kon
fliktów między proletariatem a burżuazją, jego mono
logi o „ rozkład zie pociągów , który należy zmienić", 
o prawie do władzy tych, którzy pracują, dźwięczały 
ze sceny jak hasła rewolucyjne przepojone przeświad
czeniem o możliwości i nieuchronności zmiany sto
sunków międzyludzkich oraz wiarą w życie i własne 
s iły. Pos tać to jednak w znacznej mierze statyczna, 
pokazana nie w działaniu, lecz przede wszystkim 
w deklaracjach . 
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Gorki na przełomi e wieku entuzjazmował się „bo
haterskim" melodramatem neoromantyka Rostanda; 
w 1900 roku pisał do Czechowa: „Czy widział Pan 
Cyrana de Bergerac na scenie? Oglądałem . tę sztu~ę 
niedawno i ogarnął mnie zachwyt(. .. ) Oto iak nalezy 
żyć - jak Cyrano. A nie należ:( - jak wuj~sz~k Wa
nia i wszyscy do niego podobni". W postaci N:ła ~o
brzmiewały echa „bohatera" melodramatu. Os1ągn.1ę
cie Gorkiego polegało na tym, że rozpad rodziny 
mieszczańskiej motywował - w odróżnieniu np. od 
Fomy Gordiejewa, starciem realnym sił społecz~ych , 
że przeciwstawił postać Niła obu pokoleniom m1e~z
czańskim i pokazał w ten sposób nieistotność konfl1~
tu „ojców" i „dzieci" . Waśń pokoleń przeobraził.a ~1ę 
w kolizję dwóch ideologii , dwóch klas, dwóch swia-
tów. 

Spektakle Mieszczan przysporzyły władzom .wiele 
kłopotów, często przekształcały się w <;lemonstracJe po
lityczne. w Białym stoku padły na ulicach trupy . 
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„ MAKSYM GORKI" 
PZWS, 1966 



TIETIERIEW (do Bie:z:siemionowa) : 

Jest eś w miarę m.qdry i w miarę głupi , 

w miarę - dobry i w miarę z ly , w miarę ucz ci
w y i w miarę podły, tchórzliwy i odwa:i.ny ... 

W zorowy z ciebie mieszczanin. J est eś dosko
n a.lym wciel eniem pospolitości mieszczański ej. 

T ej s iły , kt óra zwyci ęia naw et bohaterów. I ży
je, i yje i triumfuje. No, w ypijmy , zanim poda
d:w, kapuśnia k, czcigodny krecie .. . 

M. Gorki „Mieszczenie", akt II 

N. W . Nerew: PODZ/l\Ł R.ODZ INNY 

Nil: 

Wiem, że życie jest trudne, że czasem jest 
ohydnie okrutne, że nieokiełznane, brutalne siły 
napierają na człowieka i dławią go. Wiem o tym 
i to mi się nie podoba, to mnie oburza. Takiego 
porządku na świecie nie chcę! Wiem, że życie to 
sprawa poważna, ale jeszcze nie uporządko

wana, że będę musiał zużyć wszystkie siły 

i zdolności, by je uporządkować. Wiem, że nie 
jestem bohaterem, tylko uczciwym, zdrowym 
człowiekiem, a jednak mówię: to nic, nasza 
sprawa zwycięży! I wytężę wszystkie siły, żeby 
zaspokoić to jedno pragnienie: wejść w sam 
środek życia, ugniatać je jak ciasto. I tak , 
i owak, jednemu przeszkodzić, innemu pomóc ... 
W tym właśnie jest radość życia! 

M. Gorki „Mieszczenie'', akt IV 

I . Riepin : ARESZTOWANIE AGITATORA 



Konstanty Stanisławski, Maksym Gorki i E. Lilina 
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Konstanty Stanisławski 

CJJ} okól /)rapremiery 
cm ,, 

"-1/lteszczun 
Rozruchy i rodząca s ię rewolucja wniosły na scenę 
teatru szereg utworów odzwierciedlających społeczno

polityczne nastroje, niezadowolenie, chęć protestu, 

marzenia o bohaterze odważnie mówiącym prawdę . 

Cenzura i władze policyjne nadstawiały uszu, hulał 

czerwony ołówek na składanych cenzurze egzempla

rzach wykreślając najmniejsze aluzje mogące naru

szyć publiczny spokój. Obawiano się, aby teatr nie stal 

się areną dla propagandy. A istotnie można było za

uważyć usiłowania w tym kierunku. (.„) 

Człowiekiem, który dał początek i był głównym 

twórcą społeczno-politycznego kierunku w naszym te

atrze, był Aleksiej Maksymowicz Gorki. Wiedzieliśmy, 

że pisze on dwa utwory: jeden, którego treść opowia

dał mi na Krymie i który nie posiadał jeszcze tytułu, 

drugi zaś pod tytułem Mieszczanie. (.„) 

A. J. Kiri!łow: Gorki czyta swój utwór artystom teatru 
MCH AT 



Mieszczanie dojrzeli · pierwsi i dlatego ta sztuka 

weszła w świat wcześniej niż pierwszy z zamierzonych 

utworów. Oczywiście, byliśmy jej radzi i przeznacza

liśmy ją na inaugurację w zbliżającym się sezonie no

wego teatru ( .. . ) 

Sezon 1901-1902 roku, w którym przygotowano 

sztukę, zbliżał się ku końcowi, a przedstawienie nie 

dojrzało nawet do generalnej próby, która utrwaliłaby 

naszą pracę sceniczną. Jeśli nie zafiksuje się jej na 

czas wszystko zapomnimy i trzeba zaczynać od począt

ku. Z tego powodu, bez względu na trudności , posta

nowiono koniecznie urządzić publiczną próbę general

ną w Petersburgu, gdzie jak zwykle grywaliśmy na 

wiosnę . Pod względem politycznym czas był burzliwy 

i niespokojny. Policja i cenzura śledziły każdy nasz 

krok, gdyż Teatr Artystyczny dzięki nowemu repertu

arowi uważany był za postępowy , sam zaś Gorki był 

pod nadzorem policji. Początkowo nie chciano dać zez

wolenia . Rozpoczęły się starania. O pozwolenie na wy

stawienie Mieszczan najbardziej zabiegał Witte. Uzys

kano je wreszcie, lecz z warunkiem wniesienia po

prawek.( ... ) 

