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Maksym Gorki i Fiodor Szaljapin w r. 1906 

Maksym Gorki 
(ALEKSY MAKSYMOWICZ PIESZKOW) 

Trudne i smutne było dzieciństwo Maksyma Gorkiego, „pstrym i cięż 
kim życiem" nazwał wielki pisarz lata swej młodości. Osierocony przez 
ojca, wychowywał się w Niżnim Nowogrodzie, w domu rodziców swej 
matki. Dziadkowie, zdeklasowa ni mieszczanie-chałupnicy popadli w nędzę 
wskutek rozwijającego się przemysłu. Vv biednym domu dzi adków za
słyszane od babki baśnie i legendy ludowe obudziły w małym chłopcu głę
boki kult słowa i zaszczepiły w nim upartą dążność do wiedzy. Niestety 
ubóstwo zmusiło go do opuszczenia szkoły. 

Pracował ciężko jako chłopiec na posyłki czy jako pomywacz na statku. 
Dzięki wielkiej pasji poznawczej i wspaniałej witalnoś~ i umiał jednak 
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znaleźć siły na dalsze kształcenie. Zmordowany całodziennym wysiłkiem 
12-letni chłopiec ugniata prymity\rną świecę z ' o.~ku opadłe. o z lichta
rzy, knot macz:.. w oleju podebranym sprzed ikony i, ryjąc .·ię pl'zed okiem 
pr<;codawcy, er.yta nocam i przypa dkowo zdobyte książki. W dzień Zie
lonych świątek na dachu szopy stajennej udało mu się po r a z pierwszy 
,:c k nt}Ć ;~ „Prostym sercem" Flauberta. 

\V dalszyd1 zmiennych kolejach swego życia jest statystą w teatrze, 
buduje kioski jarmarczne, poznaje robotników, cie' li, murarzy. Chęć 
zdobycia wie<h:y kit•ruje go do Kazania. Stale borykając się z nędzą, 
piłuje drzPWQ nad \V k:J, poznaje wykolejeńców, s tn~conych dno czło
wieczej doli. 

„Tam. wsród tragarzy, hołoty i złodziejaszków czulem sic,> - pisze 
w _wyi:h wspomnieniach - j:tk kawał ·i,el za wsuniętv w ro;:żarzone węgle, 
każd~· dz ie · dp n ·z I m i mnóstwa ostrych, p l ąc ych wrażeń". 

\V ~wia domo.'·c·i Corkieµ-o splatają sic: obrazy potwornego życia, nie
wolniczej pracy , br udnej ulicy, pijafistwa i kłótni z wyobrażeniami, za
c;; erpniętym i 7. h i: żek. Konfrontuje swe wyobrażenia z rzeczywistością. 'V swpj nicusta .ii.tcej wędrówce poznaje także „ludzi, których zaintereso
wania sięgnją da lej niż troska o własną sytość, o zol'g-an·zowanie spokoj
ne '"o żyda sobh;teo·o, lud>:i, któ rzy przepięknie z całkowitą znajomością 
katorżniczego ży lll ludu pracuj:1cego, mówiii o kon ieczności zmia ny tego 
życ in i wierzyli w Jej możliwość". 

Zbliża się do rr upy t zw. „nal'odn!ków", lecz r ozczarowany do ich po
wierzchownej iedz,', sprzecznej z je ~o doświadczeni · m i, rozgoryczony 
do utoczenia, schorowa ny po zamac hu samobójczym, znów przemierza 
Ro · ję w;;:dluż i wszerz pr zez step y Dolrnkie, pl'zez pola -:.J krainy i przez 
•Tórzysty Kaukaz, opanowany jedynym pragnieniem: poznania „czym lu
dzie żyją". 

Opublihowane w Tyflisie w r. 18rJ2 opowia danie pt. „Makar Czudra " 
otwie1·a d tugie pa smo wielk ich sukcesów literackich GorkJego - genial
n ego samouka , ],tory niezwykl. sił<! woli, 1lrog·ą ciężkich doświadczeń 
i dzięki wsp olczuj cemu se1·cu umiał zdoby<: pr wdziwą i g·łęboką nu1drość. 

w· dramatach !nvych nieubłagani e dema skuje rnies;;czaństwo, wykazuje 
bezpr a vie pod os ł oną wzniosłych haseł. Odw: ~nie wy5t9puj e przeciw 
wsz lkim przljawom oponm1izmu. Nie oszcz t;dza nikog o. Dostojewskie
mu zarzuca , że wym b znamiętnym stosunkiem do niesprawiedliwości 
świata uczy sztuk i cierpliw sci i rozbraja lud. 

Całą swą tw · r zo "e public ·styczną i artystyczną po :hvięcił Gorki bu
dzeniu świa<lomosci rcwolu •yjnej . Skazy wan; przez nl :Jd carski na wię
zienia i wyg nan:e n ie wy1·zekł si ę nigdy bezpofr f'dnie j pracy rewolucyjnej, 
a jednym z wielu świadedw je••o wczesnego z •iąznnlli z 1·uchem proleta
riackim sa zachowane zeznania a r esztowane"'o i póżni<' .i zamor owanego 
przez ochr~n<;> N. Schmidta Dowiad j emy si z nich, Że kiedy Gorki po raz 
pierwszy czytał WÓJ drnmat p t. „Di.ieci sl i1ca" - ka~.dy obeeny na 
konspiracyjnym z bl'aniu łacił 25 ru li na broń dla przyszleg·o zbrojnego 
powstania. 

