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MIESZKAŃCY 

Straszne mieszkania. W strasznych mieszkaniach 
Strasznie mieszkają, st.raszni miel'>Lczanic. 
Pleśnią i kopciem pełznie po ścianach 
Zgro21a zimowa., ciemne lronanie. 

Od rana. bełkot. Bełkocą, bredzą, 
Ze deszcy;, że dl"og:o, że to, że famto. 
Trochę pochodzą, trochę posiedzą., 
I wszystko widmo. I wszystko fantom. 

Sprawdzą godzinę, sprawdą ki.esizen:iie1 
Krawacik musną, klapy obciągną 
I godnym krokiem z mieszkań - na, !Ziemię, 
Taką wiadomą., taką okrągłą. 

I .oto idą., zapięci szczelnie, 
Patrzą na pr,awo, •Patrzą na lewo. 
A patrząc - widzą. wszystko :oddzielnie 
Ze dom... że Stasiek... że koń... ie dr'.ze.wo ... 

Jak ciasto biorą gazety w ·pa.lee 
I żują, żują Qa papkę pulchną., 
Aż, papierowym wzdęte zakalcem, 
Wypchane głowy grubo im puchną. 

I znowu mówią, że Fiord... że kino ... 
Ze Bóg... że Rosja... radio, sport, wOjna ... 
Warstwa.rni rośnie ,brednia potWIOrna 
I w dżungli zdariZeń widmami płyną. 

Głowę rozdętą i coraz cięższą 
Ku wieczorowi ślepo zwieszają. 
Pod łóżka włażą., 1złodzieja węszą, 
Łbem ·.o n,ocniki chłodne trącają.. 

I znowu spra,wdzą 1kieszonki, kwitki, 
Spodnie na tyłkach zacerowane, 
Własność wielebną, święte nabytki, 
Swoje, wylączne, zapracowane. 

Potem się modlą· „od na.glej śmierci ... 
. „ od wojny... głodu... odpoczywa me" 
I zasypiają z mordą. ~ piersi 
\V strasznych mieszkaniach, straszni mieszczanie. 
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PRAPRE_MIERY „MIESZCZAN" 
w Rosji i w Polsce 

Ma ksym Gorki (1868-1936) rnależy do tej plej ady wielkich pisa
ny - humanistów, co współcześni mu Lew Tołstoj i Czechow w Rosji, 
Żeromski i Wyspfo ński u nas oraz Bernard Shaw, Tomasz Mann 
i Romain Rolland :na Zachodzie. 

Twórczość Gonkiego stanowi zja wisko <przełomowe w literaturze, 
;poniewae Wiprowadza do niej nowy świa.t ide.i, postaci, tematów, norm 
moralnych i etycznych. 

W puściźnie literackiej Gorkiego poważne miejsce zajmuje dra
m a to.pi sa rstwo. Napisa ł on 20 u.tworów scenicZJnych, z których 13 
rp rzypada na ok res przed Rewolucją Październikową . Autor „Mieszczan" 
w pełni <locenia.ł bowiem znaczenie tea•tru, który dzięki wyjąbkowej 

s ile emocjoinalnej staje się ceninym narzędziiem walki ideologicznej. 
Godnym podrkreślenia jest fakt, że postać n .owe .go bohater a , 
.tem a t wa lki n owego ze st a 1r y m i inieuniknione zwycięstwo n o
w e go, pierwszy w dramaturgii światowej ucieleśnia Gorki, otwierając 
tym samym ·nową kartę w hi storii tea·t.ru. Debiut·em dramatopisarskim 
Gorkiego jest rutwór sceniczny „Mieszczanie" napisany w 1901 roku 1). 

Popularność młodego pisarza :z.biega się z debiutem scenicznym jego sztuk 
na scenie Mosk iewskiego Teatru Artystycznego (MCHAT). Staje się on 
na jpopularniejszym rp isarzem , piewcą Zibliźającej się Rewolucji, zwia
stunem burzy. Prapremiera „Mieszcza n" odbyta się 20 marca 1902 roku 
na scenie MCHA T podczas gościnnyah występów w P etersburgu. 