Na generalną próbę w Panajewskim Teatrze, gdzie 

„Mieszczanie" w moskiewskim teatrze MCH AT 
W T. 1902 

odbywaly się nasze gościnne występy, zjechał cały 

„rządzący " Petersburg ; poczynając od wielkich książąt 

i ministrów, przeróżni dygnitarze, cały Komitet Cen

zury, przedstawiciele policji i inne wysokie osobistości 

z żonami i rodzinami. W samym teatrze i w pobliżu 

umieszczono wzmocniony oddział policji; po placu 

przed teatrem jeżdzili konni żandarmi. Można było 

sądzić, że przygotowuje się nie grneralna próba lecz 
ge neralna bitwa. 

Z książki: „Moje życie w sztuce" 

PIW, 1954 . Tłum. Zofia Petersowa. 

„Mieszczanie" w moskiewskim teatrze MCH AT 
W 1902 T. 



NH 

Mieszczanie w moskiewskim teatrze MCH AT w 1902 r. 

Bezsiemionow 
i Akulina 
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Corki u. śród icykonau.·ców prapremierowego przedsta
wienia „Mieszczan" 
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MAKSYM GORKI 

sztuka w 4 aktach 

Przekład: 

Paweł Hertz • ł1 Seweryn 

OS~ BY : 

Pollak 

Biezsiemionow Wasilij Wasiljewicz, zamożny 
mieszczanin MIECZYSŁAW TARNAWSKI 

Akulina Iwanowna, jego żona SABINA MIELCZAREK 

Tatiana, nauczycielka ) HANNA RESZCZYŃSKA 
. l ich dzieci 

Piotr, były student J WIESŁAW CELLARI 

Nit, wychowanek Biezsiemionowa FELIKS WOŻNIK 

Pierczychin, daleki krewny Biezsiemionowa, handluje 
ptakami KLEMENS MYCZKOWSKI 

Pola, jego córka, szwaczka ZOFIA GRABSKA 

Helena Nikołajewna, wdowa po naczelniku więzienia, 
mieszka u Biezsiemionowa 

Tietieriew, śpiewak l L k t o a orzy 
cerkiewnv . t ł . · is o owmcy 

Szyszkin, student Biezsiemionowów 

Cwietajewa, nauczycielka, przyjaciółka Tatiany 

Sticpanida, kucharka 

ALICJA MADEYSKA-PIOTROWSKA 

STANISŁAW PIOTROWSKI 

BRONISŁAW TABORSKI 

ZOFIA BOJANOWSKA 

ZOFIA TARSKA 

Doktor . . . . . . 'ł . . LEON LEŃSKI 
Rzecz dzieje się w p wincjonalnym miasteczku 

Reżyseria: TADEUSZ ŻUCHNIEWSKI Scenografia: MARIAN KOŁODZIEJ 

Asystent reżysera: STANISŁAW PIOTROWSKI Kontrola tekstu: JANINA DAWCZYK 

Przedstawienie prowadzi: BRONISŁAW TABORSKI 

Przerwa po drugim i trzecim akcie 



MAKSYM GORKI 
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GORKI I CZECHOW 
Jewgienij Tagier: 

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że Czechow 
i blisko z nim związany zespół Moskiewskiego 
Teatru Artystycznego podsunęli bezpośrednio 
Gorkiemu myśl pracy w dziedzinie dramatu. 
Czechow był w dosłownym sensie pierwszym 
odbiorcą sztuk Gorkiego, pierwszym ich kryty
kiem i czytelnikiem, tak samo jak Moskiewski 
Teatr Artystyczny, tak Czechowowi bliski, był 
pierwszym i najlepszym ich interpretatorem 
scenicznym. 

Czechow zapoczątkował nowe pojmowanie 
„dramatyzmu", jeśli przez słowo to rozumieć 
ten pierwiastek, który warunkuje w sztuce roz
wój postaci, który ukazuje jej sens i treść. 

Czechow jak gdyby mówił: dramatyzm jest 
wszędzie. Życie w każdym swoim przejawie jest 
dramatyczne, to znaczy pozwala na sceniczne 
rozwinięcie postaci, ujawnienie tych skompliko
wanych stosunków wzajemnych i konfliktów 
ze światem, ze społeczeństwem, w jakie popada 
człowiek. Dlatego nie ma w gruncie rzeczy 
u Czechowa postaci epizodycznych i „pomocni
czych'', ani grających jedynie rolę wiązadeł, 
pustych scen i dialogów. Choatyczne repliki 
w jego sztukach, wpadające jedna w drugą jak 
gdyby przypadkowe i bez związku, potrzebne 
są nie tylko po to, by wywołać złudzenie praw
dziwego życia; są również usprawiedliwione 
dramatycznie, to znaczy, że w metodzie arty
stycznej Czechowa są one równie „dramatycz
ne", jak dialogi posuwające naprzód akcję . [ . . . ] 

I w pierwszych krokach Gorkiego jako dra
maturga wyczuwa się wyraźnie więź z metodą 
dramaturgiczną Czechowa. 

Sztuki Gorkiego pomyślane były jako rozle
głe obrazy rzeczywistości społecznej . .Już same 
ich tytuły wskazywały nie na indywidualnego 
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bohatera, lecz na określone warstwy życia spo
łcznego. Mieszczanie, ludzie „z dna", „letnicy" 
jako synonim pozbawionej gruntu pod nogami 
inteligencji burżuazyjnej - całe światy życia 
społecznego, z charakterystycznymi właściwo
ściami ich buntu, psychiki i ideologii ulegały 
odtworzeniu na scenie. Ta epicka strona drama
turgicznego zamierzenia wymagała nieskrępo
wanej elastycznej formy, rozległego i wszech
stronnego obr.azu życia na scenie. Te formy wła
śnie , których nowatorskim głosicielem był Cze
chow, rozwijał i kontynuował w swych sztukach 
Gorki. 