Słusznie też W. M. Mołotow w swej mowie żało~nej po z~onie_ Gor
kiego powiedzia ł: „żaden z wybitnych p isarzy u nas 1 za gramclł me po
znał równic dobrze życ ia dołow ludowych w <lobie kn pitulizmu, żaden 
z nich nie doznał t ylu okrucieństw i nikcz m no:ii:i ze , trony panów-wyzy
skiwaczy. żadl•n z nich po prostu nie widział na własne oczy - - k j a k 
nasz Gorki -tylu ofiar zadr czonych przymusową pracą i znrnltretowanych 
uciskiem kapitału. Wszy tko 'to wykuło w ni nicpr zejednan~ nicnawiś~ 
rewolucyjną do ustroju k apitalis tyczneg i 11iczy niezachwianą wiarę 
w wyzwoleńczą moc komunizmu". 

S. H. 
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„D zie ci Sł o 11 ca" 
Cz tt~roaktową sztukę „Dzieci słońca" napisał Gorki w r . 1D05. Dziw

nym zbicgoi .~m w. 11adk6w, premiera jej w mo~kiewsk im Teatrze Arty
st ·cznym Stamsławski ego odby ł a siQ w nie wiele dni po ogło szen iu przez 
Cl!\I' 1 :.\1Jkolaja 11. l\Ia nif stu konstyt eyjneg-o, na co najcienm.iejsze ele
menty r eakcyj ne odpowiedzi. ł y mcba em wywołaniem pogromów inteli
g encji i żydów, pod ha słem „obr ony caratu i ,_amodzierżawia". Sztuka 
tkwi całym swoim sensem w atmo!'.fcrze t ych wstr:qsów. J ej boll' terem 
jest rosyjska inteli~encja , bo.iętnn h b I wict.ystycznie bezr a dna wobec 
nE'.clchodz ~irej hu rZ~'. P obrzm ic\\ :Aj:) w niej usta wicznie echa rzeczywi
stych wyda zeń tak ich j ak kn v. we tł umienia m anifestacj i 1-szomajo
wych, lub „r t,wolt y chol <>ryci nc" , C7.yli wy„tąpienia mot.l ochu przeciw leka
rzom, obwin an~·m o sz'..u<'zne w;i•wolywanie epidemii. Nawet sa m tytuł 
nasunęło utorowi :<:ycie ~ lońce j k o sym bol dąi;en ia wzwyż , jako siła 
odro<!cza, t ryum 'uj:. c" . n 111 ci1'mnot:i i niewol u, b ~·ło wted~· jednym z po
etyckich haseł wielkiey o od łamu poeL6w-symbolistów, wywodzących się 
z najlepszyf'h elcmenfÓ\', intel igencji. 

Z tego sam eg·o srndo\ ·i k wyrnnl Gorki już N1z, na Tok wcześniej 
inną sztukę pt. „ etnicy" , okr •< laj;lc t :} pr z •nośn i ~ syt i znudzoną. b ur
żuazję, pozba 1•i on~ jaki r hkol\\ i t>l ''. ż zy..-h u p' ·a cj i i wszelhego ins t 'n
ktu społecznego . _Timo , :li! „ octu, podobnie j a k we ' szyst l.ich dotych
czasowych uLwor<>ch , unH n ł Monli;r,a tor twa i J;azn odziej stwa , dając 
jedynie okrutne w swej p1 t \ ·dzic obra7. y życia , ' y rnJ, ni eunikniony, n a
rzucnjący si z zdu1·zen <lro.matu, m ui; in l by po ępiający. Po w ystawie
niu „Dzieci s ldica" w !\Jo„], vi e, ( Z· i: kr yt yki dopatrywa ła s ic w ~ztuce, 
niesłusznie, jak gd yby wycofania si a u toru z poprz ' tlnirp:o tan owiska. 
Bądź co bąd;i, , moralna wo.1 tos~ ~~1 own d 1 postaci j ~ t ·u zupPln ie inna . 
Bezwzg-lędnie dych w 'i1 'd nid 1 n· ie ma. Ich „w·n:1 tr· g· zną" je!>t a b11 -
!uti:·<! 01ierwa nie ocl 1·zcczy '. ·i:c;tosci życia , hezprodny idealizm , głuchy nn 
pom r uki nadchodzące.i bu1·z " n ie dostrzegający j j oznak w najbliższym 
na.wet otoc ;r,eniu. Gorki ot vi ra ,rz li widzem 'lwa aspekty jedneg o 
domu - front i ofo . .:yn '{ . Dom na leżał ni gdy ' do bogateg·o generała 
Pm ·owa. J ego syn i padkobierca , ianaty k \ riedzy, w szczególności 
i izyk i i chemii, nie widzi ś vmta poza poszuki ~·aniami początków życia, 
marzy o „stworzeniu :i:.ywego organizmu w szkJ nej r etorcie", snując na 
tle t ych prac nicokr eóJonq wizj prr.y szłej 1 pszej I d zkości, doskonałych 
i d br 'eh dzieci . łońca". P ogralony \'" ~'mym f ikcyjnym świecie n ie 
dostrzega 1;~jb liższej około si !'łii ~ r z czY'' istosci. Kosztowne ekspery
m enty poch l onę l y już znaczną cz ść m Jntku, <lom stał się już własnością 
k~1pca , r pLżueg-o iiwięt0Rzka, maNceJi: o zawsze ezułc serce dla partne~·a, 
l,tól'ega oszul ·a, żon uBił ujc m u odbic nnjleps;>;y przyjaciel od lat dzie
cinnych, ma.lari. , pozer, wyznawca nietzscheni'lsk iej moralności i hasła 
„si.tuka dla s7.tuki'', na i ~o am „ o z:.. nm ca . ice.i. ś.m." es;m;i k upezycha, 
l~tóra. sprz ed. wszy swą młodo.' 6 arc~ bogatemu btareo\ i . chcialn by odzie
dziczonym og rnm nyrr. ma jątk iem wl-u pic się \ sferę int elif(encji. Czyni 
to w sposób równic zuchwały jak rozbraja j,_ y, udaj~!C nieporadne jakieś 
duchowe poloty i zaintcre owanif• nnuk o ·e, zupełnie jej ' ce. \V dom n 
jest jeszeze siost1·a Protasowa, od lat nerwowo chora ; jakieś ]ll'Zeż 'Cie 
groźnych krwaw y h r ozruehuw w la tach dziecinych pozoi; v.wilo w JeJ 
du szy ci •żki uraz strachu prr.cd :%yc iem i w~;twori ylo wego rodzaju d~ 
j o. ·nowidzenia nadchu1i:-:<1cych i nt.ak iizm 6w s pol .:znych, czcm_u ?toczem~ 
jej nie przypisu.ie więks1.c .i wagi. Potrz ebowała by koło s1eb1e kogos 
bardzo mocne~?:o, k to by na chnnl j e_. 0dwa~ą ży.::ia , t y mczasem za.kochał 
·1ę w niej zdrow~' syn ch1op ·k i, inteli cnt w pierwszs m pokoleniu, na 
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~tórego ze~knięcie z tym światem upadającym podziałało destrukcyjnie 
1 zdezorgamzowało go psychicznie. 