O tym, jak wierny i 1trafny by! ładunek ideologicmy dramatu 
świadczy re.a kcja widzów. 

Opinia publiczna na tychmiast po premier.ze podzieliła się na dwa 
obozy : gorących zwolenników i niemn1iej zażartych wrogów autora . 

Wszystko, co było postępowe w ówczesnej Rosji ipowitafo z entu
zjazmem dramat Go1ikiego, ukazywał bowiem rozkład moralny i zwy
rodnienie mieszczaństwa. 

Bemadziej1nie wegetującym Bezsjemi-onowym przeciwstawił autor 
pełnych s iły , godności lud zikiej i radości życia reprezentantów nowej 
rk!asy społecznej . (Nil, Pola, Szyszkin) dążących odważnie do zniszcze-

1 ) W zwią zJkJu z Rokiem Wyspiańskiego warto przypomnieć, że sztu
·ka „Mieszczan ie" .została napisana w okresie prapremiery „Wesela" 
Wys pi.ański ego (na scenie Teatnu Krakowskiego 16 ma!rca 1901 roku). 
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M. GdRKI 

„M I E S Z, C Z A N I E" 
SZTUKA W „ AKTACH 

Przełożyli: PAWEŁ HERTZ i SEWERYN 1POLLĄK 

OS OBY: 
Biezsjemienow Wasilij Wasiiljewicz, 

zamożny mieszczanin - starszy cechu -malarzy 

Akulina Iwanow.na - jego żona 

Piotr - były student 

Tatiana - na•uczyoielka • 
Nil - wychowanek Biezsjemienowa, maszynLsta . 

Pierczychin - daleki krewny Biezsjemienowa - ptasznik 

Pola-jego córka-szwaczka . 

Helena Nikołajewna Kriwcowa, 
wdowa po naczelni'IDu więzienia, mieszik.a u Biezsjemionowych 

Tietieriew - śpiewak cerkiewny l 
Szyszkin - student . 

stalownicy i 101rntorzy 
Bezsjemienowych 

• 
Cwietajewa - nauczycielka, koleżanka Tatiany 

Stiepanida 

Baba 

Doktor . 

kucharka 

{ 
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ZBIGNIEW MAMONT 

MARIA HETMAN 

MARIUSZ GORCZYŃSKI 
ANDRZEJ WYKRĘTOWICZ 

{ 
HELENA NOROWICZ 
DANUTA NOWAK 

( MARIAN PYSZNIK 
l ZBIGNIEW PŁOSZAJ 

( RYSZARD STOGOWSKI 
l CZESŁAW LASOTA 

JADWIGA BRYNIARSKA 

JADWIGA BARAŃSKA 

{ 
CZESŁAW JAROSZYŃSKI 

. ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 

r . l 

{ 

LECHOSŁAW HERZ 
EDWARD WIECZORKIEWICZ 

HELENA NOROWICZ 
DANUTA NOWAK 

JADWIGA ZYWCZAK 

BARBARA GOŁĘBIEWSKA 

JERZY JANUSZEWICZ 

Praca dyplomowa absolwentów PWST im. L. Schillera w Łodzi 

Reżyseria: EMIL CHABERSKI ScenograLia: ZDZISLA W TOPOLSKI 

Asysten·t reżysera: IRENEUSZ KANICKI 



nia star ego, Illi esprawiedliwego porządlkiu . Toteż pollcja i cenzura 
ca rska czyniła wszystko, by utrudn ić dostęp sztuki na deski sce
niczne. 