Krocząc śladem Czechowa Gorki starał się 
pokazać na Ecenie naturalny bieg życia, nie tego 
wyselekcjonowanego i spreparowanego, spe
cjalnie w celu przedstawienia na deskach sce
nicznych , ale jak gdyby wyłamującego się ze 
ścian pudła scenicznego, życia odczuwalnego 
w swym nieprzerwanym tętnie i przed zapad
nięciem kurtyny i po jej opuszczeniu . 

„MAKSYM GORKI" 
PZWS, 1966 
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Włodzimierz Niemirowicz-Danczenko: 

N owy wielki talent, jaki się pojawia raz na 
kilk a dziesięcioleci. Błyskotliwy jak fajerw erk. 
Wyszedł z łona ludu . J ego życie owiane było 
lege11.dą. 

. . . Wyszły już wówczas trzy tomy jego opo
wiadań. Głośne były: „Malwa, Grzywka i Byli 
ludzie". Zachwyt budziła i treść i forma. Budziły 

·zachwyt nowe postaci z mało znanego świata ? 
które jakby patrzyły na nas z upalnej stepowe,1 
mgły lub zadymionych podwórzy, patrzyły z re
zerwą i zuchwale, z pewnością siebie, jak na 
obcych, jak na jutrzejszych wrogów na śmierć 
i życie, postaci drażniące pogardą dla naszeg~ 
schludnego odzienia, pięknem swej muskularne] 
siły i - co najbardziej godne żazdrości - dr~ż
niące nas swobodnym i śmiałym rozstrzygnię
ciem wszystkich naszych „przeklętych proble
mów". Zachwyt budziło również słoneczn~, peł
ne miłości życia naświetlenie tych postaci oraz 
gorący bojowy, pełen męstwa temperament sa
mego autora. Urzekał również i artyzm: wykute 
zdanie wyrazisty, obrazowy język, nowe trafne 
porów~ania, prostota i lekkość poetyckich wzlo
tów. Nowy romantyzm. Dzwięczała w tych 
u tworach radość życia. 

Bardzo interesująca była obserwacja stosun
ków między Czechowem i Gorkim. Tak bardzo 
różnili się między sobą. Jeden - to s~odka tę
sknota zachodu słońca, żałosne marzenie o ~yr
waniu się z powszedniości, miękkość i dehkat~ 
ność barw i linii; drugi - także chce się ~yrwac 
z mrocznego „dzisiaj ", ale jak? Z boJOWYJ'.1 
okrzykiem na ustach: z napi~tym~. mus.kulami, 
ze śmiałą, radosną wiarą w „Jutro , a me w to, 
co będzie za „dwieście, trzysta lat". 

„O teatrze", PIW, 1957 

- 21 -



· \\"1· \\ łor1 • l< 1l11ia li. \l:m·.1 l!JO;I r11l.11 

KĄ%Ull EHZ,\ I\ .\ ~11\~I\ I Eł ;o 

IESZCZlNll 
... ; ·::~ ... 

~,„, .... ,..,,1 , t.. 1. „, „,,;„o 1 ": J.•„•i••• ••i.::•u'1ó„ łt l'J ... 

- 22 -

s § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

~ „MIESZCZANIE" 
~ NA POLSKIEJ 
§ 
s § 
§ 
~ § 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ s 

SCENIE 



P i.arw~za pr zad~ta.:uiania. 
Zainteresowanie Gorkim w naszym społeczeństwie 
było tak duże, że wydawano jego utwory w języku 
pol~kim już w krótkim czasie po ich ukazaniu s ię 
w Rosji. Tak samo było z pierwszymi jego drama
tami. Polska premiera „Mieszczan" odbyła się w 8 
miesięcy po realizacji tej sztuki w Moskiewskim Tea
trze Artystycznym. Pierwszy wystawił Gorkiego Teatr 
im. Słowackiego w Krakowie w tłumaczeniu Adama 
Grzymały-Siedleckiego. Premiera odbyła się 22.XI. 

1902 r. 
Pisał Józef Kotarbiński: „Niezwykły oddżwięk 

w krytyce i publiczności krakowskiej znalazł mocny, 
realistyczny talent Maksyma Gorkiego, nie tylko jako 
wyobraziciela nowych prądów demokratycznych rady
kalnych rosyjskich ale jako twórcy pełnego współczu
cia dla niedoli nędzarzy i wydziedziczonych ( ... ). W 
dobrej reżyserii całość wyszła żywo i składnie. W ro
lach głównych Jednowski, Sosnowski, Pawłowski i Za
wierski wykazali, że aktorowie polscy umieją się wcie
lać w duszą i ciało łudzi rosyjskich". 

Jeszcze większym powodzeniem cieszyła się sztuka 
- we Lwowie w reżyserii Tadeusza Pawlikowskiego, 

gdzie zaraz po Krakowie odbyła się premiera „Mie
szczan". W ilości przedstawień Gorki zajął tam drugie 
miejsce po Szekspirze. Imponująca była obsada aktor
ska. O tym przedstawieniu wspomina ciekawie Solski. 
Po premierach krakowskiej i lwowskiej grano „Mie
szczan" w Warszawie i innych miastach polskich. Kil
ka inscenizacji tej sztuki odbyło się też w ostatnim 

dwudziestoleciu. 
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Ludwik Sols~ i 

W ~pomniania z lwow~kiaj pramiar'ł 
Koni ec s tycznia przy niós ł czyn artys ty czny duże j 

miary: premier ę Mieszczan Gorkiego. Zarówno ten 
spekta kl , j a k w ystawiona w pól roku póżniej sztuka 
wielkiego pisarza Na dnie, znalazły s i ę na kartach 
hi s to r ii teatru polskiego. Pawlikowski by ł entuzjas tą 