To są zawiązki pierwszych dramatycznych sytuacji i spięć. Dalsze 
w~pel.zną z głębokiego przedziału, jaki istnieje pomiędzy tą sforą a ludź
mi oficyny czy sutereny, żyjącymi tuż obok. Dwa te światy styka,ią się 

r 
, I 

./ 

Teofii Trzciński 

_„::'>' - \"_„ """ ' 

'' ł.:., r 

Rys. W. Bartosze wicz 

ustawicznie ze sobą z konieczności - lecz pozostają dla siebie obojętne, 
obce, jeżeli nie wrogie. Nie ma żadnej więzi, która by je mogła do siebie 
zbliżyć. Reprezentacyjm~ figurą tego drugiego świata jest ślusarz J egor, 
- bystry, pojętny, wyborny robotnik, ma jakieś aspiracje, którymi nikt 
s~~ nie intere~uje, a najmniej jego żona. Więc bije ją, zapija się, a po 
p1Janemu gotow do najdzikszych wybryków wobec tych z frontu, czego 
się później dziecinnie wstydzi. Pomiędzy oboma terenami domu krąży 
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stróż Roman, okaz tępej, niewolniczej uległości, przeżytek zamierzchłych 
epok. Z dwóch dziewcząt na służbie u uczonego, jedna, w zetknięciu 
z kulturą miejską, nauczyła się zupełnego nihilizmu moralnego, jej miej
sce zajmie nieskażony jeszcze cywilizacją dzikusek prosto z zapadłej wsi. 

Na błyskawiczną chwilę przewali się przez akcję bezmyślny motłoch, 
narzędzie najciemniE>jszej reakcji, oskarżającej lekarzy o rozmyślne wywo
łanie epidemii cholery. 

Z pośród okazów ludzkich, wyrzeźbionych w tej sztuce mistrzowska 
ręką wielkieg·o psychologa, dwie postacie kobiece wdrażają się szczegół~ 
nie w pamięć. Przede wszystkim - piastunka Antonowna. Wyniań
czyła Protasowa i jego siostrę, a po śmierci obojga generalstwa stała się 
jedynym czynnikiem jakiegoś ładu i porządku w domu, chylącym się ku 
upadkowi. Widzi i słyszy wszystko, co się około niej dzieje, myśli za 
wszystkich i pamięta o wszystkim. Tyran domowy, na którego wszyscy 
narzekają, ale żyć bez niego by nie potrafili. - Helena, żona Protasowa, 
w końcowych fazach dramatu objawia dopiero swą prawdziwą naturę. 
Dobry i szlachetny człowiek, z silnym potencjałem humanitarności, na 
razie bez pola działania. Jej odruchowa pomoc dla chorej na cholerę pro
letariuszki jest naturalnym wynikiem jej światopoglądu, bez najmniejszej 
przymieszki heroicznej pozy, podobnie jak jej żywiołowa obrona męża 
wobec napastników tłumu. Malarz Wagin, który jest trochę pozerem 
życiowym, takiej kobiety nie zdobędzie nigdy. Kandydatka na wspania
łego człowieka czynu; gdy spadnie zasłona po raz ostatni, zaciekawienie 
jej dalszymi losami pozostanie najżywsze. 

Sztuka Gorkiego w momencie napisania zyskała w Moskwie zaledwie 
średnie powodzenie . Nic w tym dziwnego. Nastroje i wydarzenia, na 
których jest oparta, były tak bezpośrednio aktualne, że - jak wiemy 
z pamiętników aktora Kaczałowa - wtargnięcie napastników w akcie 
ostatnim wywoła ło podczas premiery niesłychany zamęt w teatrze, 
wzięto je bowiem ogólnie za rzeczywisty napad jakichś ciemnych żywio
łów na Teatr Artys tyczny. Dzisiaj sztukę uważać można za „historycz
ną", daje bowiem niesłychanie żywy obraz pewnego momentu dziejów 
społecznych, momentu wyj:itkowo brzemiennego w następstwa. Bogac
twem swej treści ogólnoludzkiej jest jednym z najświetniejszych doku-
mentów geniuszu swego Autora. f. c. 

Dramaty Gorkiego na polskich scenach 
Ogromny rnzglos, jaki szybko osiągać zaczęły sztuki Gorkiego w Rosji, 

wywołał silne zainteresowanie jego dramatyczną twórczością w Europie 
od 1902 roku. Szybko też zjawiają się na polskich scenach po moskiew
s1-ich prapremierach pierwsze utwory: „Mieszczanie" i „Na dnie". Zwłasz
cza „Na dnie" osiągnęło w Teatrze Artystycznym moskiewskim ogromny 
sukces, grane w sezonie 1902/3 500 razy. Oryginalne tło sztuk, specy
ficzny charakter i ujęcie tematów, śmiałe ustawienie charakterów, kapi
talna kanwa dla aktorskich kreacji pociągało i interesowało widownię, 

która wówczas nie chwytała jeszcze najważniejszych myśli i zasadniczych 
nici rzuconych tu problemów, raczej obserwowała niezwykłe, nieznane 
„obrazy życia rosyjskiego". 

Pierwszym utworem Gorkiego, który ukazał się w K r a k o w i e, za 
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dyrel~ cji J. Kot rbińs legt1 22. XI. 1902 r . yll „.!IIiPszczaniP" , sztuka 
w 4 a kiaeh '·" t h.1 nczeniu Ada ma Grzym1ly Siedlec i •o, \\' o . ::ul?.iP: 
:\far ian .Jednowski (BPz imionow }, Broni sława '.\ ol· ku (. l..ulina ), J n Pa
włowski (Piotr , Bo le I w Za w i er. ki ( . il 1 , l\richuł Przyhylowicz (Pier
r zy hin ), J ózer ' os nowski (T1et ier w) , Syh Ja J uli-i ·wlcz!> \'nu (P ola), 
P aulil1a Woj owska (S Le11 nida) Letu Wo.lew ku (Tatian. ), \ '1:.id, ław~~ 
Ordonówna (Helena Kriwl'O\,'<l.) , F ra neiszek F'rnczkow~~ \ , zy· i:' i.1) , Jfo .. 
Jena Ark::n in (Cwit aje\ ówna) , Bolcsluw zczurkicwicz (Lekarz ). W ro
ku l!l02 "'Tana sztuk 7 'll:l y , wznowiona 27. XI Hl05 ,·,, 1. VI. i 9. IX. 
1!107 r., grana w sum i ' • 4 raz~ . \VylHmanie u ie b ' Io ~" iPtne, widoczny 
był bruk wyczuc•ia ai o!lfory i po l ę icnin i1sych icznq~o fi ur. 

Nasi , pn ie uka zuje si ' O. V. 190 r . ,,N· dnie" 4 obra zy drama tyczne, 
w tłum czcniu Akl·s:rnd ra Zelw : wicza, \\ obsa dzie: Józef Sosnowski 
(Kle. zez ) , Michnł Przybyłowicz (L uka ), ~tan i sl aw Bron isz (Ta tar), Ma
rian J dnowski (Bubnow ), Stanisława Wysocka ( In talia ), Andncj l\lie-
11.'wskt P iep il'J), Hel .na A,·J awm ( .'l'asil isa ) , Aleksnmlcr Zelwcrowic;; 
(A ktor ), J a n Pawłows ·i (Alosza), .Jadwi~a Mrozowska (Anna ), Włodzi
m i P1"7 Sobiei;law (Baron), Fronci szek F r:iczkow3ki (Krzywulec ), Jadwi~a 
Czec-howska (Natalka ), Adolf W lewsld (Kostylcw), Bolesław Puchalski 
(Miedwicdi w ) , Antonina Broniszowa (Kwasznia), Bo lesław Zawier ski 
(Sa ti ). 

Sztukc ode~rnno 3 razy. Kryt yka prasowa tawia łu wyLon:iwcom po
ważne zar zut y, rów 1iei reżyset· ii, k tóra w sumie dal nudne widowisko, 
bez konierm : ch na ti o_i Ó\ ', a „sztuka będqc.a sen Ul: j :) dnia 'f europejskim 
świecie t eab lnym, pr7.ecież to dzi ł pi enyszorzęd ego tal •nt u w nowo
c;~e~nej lit raturze rosyjski<:>j' '. - WznowiCln~ 14. II. 1905 J . ,., prem iero
wej obsadzie, z drobn ymi z1niunam i, została odegrana 4 rnzy. 

W kl-akowskim T ea t r ze Ludowym dyr. E dmu nd Ryp-er de je „Na dnie" 
1 . . IV. 1906 r. "obsa dzie E . Rygcr (Aktor), R. Boellrn (KJeszcz ), Bisk u!J
!'ka (Nastka ) , II. Banvii1ski (Baron), J erzy Hyger (Piepiel), St. Modze
lewski (Luka ) . 