Gorkiego, ni e szczędził więc trudu , by jego sztuki mia
ły najlepszą opiekę i najstaranniejszą obsadę . W M ie 
szczanach Biezsie mionowa grał Ferdynand F eldman. 
Akulinę - Gostyńska, Piotra - Nowacki, Tatianę -
Bedna r zewska, Nila - Roman , Tietieriewa - Kamiń

ski, Helenę Kriwcową - Solska, ptasznika Pierczychi
!la - ja , a j ego córkę Polę - Morska. Tro chę krępuj e 

mnie mówi enie z takim entuzjazmem o przeds tawie
niu, do którego realizacj i przyczyn i łem s ię współpra cą 

reżyserską i w któr ym sam grał em, ale poni eważ nie 
byłem wyłącznym sprawcą sukces u, więc gdy oddam 
s prawiedliwość kolegom, może przypomnienie włas 

nych zasług nie wyda się zbyt rażące. Zatem na pierw
szy m miejscu Fe ldman. Potężna kreacja, godna naj
większych mistrzów sceny rosyjskiej. Wielkie pan

n eau przedstawiające całą napiętn·owaną przez Gork ie
go klasę społeczną skupiało s ię jak w soczewce w tym 
jednym, groźnym okazie. Trzeba było mieć odwagę 

Niła , że by mu s ię przeciwstawiać . Ach! co mówię ! 

Żeby s ię nawet głośni e j odezwać! Cóż to była za satys 
fa kcj a rozgrywać każdą scenę z Feldmanem! .Jak on 
czul tekst i sytuację! Jaki ża rliwy był w gniewie czy 
ra dośc i. A jak umiał -słuchać partnera! Wobec te j wiel
kiej s ztuki zapominało s ię o grze, musiało się być tym 
kogo się grało. 

W uniesi eniu miażdżył przeciwnika wyrazis tością 

swego gniewu, w tkliwości rozczulał do łez, śmiechem 
zarażał, w smutku budził głębokie współczuc ie, a nik
czemnym potrafił być aż do fizycznego wstrętu. A jaki 
był władczy ! (. .. ) W cieniu takiego Biezsiemionowa 
żyła cicha Akulina, chodzące serce - Gostyń s ka. 

Aktorka wyśmienita , a w tej roli - wzór dobro ci 
i pros toty. Międ zy nimi, w klatce stworzone j przez 
ojca, tłukły się dwie młode is toty, żądne innego życia , 

żądne wolności , zawif szone między dwoma świa tarni : 
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Tatiana i Piotr , Bednarzewska i Nowacki. Cóż można 
o nich powiedzieć? Chyba to, co mówili widzowie: 
z aktu na akt stawali się coraz bliżsi , coraz bardziej 
zrozumiali , coraz bardziej ludzcy. Chciałoby się wycią
gnąć do nich pomocną dłoń. Zwłaszcza do niej . Stwo~ 
rzenie takiego kontaktu z publicznością pow inno byc 
wystarczającą miarą osiągnięcia. Po drugiej s troni_e 
barykady stal Nil. Uzbroił go autor w spory zapas s ił 
do walki z biezsiemionowszczyzną. Ale chociaż postacie 
Gorkiego bynajmniej nie s ą z papieru, sam tekst nie 
starczyłby do zmagań z tak tw ardym przeciwn ikiEm , 
jak ten tyran - Feldman. Trzeba było na to Romana. 
Ten dopiero stwarzał przeciwwagc; . . Jak młody żbik, do 
czasu ukrywał kły, by wbić je potem bezlitośnie 
w kark przeciwnika. Przy nim s t a ła Pola-Morska, 

Ludwik Solski w roli Pie rcz ychina 

aktorka znakomita , godna partnerki Romana. W to 
środowisko niepokój wnosiła Helena Kriwcowa -
Solska. Ważna rola w jej rozwoju artystycznym . Wre
szcie dwóch ludzi , trochę nie z tego świata; śpiewak 
koście lny Tietieriew w ujęciu Kamińskiego i mój pta
sznik - Pierczychin . Kamyk wyzbył się swojej stałej 
pańskości i stworzył postać, w której było prostactwo 
obok filozoficznej zadumy, nihilizm, naplewatielstwo 
i uczuciowość: cynik i dusza-człowiek . Piękny popis 
sztuki aktorskiej. W jednej roli cala rewia charakterów. 

Ja miałem żmudne zadanie, bo do roli Pierczychina 
nie wystarczyło opanowanie rzemiosła scenicznego, ale 
trzeba było jEszcze przestudiować śpiew ptaków. 
W okresie poprzedzającym próby wyszukiwałem we 
Lwowie różnych ptaszników, u których godzinami 
uczyłem się ptasiej mowy, ich pogwizdywań i śpiewów, 
przyglądałem się ich igraszkom i zwadom, zabawom 
i czułościom. Dopiero poznawszy część tych tajemnic 
przystąpiłem do opracowania roli. Obserwacje poczy
nione wśród hodowców i miłośników tego skrzydla
tego towarzystwa ułatwiły mi stworzenie typu ptasz
nika, żyjącego wprawdzie wśród ludzi, ale jakby poza 
n imi. Mój Pierczychin objechał później sceny Krakowa, 
Łodzi , Wilna , Lublina i wielu innych miast. Bardzo 
go lubiłEm. Ale już nigdy nie grałem w równie świet
nym ensemble'u, jak wówczas we Lwowie. Potrafili
śmy wywołać tak ogromne napięcie u słuchaczy , że 

wytrzymywali bez szmeru szalenie ryzykowną, docho
dzącą do d zie s i c; c i u minut niemą scenę , w czasie 
której Gostyńska, Kamiński , Roman i ja, w komplet-

W. G. Pierow: Łowca 



Wladyslaw Roman jako Nil 

nym milczeniu czekaliśmy , kiedy się udobru~ha .Biez
!' iemionow i będzie się można znowu odezwac. N1ebez~ 
pieczE:ństwo takiego eksperymentu zna tylko ~ pel~1 
aktor . Ale pojęcie o nirn - chociaż nikle - d~c moze 
każdemu wspomnienie jakiegoś występu publicznego, 
dc-klamacji , przemówienia , w czasie którego prelegen
Lov.·i brakło słowa, lub zginął wąt e k. Kilka sekund .n~
myslu _ co dalej mówić - - wydaje się wiecznosc1ą. 

Prawda? 
„ws11 omnicnia", 1893-1951 

Kraków, 1956 
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Gabriela Zapolska 

W p.rzadi>wi.ci.a zmartw11-ch.w~fo.nia 

Kolo tego samowara, kolo tej niewielkiej lampy, 
kolo tych spodeczków „czajem" nalanych - wieczys ta 
wre walka . Na pozór - domowa, mała, nędz:-ia - nic 
nie znacząca. Ot - kłóci się jedna rodzina, żre się koło 
domowego ogniska. Niby to w czterech ścianach zam
lrnic;la kłótnia kilku głosów, wymiana ostra zdań i my
śli. A przecifŻ jest to świat cały' .Jaki to wielki, sz ~ 

roki świat mieści się właśnie w tej izbie, w której 
przed ikonem pali się niewielka lampeczka starej Z3.

korzenionej wiary. To nie mieszczanin stary i zgryźli
wy kłóci się ze swym wybladłym synem i zamkni ę tą 

w sobie córką - lecz tu wre walka wieczysta , tragicz
na, potężna - młodych i starych, ojców i dzieci .. Jak 
race ogniste biegają słowa od samowaru , który ciągnie 
.iak magnes rozmiłowanych w porządku starych - ku 
temu ciemnemu kątowi, gdzie migoczą okulary mło
dych , gdzie od czasu do czasu s pod jasnej jak len grzy
wy błyszczą oczy zbolałej dziewczyny. I padają te sło-
·.va jak race ... „Cóż wy tam w kącie - mądrzy wy-
~szlalceni? ... ha?" Odpowiedź krótka: „Zostawcie nas 
w spokoju , nie zrozumiecie nas nigdy". Lecz starzy nie 
chcą zostawić w spokoju tych, którzy im tak wzgar
dliwie odpowiadają. Ciągną dalej walkę - wzywają 

- kr zyczą , pienią się wreszcie bezsilnie. Cóż my? 
cóż - ustąpić wam mamy? My - silni całą serią lal 
przeżytych i przecierpianych. A młodzi ze swego kąta 
odrzucają: „my silni całą serią lat przeczutych 
i w przeczuciu tym przecierpianych 1" 

Walka wzrasta, starzy nie chcą ustąpić ;:e swych 
stanowisk. Czują , że muszą ... lecz nie to ich drażni. 
lc:h drażni głównie milczenie tych młodych, ta tajem
nica , którą otaczają swe przyszłe życie. „Ja pragnę 

wiedzieć, jak ty żyć będziesz?" wola Biezsiemionow -
on, który żyje otwarcie rozrzucając tajemnice swego 
serca , duszy, myśli , dookoła samowarowego stołu . 

„Jak ty żyć będziesz?" A Pietia, syn jego, stoi przed 
nim milczący, zagadkowy w swych okularach w czar
nej odzieży, stoi i milczy. W milczeniu tym jednak wy-
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czuć można: „Ja wiem stary głupcze, usuń się tylko ... 
Ja wiem, jak mam obmyślony cel życia, lecz ty o tym 
wiedzieć nie będziesz". I ta tajemnica zawarta w du
szach dzieci, które nie sądzą swego ojca godnym i dość 
rozwiniętym wspólnie z nimi aby ich mógł odczuć i zro
zumieć, stanowi główną oś dramatu Gorkiego. On cho
dzi dokoła nich jak widz dokoła dzikich, milczących 
wspaniale zwierząt. Patrzy na nich, zaczepia, drażni. 
Wreszcie płaszczy się - niemal upokarza, zdradza 
przed nimi ze swą miłością - i nic nie uzyskuje. 
Chłód, milczenie wzgardliwe, wreszcie opuszczenie. 
Rozdżwięk straszny, nieporozumienie wieczyste - sta
rych i młodych. Mamy trzy światy zamknięte w tej 
ciasnej przestrzeni. Burzą się, dręczą i fermentują pod 
łagodnym blaskiem ikonowej lampki. Cała Rosja zam
knięta w tej izbie! Gorki cały wypowiedział się w tej 
sztuce. Cała jego głębokość, sentyment, ból jakiś prze
nikający i zmuszający nas do odczuwania jego bólu. 
Rozterka, rozdroża, niepewność przyszłych losów Ro
sji - wszystko tam drży, jęczy - skarży się w ponu
rej ciemni. ( ... ) Jest to prawdziwa tragedia duszy ro
syjskiej w rozterce, w agonii, w przedświcie - zmar

twychwstania. 
Fragment recenzji z tomu: 

„Szkice teatraine" 

Wyd. Lit. 1958 

W ramach obchodów 
50-lecia Wielkiej Rewolucji Październikowej 

TEATR ZIEMI POMORSKIEJ 
W GRUDZIĄDZU 

organizuje 

DEKADĘ KULTURY RADZIECKIEJ 

W programie: 

3.XI. piątek, godz. 18.00 
MIESZCZANIE Maksym Gorki 
Teatr Ziemi Pomorskiej Grudziądz 

4.XI. sobota, godz. 18.00 
MIESZCZANIE Maksym Gorki 
Teatr Ziemi Pomorskiej Grudziądz 

5.Xl. niedziela, godz. 18.00 
MIESZCZANIE Maksym Gorki 
Teatr Ziemi Pomorskiej Grudziądz 

6.Xl. poniedziałek, godz. 18.00 
CUDZE DZIECKO Wasyl Szkwarkin 
Teatr Ziemi Pomorskiej Grudziądz 

7.XI. wtorek, godz. 17.00 
KONCERT MUZYKI ROSYJSKIEJ 
I RADZIECKIEJ 
Filharmonia Pomorska Bydgoszcz 

8.XI. środa, godz. 19.00 
OPOWIEŚĆ PEWNEJ DZIEWCZYNY 
Aleksiej Twierskoj 
Teatr Ziemi Gdańskiej Gdynia 

9.XI. czwartek, godz. 19.00 
TRZY SIOSTRY Antoni Czechow 
Teatr Polski Bydgoszcz 

1 O.XI. piątek, godz. 19.00 
W ASSA ŻELEZNOW A Maksym Gorki 
Teatr im. St. Jaracza Olsztyn 

11.XI. sobota, godz. 19.00 
IRKU<;KA HISTORIA Aleksiej Arbuzow 
Teatr im. W. Horzycy Toruń 