Dnia 7 kwietn ia 1905 r oku odbyła si p c·micra : „Letnicy", sztuka 
w 4 a kt ac h, przek ład .Konr ada Rnk ows k ie"o, rC' żyscr ia Adolfa ~'alewskie
go. - Obsadę sztul;i st anowili: Sosnow ki (Basow Wa ylicwicz), Stani
shiwa Wysocl a (Barbara Wa . yliewicz) , H elen< Sulima (Wale1'ia), An
drzej Mielewski ( Włas ), M.n-rian .Tcdnowsh i (Susław), Felicja R utkowska 
(Ju lia Susłowa \, Jbzei Popia •i; i (Dok tor Dudrak w ), Ludwika Senow
ska (Olga Dudrakow ), \Vlodzim1<'t"Z Sobiesław (Szalimow ), J erzy Lesz
czyńsk i (Riumin), Helena Arkaw in ( l\[aria Lwow na , lekan: ), Sylwia Jut-

"ewicz (Leonia, j ej ecirka) , Antoni icmaszko ( Siem ionow, lokaj Suslo
'vn ) . Marian l\ndruszcwski (7,amysluw ), tanisla 1' St nish1 vski (Zimin, 
student). Sztukt" gTano 3 ruzy w najlepszej (lbsa dz ie kl·akowskiego ze
społu. Recenzent „Czasu" K . Rakowski st1Y!erdza IJrak akcji za sadnicz ej, 
autor popr~estał tylko na szureg-u l uin~·ch obr azi.w. W całości widoczna 
„pustka żyeiu, sknrgi, lamenty , nie zezer e i czcze, poziome i piaskie aspi-
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Janina J a bionowska Eugenia Podborówna 

Jan Rudm cki 

Irena Mci slińska Roma Andrzejewska 
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MAKSYM GORKI 

DZIECI SŁOŃCA 
Dramat w czterech aktach 

Przekład Heleny Ra lińskiej-Boguszewskiej 

Paweł Teodorowicz Protasow . 

Helena Mikołajowna, jego żona 

O S ID B Y: 

Liza. jego siostra . . . . . 
Dymitr Sierg:ejewicz Wagin, malarz 

Bor!Js Mikołajewicz Czepurnoj 

Melania, jego siostra . 
Nazar Awdiejewicz , . 

Misza, jego syn . . 

Jegor, ślusarz 

Awdotia, jego żona 
Jakub Troszin . . 

Antonowna, niańka 
Fima, służąca 

ł.usza, służąca 

Roman, stróż 

Doktór . . . 

Tłum uliczny 

Kierownik literacki: 

STANISŁAW HEBANOWSRI 

Apolinary Possart 

Janina Jabłonowska 
Irena Maślińska 
Stanisław Mroczkowski 

Kazimierz Przystański 

Eugenia Podborówna 

Jerzy Kordowski 

Andrzej Witkowski 
Jan Rud1iicki 

Maria Sierska 
Włodzimierz Dobrzański 

Roma Andrzejewska 

Stanisława łopuszańska 

Sabina Grochowska 

Zbigniew Lubas 

Ignacy Łuczak 

Dekora je i . kostiumy : 

ZDZISł_,A W SALABURSHI 
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Apolinary Pos a~t Jerzy Ko1dov1>ki 

Stanisława Łopuszańska 

Ignacy Łuczak Sabina Grochowska 

10 

Andrzej Witkowski 

Maria Sierska ':" 

„ 

Włodzimierz Dubrzańki 

~cje, przemożna atin0s era nudy i z ('C'Zc.>nia. świetny dialog pełen głę
bokie li myiili, obgt'rwaej c rn l"n• • i bardzr: tywe skl1tecznie zastępuj ą bra k 
akcji i l"Ównic;i; s 'lnic uwy ntni j!ł i.kam tyczni • iyśli poety. Przedsh· 
wieme odbyło sic na rz. cz fundusz u em r ·talnego artystów teatru miej
skieg·o, ... pr zy pust aw j sali. 

Po praprPmierze w teatr:.1~ "tani,ław .. l iego 25. X. 1005 r. i po spektak
lach w cesar skim. teatrze tcn,burskim , odbyła się w sobotę, 10. Il. 1906 
i·oku w Krakowie premiera „Dzit' c1 Słoii a" w starannej obsadzie: Alek
sander Zelwerowicz (Pa vel F cdo rycz P t·ot.asow), Stanisława Wysocka 
tLiza), H elena Arkawinówna (Helena Mikołaje\ na ), ·włodzirnierz Kosiń

ski (Dymitr Scrg'iuszowic7 ·w ag' n), Mi rian .Jerlnowski (Bor ys Mikoła

jewicz Czepurnoj), Stanisława :;l ubick a ( J\I lun in ), eon Stępowski (Na
zar Awdiejawkz), .Jerzy Leezczvński (Misza, jego !\y n) , Bolesław Zawier
ski (Jeg or, ślusarz), H lena Lazarcwiczówna (Awdotia), Stanisław Sta
nisławski (.Jakub Trnszyn), ,Tjzefn ~fodzelewska (A ntonowna, nia 'ka ), 
BroniEława .Je ·emi (F emci:l, poko.i 'iwk ) .. I ria Sol olicz (Łusza, poko
jówka), Kamil P ressner (Homan, 1T 1)ż ), .Józ-ef Bog da n ·k i (Dokt or ). Sztu
kę grano 3 razy. Konrad Ha wwski, r ecen zent „ zn.su" ubolewa, że „ta
lent znamienit eg o rosyj ski egoo pisarza znalużł si .., na polu na którym wy
powiada si ę nie z tako swobodq„ nil' z t · ką praw :lą i szczcr o ~c ią, nic z t a 
kim założeniem w artyźmic, jakim odznaczaly się dot,'chc:z:asowe utwory 
dramatyczne Gorkicg-o. życic p uste i jalowe w swej 

0

tre~ici pod bn w tech
nice do „Letników", zbyt jasne , t warde, j askraw przeciągnięc ie rysów 
plastyki dri>matyc ;mcj, by „DzieC'i i,lońca" pom im o .. t\'pÓw l!łl,'b okich, 

pomimo silnego nlezwykłeg:o t alentu, jak i z n ic li pr:,em wia, mo?·ły wy
wołać wraź .nie naprawdę arty~t;ycz n•>" , Jcowsk i zastanawia się, czy 
autor w sztuce tej wzmacn ia swe potępieni inteliro·cncji ·osyjskiej, i·zu
cono w „Letnikach" czy odwołuje JC i łagodzi. - Fi ur~1 w „Dzieciach 
słoi1ca" sq. j e 0 ·0 zd. niem zakrnj . e k om ediowo i f r owo, a wplatane zo
stały w tok a kcj i dramatu i t r ag·icznego ntlcitroju. S dzi r6w11 ież, że tło 

terenu ak('j i je.st raczej obce a utorowi. Za rzuca w wyko anlu r fll wadliwe 
ujęcie charakteru Prntasowa, roli folani1 nie powinna gra~ a ktor ka. cha
ra kterystyczna, lecz pełna ko iecogci ja k np. W. Ordon, chwali Wysocką 
za wysoce artystyczne odegranie postaci obł:~k:mej Lizy, zwłaszcza za 
scenę ko11cową 4-go akin, gdy się d0wiaduje o śmie.rei. Doskonale grała 
Arkawin, - i eT> izody miały wybornych przed.st.awicieli: Preissner, LCE· Z

czyński, Stępowski, Stanisławski, Modzelewska. 

Dnia 22 września l!lOG roku ukazała s i!; n a afh.zu po raz p'erwszy 
nowa sztuka w czterech akta ch: „Barbarzyńcy". Obsadę sta nowili: An
drzej l\Iielewski (Czerkun J g or P ietrowicz), Helena ATka :vinówna (Anna 
Fiodorowna, jego żona). Włodzimierz Sob i e sław (Cyganow Siergiej Miko
łajewicz), Bronisława Wolska (Bogajewskaja Tatiana Mikołajowna), Ma
ria Palińska (Lidia Pawłówna, jej siostrz nica), Maksymilian vVęgrzyn 
(Biedozubow Wasyli Iwanowicz), Alcksandel' Zelwerowicz (Grysza, jeg o 
syn), J a nina Janiczówna (Katia, jego córka), Leonard Bończa (Pryty-
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kin Archiy Fomicz), Stanisława Słubicka (Pelagia Iwanowna , jego żona), 
Bolesław Puchal ski (l\fonachow Mawryli Osipowicz), Sta nisława W~: -

socka (Nadieżda Polikarpowna, jego żona), Leon Stępowski (Gołowasti

kow Pawlin Sa weliewicz), Stanisław Stanisławski (Drobia zgin), Maria n 
Jednowski (Dr. Makaro\\·), Wacław Szymborski (lsprawnik), Stanisław 

Bronicz (Iwakin), Józef Węgrzyn (Łukin Stiepan), Ludwik Fritschc (Dun-
ki mąż), Włodzimierz Miarczyński (Gogin Matwiej), Jadwiga Czeehow
ska (Szliota). Wiktor Bojnarowski (Jefim). Sztukę grano 4 razy, dobra 
gra zespołu, zwła szcza Mielewskiego w roli uwodziciela , Sobiesława de
prawatora młodzieży w zapadłym miasteczku, Zelwerowicza, Bończy, 

'Węgrzyna, Wysockiej, Arkawin i Janiczówny, szer eg oryginalnych obra- • 
zów z życia, mocne dramatyczne rozwiązanie, przy spore.i dozie humoru 
i nieodzownych u autora pogwarek filozoficznych, mimo braków technicz
nych w budowie, - zainteresowały widownię. 

Na 1 w owskiej scenie ukazali się „Mieszczanie" w przekładzie St. 
Bossakowskiego, 30. I. 1903 r. w doskonałej obsadzie: Ferdynand F eld
man (Bezsimonow), Władysław Roman (Nił), Jan Nowacki (Piotr), Kon
stancja Bednarzewska (Tatiana), Irena Solska (Helena), Gabryela Mor
ska-Popławska (Pola), Faustyna Węgrzynowa (Stepanida), Ludwik Sol
ski (Pierczychin), Kazimierz Kamiński (Tietiercw), Antonina Ogińska 

(Cwietajewa). świetne kreacje długo żyły w tradycji zakulisowej jako 
arcywzory i:ry. 