12.XI. niedziela, godz. 19.00 
NA DNIE Maksym Gorki 
Teatr im. Al. Fredry Gniezno 

Przedsprzedaż biletów w kasie teatru od 30 października 1967 r. 
codziennie od godz. 10.00 do 12.00 i od godz. 17.00 do 19.00 

Uwaga: Zamówienia na bilety zbiorowe Zakładów Pracy 
i Szkol, przyjmuje Dział Organizacji Teatru od godz. 
9.00 do 15.00 tel. 34-76 
Od 13 do 22 listopada br. „MIESZCZANIE" - Ma
ksyma Gorkiego dla szkół 
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W REPERTUARZE 

TEATRU ZIEMI POMORSKIEJ 

W. Szkwarkin 

komedia w 3 aktach 

w opracowaniu muzycznym 

GRZEGORZA KARDASIA 

Reżyseria: 

STEF ANIA DOM ANS KA 

Scenografi a : 

EWA NAHLIK 

Kierownik Działu Organizacji: Homua1cl Buczkowski 

KIEROWNICY DZli\LOW TECHNICZNYCH: 

kierownik techniczny - Maksy milian Rohn , Stolarnia 
Teobald Or zechowski, Malarnia - Józef Zamyślewski, Pra
cownie krawieckie : męska - Antoni Sołobodowski, dam
s ka - Zofia Lewandowska, Rekwi zy ty - Henryk Senl<beil , 
Główny elektryk - Tadeusz Sziming, Perukarnia - Ryszard 

Jurek 
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WYDAWCA: 
TEATR ZIEMI POMORSKIEJ 

W GRUDZIĄDZU 

GrZGrat. 2963 - 4.10.67 - 800 - Lz-1&'286 
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D E K A D A 
KUL TURY RADZIECKIE'-' 
W GRUDZIĄDZU 

NA 

50-la.eia. 

W ialkiaq.o 
P a.ździa.rnika. 

LISTOPAD 1967 ROK 



Wydano z zasiłku 
Wydziału Kultury Prezydium MRN 

w Grudziądzu 

Redakcja programu: 

Władysław Łatuszyński 

• 
DEKADA 

KUL TURY RADZIECKIEJ 
W TEATRZE ZIEMI POMORSKIEJ 

w Grudziądzu 

Mieszkańcy Grudziądza, podobnie jak cały nasz 
naród, uroczyście obchodzą 50-lecie Wielkiej Socjalis
tycznej Rewolucji Październikowej - pierwszej w hi
storii zwycięskiej walki klas pracujących, której re
zultatem stało się obalenie w Rosji władzy burźua

zyjno-obszarniczej i utworzeni2 dyktatury proleta
riatu. Obchody obejmują niemal wszystkie dziedziny 
źycia, w tym równieź kulturę i to w sposób bardzo 
aktywny. I słusznie, bo rewolucyjny proletariat i jego 
zwycięska partia od pierwszych dni objęcia władzy 

położyły olbrzymi nacisk na odbudowę i rozwój dóbr 
kulturalnych. 

Teatr Ziemi Pomorskiej organizując dekadę Kul
tury Ra::lzieckiej dla uczczenia półwiecznej historii 
Kraju Rad dołożył maksimum wysiłku, by impreza 
wypadła jak najlepiej i jak najwszechstronniej. Kie
rownictwo tej placówki kulturalnej przygotowało na 
obchody październikowe dwie własne sztuki drama
turgów radzieckich - „Mieszczan" Maksyma Gorkiego 
i „Cudze dziecko" Wasyla Szkwarkina. To już bardzo 
dużo, jak na specyficzne warunki teatru. Za mało jed
nak dla ambicji ludzi kierujących tym teatrem. W 
trosce o najpełniejsze zapoznanie widzów z dziełami 
twórców rosyjskich oraz radzieckich, nawiązano kon
takty z szeregiem sąsiednich teatrów, mających w 
swoim repertuarze te właśnie utwory i w ten sposób 
przygotowano swoisty festiwal sztuki zaprzyjaźnio

nego narodu. 

W ciągu trwania Dekady wystąpi w Grudziądzu 
z koncertem muzyki rosyjskiej i radzieckiej Filhar
monia Pomorska z Bydgoszczy. „Opowieść pewnej 
dziewczyny" Aleksieja Twierskoja przedstawi Teatr 
Ziemi Gdańskiej z Gdyni. „Trzy siostry" Antoniego 
Czechowa ujrzymy w wykonaniu Teatru Polskiego 
z Bydgoszczy. „Wassę Żeleznową" Maksyma Gorkiego 
przedstawi Teatr im. Stefana Jaracza z Olsztyna. „Ir-
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kucką historię" Aleksieja Arbuzowa zaprezEntuje na
szym widzom Teatr im. Wilama Horzycy z Torunia, 
a „Na C:nie" Maksyma GorkiEgo - Teatł' im. Aleksan
clra Fredry z Gniezna. 

Już potieżny przEgląd repertuaru Dekady Kultury 
Radzieckiej pozwala wyciągnąć wniosek, że będzie to 
i.npreza ze wszech miar pożyteczna. Widz nie tylko 
poi.na szeroki wachlarz wartościowych dramatów oraz 
komedii wybitnych pisarzy i przEz to bliżej zetknie 
się z kulturą kraju święcącego swoje zwycięskie, sła
wne półwiecze, ale tEż na po:'.stawie akcji sztuk jesz
cze lepiej zrozumie ludzi, którzy rewolucyjnym zry
wem ruszyli z posad bryłę świata i w sposób trwały 
zmienili jego oblicze. Sztuki proponowane widzowi 
grudziąd·zkiemu poprzez aktualność tematyki drama
tycznej prowadzą do jej polityczności i to rozumianej 
jak najszerzej. Nie są one obojętne na losy ludzkie 
i śmiało penetrują problemy najbardziej typowe w 
określonych okresach dla społeczeństwa rosyjskiego 
i radzieckiego. Odzwierciedlają tendencje i potrzeby 
swego czasu oraz środowiska. Są to sztuki głęboko 
humanistyczne, a więc bliskie i zrozumiale dla ogółu 
odbiorców. 