W tym samym roku dyrektor Pawlikowski daje drugą premierę: „Na 
dnie" dnia 3. VI„ w przekładzie Al. Zelwerowicza. Ob)ldę stanowili: 
Władysław Kwiatkowski (Kostylew), Amelia Rotter (Wasilisa), Konstan
cja Bednarzewska (Natalia), Maksym ilian Wę.!1,Tzyn (Miedwiediew), 
Władysław Roman (Piepieł), Franciszek Wysocki (Kleszcz), Faustyna 
Węgrzynowa (Anna), Irena Solska (Nastka), Paulina Rybicka (Kwasz
nia), Ferdynand Feldman (Bubnow), Kazimierz Kamiński (Baron), Sta
nisław Hierowski (Satin), Ludwik Solski (Aktor), Józef Chmieliński 

(Łuka), Jan Nowacki (Alosza), Antoni Kliszewsk i (Krzywoszyjka), Wła
dysław Antoniewski (Tatar) . Nową dekorację malował Stani sław Jasień

ski, (akcja cała odbywała się w suterenie, w trzecim akcie nie przenosiła 
się na podwórko!). Krytyka znajdowała w grze nadmiar realizmu. Na 
pierwszy plan wybijali się Kamiński, Solska, Feldman i Roman. 

Na w a i· sza wskiej scenie później zjawiają się utwory Gorkiego. 
Dnia 2 stycznia 1906 roku ukazało się w Teatrze \Vielkim „Na dnie", wy
konane przez zespół byłego Teatru Ludowego w Warszawie, z Janem 
Szymborskim, Marcelim Trapszo, Władysławem Staszkowskim, Francisz
kiem Stróżewskim, Marią Bissen-Janowską, Zofią Staszkowską, Dominiką 
Kiernicką w głównych rolach! Sztukę powtórzono 7. I. - W tym samym 
roku wystawia „Na dnie" Teatr żydowski na Muranowie. \Vznowił sztukę 
14. XII. 1915 Teatr Mały, grając ją 13 razy w obsadzie: Orliński (Baron), 
Bruczówna (Wasilisa), Bończa (Nastka), Broniszowa (Kwasznia), Kry
dyńska (Natalka), Modrzewska (Anna), Ceremużyński (Kleszcz), Gem-
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bicki (Krzywulec), Kiernicki (Aktor), Kindler (Satin), Neubelt (Łukasz), 
ł,obodowski (P iepiel), Ra towski (Alosza), Samecki (Bubnow), Sikorski 
(Ta tar ), Skonieczny (Miedwiedi ew), ś·wieśc iak (Kostylew). - Reżyseria 

Janusza Orlińskiego. 

Podczas g-o ~einy Teatru Artystycznego z Moskwy w Wars.,:awie dał 

Stani sławsk i również „Na dn ie" 14. V. UJOG roku w sł ynnej obsadzie. 
\V 1925 r . wraca sztuka na afisz w Teatrze im. Fredry, w reżyserii 

Jana Pawłowskiego , w dekoracjach Z. Nirns teina. 
Vv du sznej , ciężkiej atmosferze ciągłych zamachóv: , napadów na po

cia gi, straceń i aresztowa11 wypadła w \Varszawie premiera „Mieszczan", 
skazanych od r zu na krótkot1 wały żywot wskutek braku w tym okresie 
zainter esowania. T rzeci i zarazem ostatni raz sztuka dana była po zniżo
nych cenach dla szerokich mas. Adam Dobrowolski, recenzent Kuriera 
\Va rszawskiego patrzy z wielkim uznaniem na sztukę, w której na tle 
~.zanyzny życia, c i erpień i tęsknot widnieje jasna postać Nila, człowie 

wieka nadchodzącego jutra. Przyznaje, że ukazane na scenie typy pol
skiemu ogółowi są nieznane i obee, - natomiast kobiety w sztuce ujmują 
swym wdziękiem, prostot<}. 

Premiera odbyła się w Teatrze w Filharmonii w reżyserii Józefa Ko
tarbińskiego 18. VII. Obsadę stanowili: Wł. Staszkowski (Bezsimionow), 
F r Rnci szek Rychłowi>ld (Nil), Roma n Bartoszewski (Pierczychin), Iza
bela Kalitowiczówna (Ta tiana ), Helena Łącka-Pawłowska (Pola), Józef 
Leśniewski (Tietierew), Helena Czarnecka (Helena), Helena Pawii1ska 
(Cwietajewa) , Rczalia Bartoszewska (Stepanida). 

\V okr esie wrz enia podziemnego gra w 1905 r. w Teatrze Wielkim 
w Warszawie zespół Teatru Cesarskiego z Petersburga pod kierunkiem 
z. Czerowskiej i M. Czernowa . Dnia 24. XI. podczas przedstawienia 
„Mieszczan" odbyły się uroczyste owacje na cześć Gorkiego, aktorzy 
polscy. przesłali mu hołdowniczy telegram i wieniec z napisem: 

„Szlachetnemu synowi Rosji Gorkiemu - artyści sceny polskiej 
w Warszawie". 

Teatr w Łodzi za dyrekcji Aleksandra Zelwerowicza w szereg-u war
tościowych sztuk dal w sezonie 1909/10 „Dzieci Słońca", 1910/11 „Miesz
czan", a 1911112 ,;Wassę żeleznową" . - „Na dnie" grane 14. X. 1916 r. 
w reżyserii Janusza Orlińskiego, słabo wykonane, nie miało powodzenia. 

Stanisław Dąbrowski 

W P o z n a n i u dramaty Gorkiego wystawiano tylko za dyrekcji Ed
munda Ryg·era. vV roku 1903 dnia 2. V. sztuka w 4 aktach „Mieszcza
nie" w tłum . Adama Siedleckiego miała następującą obsadę: Bezsiemio
now - Turski, Akulina - Królikowska, Piotr - Prochaska, Tatiana -
Orwidowa, Nił - Poleńsl;i, Pierczychin - Ryger, Pola - Sznage, Hele-· 
na Kriwcowa - Podgórska, Tieterew - Stradiot, Szyszkin - Kalinow
ski, Cwietaj ewówna - l\fariewska, Stepanida - Czerniakowa, Baba 
z ulicy - Gr abowska, Chłopak z malarni - Dybizbański, Lekarz - Rysz-
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.l ·ows i, t ary jeiromo~•~ - Szymański. A S?łn fir::. - K.-linowska, KrJ.ta
r7.yna - ichockn, 'M~żczyzm z llu rnu - Sienni rl<i , D ru i m Qiczyzna -
.likolaj •znk. Po premi!'rze lOWtórzono ·ztu.ke Jeszt ze dwa razy. 

1'V tym . nmy01 roku l ti · '. wy ta wił Hy g-er „. o dme z)·cin" - obrazy 
drama tyc7.nl' 1 11t 1 li w ob. diie : , ich I l \\ 1nowi1·z Ko tylew - Tur
ski, Wa. ilil'n. Knrpuwrui Podgóriika, N tnlka - Ziehni;ha , )iiedwiedie v 

tefański, V. asili P iepi - Wi.'lnnt1k i, Andt·z ~ j K k 0 1,1;„ - Str.1diot, 
nna - Czerniakowa , 1nstka - '\fariew.ka, Kwaszm :i --· .Kr ólikowska, 

Bubnow - z •rni k , Baron - - Dobrz:iń ki, Si.lin - Polei1ski, Aktor -
R ' ger, Lułillsz - Hs~zkowskl, A.loszka - Dybizbań~ki , rzywulec -
Ka linowski, Tatar - Andruszew<;h i. D końca tego sezonu grano „Na 
dnie" jeszcze 5 razy, n '"" !'ezoni~ l! o, 05 jeszcze 3 raz~ . Zmiany w oh
sudzic w tych sezonach byl ) nieznaczne: ( 190:.i 0·1) K: 1·oó\\ na - Grnbow
ska, Nat. lka - 1awlikow.,;ka, Kleszcz - Szymnński. Krz: wulec - Za
remb , T tar - Lima n; (1!10 O" J: Kleozcz - Rychłowsk i, Łukasz 

\Ve. ołow · J, i , Krzywulec - M. riański, 'fntar - Szczurkie wicz. 
Ostatni raz grnno w Pozna niu „:\Ta dnie'' w s z . 190 O dni· 2". II. 

z poważnyrn i j uż zmianami w ohsaclzic: Micha l Ko .. t y lew --- Andr zl'jew
ski, Ka1pównn - Bogu ~ifu~ka, Mi dwiediew -- Rud.nitki, P1epieł - J. Ry
gcr, ez,zcz - ielcckl, 'a:-;tka - Duninowna , ar•m - J unosza . Lu
kasz - Szat l·ows ·i, Alo<;1.l a - Skąpski , Krz · lee - Czerski, Tatar 
- Biernnclu. PQ 4 przedstnwic illch szt uka ze~ zła z repcrt.uarn . 

'l'rzecim dramatam Gork1eg wystawionym przez dyr. R:gera były 

„Dz"eti słońca" w :czonie 190 'O(i dn iu 10. III. i miały 4 J zeds tmvieni a . 
Zniszczen ia wo ·enne nie o z zędziły afisza z jed;.•n p;o p .-zedstawienia 
w Pmmani u ,Dzieci s ońc " , a spra ;vozdania JJJ'asowe nic• p ;·walaj ::t od
tworzyć obsady. W iadomo tylko, że udział bra li: Podgórska, Horska, 
Barwińska , i Mariewska. oraz Dybizbariski (podjt!ł się roii głównej 

w ostatniej chwili z po · du choroby S~aniewskiego), Pl'ochaska, Barwiri
ski, Szntkow!-lk i i DobrzańsU. 

Pub icznoi<ć oznanslw okazała .vtcdy za inte1 owanie znaczne nowym 
dzieł em 'or d ego, zbi rając si · na prcmi 'rze tak licznie, „iż nawet or
kiestra nie znalazła pomieszczenia". 

I .. Jakubowski. 

14 

J ~1zel Kuwu lsk i 
kitro-.·1ni k tPrhni crny 

Sta ni ł . Lorenz-Kowulska 
kl e r. u<ldt . kob icc. wanzt. kutw. 

Stefan Zundecki 
kierowoil:: tapicerni 

vVu le iian GJowacki 
1. ir: r. oddz. mę1ik.. wa rs z. t. km.w. 

Czesław To mczak 
'<lerownik fry zjerni 
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Teodor Kakol 
kicrown . lilC c ny Tea t;u Polsk.1e20 

Edward Kassner 
kitrown. c1cktrot c--ch niczn y 

Stefan Grzechowiak 
palacz, nuj!ilarszy prac. teatru 

Ignacy Wojtczak 
kierown . ~ceny Teatru Nowe20 

i Koml:'.dii Muzycznej 

Franciszek Andrzejewski 
kier. techn . Teatru Objazdowego 

16 Druk. Wydawn. p, zarz. paristw„ Poznari - 504 - 2000 - XI. 4g, - K-3851 
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