Społeczeństwo grudziądzkie, które tak powszech
nie włączyło się do obchodów 50-leoia, które twór
czym czynem czci Jubileusz Wielkiego Października -
wdzięczne jest Teatrowi Ziemi Pomorskiej za przygo
towanie tej ciekawej, w równym stopniu poznawczej, 
co i wychowawczej imprezy artystyczn<j. Uznanie na
leży się także wszystkim zaprzyjaźnionym teatrom, 
które poprizez swoje gościnne występy na scenie gru
dziądzkiej stały się współorganizatorami Dekady Kul
tury Radzieckiej. (wił) 
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O u tworach Dekady 
MAKSYM GORKI 

„MIESZCZANIE" 

Dekadę Kultury Radzieckiej zai:nauguruje Teatr 
Ziemi Pomorskiej sztuką Maksyma Gorkiego „Mieoz
czanie" w reżyserii Tadeusza Żuchniewskiego i sceno
grafii Mariana Kołodzieja. Autor tego dramatu, trak
tującego o całej klasie społecznej, należy do najwięk
szych pisarzy w literaturze rosyjskiej i radzieckiej . 
_Jest on przedstawicielem dwóch epok. Jego pierwsze 
utwory powstały pod koniec ubiegiego wieku , ale 
swoją potężną indywidualnością zaciążył także na po
rewolucyjnej literaturze Związku Radzieckiego. Autor 
wielu znakomitych powieści i opowiadań odegrał rów
nież widką rolę w rozwoju teatru rosyjskiego i ra
dzieckiego. JEst on w pewnym sensie współtwórcą no
wego kierunku w teatrze rosyjskim - kierunku spo
łeczno-po li tycznego. 

„Mieszczanie" są pierwszą sztuką Gorkiego, napi
saną w roku 1901. Jej treść ·dotyczy rodziny rosyjskiej 
przełomu XIX i XX wieku, w której problemy i kon
flikty dnia powszedniego urastają do wielkich uogól
nień na miarę walki pokoleń o nową treść idrnwą 

i moralną w życiu człowieka. 
I:'oskonale uchwycona atmosfera środowiska, zna

komicie nakreślon e typy ludzi i żywy język , to wiel
kie zalety sztuki, która należy do żelaznego reper
tuaru zarówno teatrów radzieckich, jak i europej
skich. 

WASYL SZKW ARKI N 

„CUDZE DZIECKO" 

Drugim utworem przygotowanym przez Teatr Z.ie
mi Pomorskiej na 50-lecie Wii'lkiego Października 

jest komedia Wasyla Szkwarkina pt. „Cudze dziecko". 
Sztukę tę reżyserowała Stefania Domańska, a sceno
grafię przygotowała Ewa Nahlik. Opracowanie mu
zyczne należy do Grzegorza Kardasia. 
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Szkwarkin - to już klasyk komedii radzieckiej. 
lJapisał kilkanaście sztuk, głównie w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Wiele z nich do dzisiaj nie schodzi 
z desek teatrów nie ty lko radzieckich . „Cudze dzie
cko" jest bodajże najpopularniejszą sztuką tego auto
ra. Podobnie jak i w innych komediach ujmuje on 
w niej rzeczywistość radziecką, a szczególnie jej oby
czajowość w niezwykle dowcipną formę satyry na 
prz<starzałe, bądż współczesne, ale niedobre konwen
cje życia społecznego czy rodzinnego. 

Interesująca dla nas komedia, napisana w roku 
1933, po wystawieniu w Moskwie stała się wielkim 
wydarzeniem teatralnym. W jednym teatrze grano ją 
1500 razy . W tryskającej zdrowym humorem komedii 
chodzi o zabawny pretekst z nieślubnym dzieckiem 
i perypetie obyczajowo-rodzinne, które z tego wy
nikły. 

KONCERT MUZYKI ROSYJSKIEJ 
I RADZIECKIEJ 

Capella Bydgostiensis pro Musica Antiqua poj dy
rekcją Stanfalawa Galońskiego na 50-lecie Rewolucji 
Październikowej przygotowała koncert najwartościow
szych utworów rosyjskich. Program obejmuje Sere
nadę na orkiestrę smyczkową P. Czajkowskiego, Pieśl1 
Wschodnią A. Dargomyżskiego i Młynarza tegoż auto
ra, Lot trzmiela M. Rimskij-Korsakowa, Preludia 
S. Rachmaninowa, Kantaty bezimienne nieznanego 
autora i Symfonię Engela. 

ALEKSIEJ TWIERSKOJ 

„OPOWIEŚĆ PEWNEJ DZIEWCZYNY" 

Sztuka, której akcja toczy się w dowolnym mieście 
Kraju Rad, w czasie obecnym - w Teatrze Ziemi 
Gdańskiej reżysersko przygotowana została przez Ja
ninę Orsza-Łukasiewicz, przy współpracy scenogra
ficznej Mariana Kołodzieja. 
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„Opowieść pewnej dziewczyny", to sztuka propo
nująca współczesne wzorce postępowania. Pokazuje 
prawo do miłości i wyznacza mu właściwe miejsce 
w życiu człowieka. Opowiada się w niej autor za cz!o
wiekiem silnej woli, umiejącym jednak pokierować 

w sposób mimo wszystko uczciwy losami własnymi 
i ludzi mu bliskich. Sztuka ta uczy, jak nawet w wie
lostronnie konfliktowanej sytuacji znaleźć można jej 
pozytywne rozwiązanie, jeśli potrafimy ponad życie 
osobiste przełożyć wartości nadrzędne, jak nauka, 
praca lub dob ro innych ludzi. 

Autor „Opowieści" należy do dramaturgów ra
dzieckich młodego pokolenia . Współpracuje z lenin
gradzkim Teatrem „Komedia" . 

ANTONI CZECHOW 

„TRZY SIOSTRY" 

Antoni Czechow należy do najpopularniejszych pi
sarzy rosyjskich. Jest mistrzem opowiadania, ale jak 
sam o tym żartobliwie mówił „grzeszył również w 
dramaturgii ... " A jak grzeszył! Wziąć chociażby jego 
dwa ostatnie . dzieła dramatyczne - „Trzy siostry" 
i „Wiśniowy sad" - utrwaliły one jego międzynaro
dową pozycję w teatrze i po dziś dzień wystawiane 
są na czołowych scenach świata. Mimo zapór języko
wych, specyficzny ich czar, czar sztuki poetyckiej , gra 
twórczej wyobraźni autora, zapewniły tym sztukom 
w najodleglejszych krajach żywot trwały i uniwersal
ny. „Trzy siostry" tak świeże dzisiaj, wzbudzały rów
nież zachwyt współczesnych. O sztuce tej wspominał 
Włodzimierz Lenin w liście do matki krótko po pre -
mierze. •; 

„Trzy siostry" w Teatrze Kameralnym w Bydgosz
czy reżyserował Józef Wyszomirski, a oprawę sce no
graficzną przygotował Ryszard Strzembała . 

MAKSYM GORKI 

„W ASSA ŻELEZNOW A" 

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie sztukę Gor
kiego przygotował w reżyserii Jolanty Ziemińskiej, 
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scenografii Ireny i Romual:'a Nowickich i opra:owa
niu muzycznym Włodzimierza Jarmołowicza. Układ 

tańca nalEŻy C:o Wojciecha Muchlado. 

„Wassa Żeleznowa" napisana z os tała w pierwszej 
wersji w 1910 roku i zaraz opublikowana w P eters
burg u oraz w Berli·r.ie w w y·dawnictwie Ludyżnikowa 
pod tytułem „Matka". Gorki przerobił ją w 1933 roku, 
a w roku 1935 napisał na nowo. W tej nowej wersji 
L;kazała się po raz pierwszy w a lma nachu „Rok dzie
więtnasty". W przekładzie polskim wystawiono ją po 
raz pi erwszy w 1911 roku w Łodzi . W os tatniej wersji 
była grana m . in . po wojnie w Olszty nie, w Warsz:t
wie i w Toruniu. 

ALEKSIEJ ABRUZOW 

„IRKUCKA HISTORIA" 

Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu wziął na 
swój warsztat „Irku cką historię" nie dlatego, że wy
szła ona spod pióra jednego z najpopularniejszych 
i najbardz iej lu t ianych ws.półcz~snych autorów Kraju 
nad , lecz dlatego ponieważ .przedstawia ona współcze

sność Związku Radzieckiego, gdyż mówi o zwykłycr. 
ludziach. Sztuka ta daje sugestywny obraz życ ia 

i zmian zachodzących w człowieku i społeczeństwie, 
które podjęło gigantycz.ny trud przebudowy cz~owieka 
i świa ta . 

„Irkucką historię" rctyserował Hus;on Moryciński. 
Scen ografię przygotował Janusz Adam Krassows ki , 
a opracowanie muzyczne - Florian Dąbrowsk i. 

MAKSYM GORKI 

„NA DNIE" 

Sztuką Maksyma Gorkiego rozpoczyna się gru
dziądzka Dekada i sztuką tego samego autora kończy 
się. Nie jest to przypadek, bo twórczość tego wiel
kiego pisarza i myśiiciela ceniona jest tak , jak mało 
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kogo, gdyż jest ona z jednej .strony kontynuacją pięk
nych tradycji postępowego nurtu literatury rosyjskiej, 
z drugiej strony w nurcie tym stanowi przełom, 

otwierający perspektywy nowej literat urze, k tóra 
miała wyrosnąć z nowej, socjalistycznej rzeczywis
tośc i. 

Sztukę „Na dnie" Gorki napisał pod wrażeniem 

panoszącego się zła, powstałego w wyniku panujących 
stosunków społecznych w Rosj i. Pokaza ł cały dramat 
ludzi w zasadzie dobrych i przyczyny, które zepchnęły 
ich na dno poniżenia, upadku, abnegacji. .. Ludzie ci 
mają wszakże swój honor i poczucie wartości. 

Przedstawienie w Teatrze im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie reżyserował Jan Perz. Autorem sceno
grafii jest Ryszard Grajews.ki . 

* 

DLA MŁODZIEŻY 

Po zakończeniu Dekady Kultury Radzieckiej na 
scenę Teatru Ziemi Pomorskiej znowu wróci Gorki -
tym razem dla młodzieży . Od 13 do 22 listopada 
włącznie uczniowie szkół grud ziądzkich oglądać będą 

„Mieszczan". 
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REPERTUAR 

3.XI. godz. 18.00 - Maksym Gorki „MIESZCZANIE" 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Gru
dziądzu 

4.XL 18.00 - Maksym Gorki „MIESZCZANIE" 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Gru
dziądzu 

5.XI. 18.00 - Maksym Gorki „MIESZCZANIE" 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Gru
dziądzu 

6.XI. 18.00 - Wasyl Szkwarkin „CUDZE 
DZIECKO" 
Teatr Ziemi Pomorskiej w Gn:
dziądzu 

7.XI. 17.00 - KONCERT MUZYKI ROSY JS-

8.XI. 

9.XI. 

10.XI. 

11.XI. 

12.XI. 
\" 

KIE.J I RADZIECKIEJ 
Filharmonia Pomorska w Byd
gos zczy 

19.00 - Aleks iej Twierskoj „OPOWIEŚĆ: 
PEWNEJ DZIEWCZYNY" 
Teatr Ziemi Gdańskiej z Gdyl"i 

19.00 - Antoni Czechow „TRZY SIO
STRY" 
Teatr Polski w Bydgoszczy 

19.00 - Maksym Gorki ,.WASSA ŻELEZ
NOW A" 
Teatr im. St. .Jaracza z Olsztyna 

19.CO - Aleksiej Arbuzow „!RKCCKA 
HISTORIA" 
Teatr im . W. Horzycy z Torunia 

19.00 - Maksym Gorki „NA DNIE'' 
Teatr im. Fredry z Gniezna 
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