Oto co pisze K. Stanisławski o generalnej próbie „Mieszczan": 
„Pod względem politycznym czas był burnliwy d 1Diespdko.jny. Po
licja i cenziura śledziły każdy nasz krok, gdyż Tea.tr .'\rtystyczny 
-dzięki nowemu repertuarowi uważa.ny był za postępowy, sam zaś 

Gork,j był ,pod ,nadzorem ,policji. Początkowo nie chciano dać zezwo
lenia na wystawienie „Mieszcza1n". . .. Na ,razie u<lziel-0no zezwolenia 
tylko na przedstawienia abonamentowe ... 

·Na 1genera1ną próbę w Panajewsikim Teatrze, gdzie odbywały się 

na.sze ·gościnne występy zjechał cały ,;rządzący Petersbur,g ; poczyna
jąc od wielkich książąt i ministrów, przeróżni dy,gni<tarze, cały Komi
tet cenzury, przedstawiciele policji ii inne wysokie osobi1stości z żona.

mi i rod2linami. W samym Teatrze i w pobliżiu umieszczono wzmoc
niony oddziiał pdlkji; po placu przed teatrem jeździli konni żanda,rmi. 

Można 'byfo sądzić, że przygotowuje się nie generalna próba, lecz ge
neralna bitwa". 

Wprawdzie do generalnej bitwy ·na prapremierze w Petersbu,rgu nie 
do>zło, a.1e, - jak ,podaje korespondent gazety „I.skra" z dnia 1 marca 
1903 roku, - poważne rozruchy w zwiąZ!ku z wystawieniem „Mieszczan", 
miały miejsce w Białymstoku 1'5 lutego 1903 roku: 

„W teatrze na „Mieszcza·nach" o<libyła 1 się potężna demo.nstracja . 
W2lnoszono okrzyki: „Precz z saimodz.j.~rżawiem", samowolą, precz 
z Metlenko (miejscowy p olicmajster), niech żyje wolność! Rozrzucano 
ulotki. Policjanci z obnażooymi szablami wdarli się do teatru, doszło 
do starcia. Kobiety m<lla1ły, przerwano '· przedstawienie. Demonstracja 
przerzuci·ła się na u~icę. Rozjuszona policja otw.orzyła ogień. PoHcmaj
ster z rewolwerem w ręku szalał po mieście. We7'wano wojsko, !kupcy 
pozamykali skllepy. Jeden ro,botniilk za;bity. Są ranni. 30 osób areszt.o
wano. Uczą<:a się młodZ1ież ostro protestowała. Ze wszystkich fabryk 
pośpieszyli włókniarze z pomocą demoniStrantom. Rozruchy trwały 

cztery god!zLny". 
II. 

Po sukcesach utworÓ'w Go11kiego na scenie MCHAT w MOiSkwie 
i Petersburgu, teatry polskii.e winteresowaily s.ię autorem „M,ieszczan" 
zna,jdując w jego d<ramatach bogatą galerię typów i nowe oryginalne 
ujęcie tematu. Realizm postaci, boga:ctwb rstainów duchowych oraz ich 
g·łęboki wyd:hwięk społecmy dawał szerokie pole ujawnienia twórczych 
mo:illiwości zarówino aktorom jak i pozostałym reali>zatorom przed
,stawień. 

Dramaty Gorkiego były wystawiane na scenach polskich z ogrom
nym piety=em. Po raz ,pierwśzy pub'liczność polska <Ujrzała „Miesz
czan" w przekładzie A. Grzymały-Siedleokiego na deskach Miejskiego 
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FERDYNAND FELDMAN-jako Biezsjemienow 
LUDWIK SOLSKI - jako Pierczychin 



Teatru w Krakowie. Prasa polska entuzjastyczmie przyjęła tę sztukę, 

jednogłośnie podJkreśla1jąc jej wybitne walory demaskatorsfoie. Nawet 
ówczesna prasa konserwa.tywna musiała •uznać talent Gorkiego. Szcze
ogólny sukces odniosła ta sztuka na scenie Teatru Lwowskiego, który 
wystąpił z premierą w styczniu 1903 roku prezentując ją publiczności 

polskiej w tłumaczeniu Sit. Bos.s1akow.sldego, w kapitalnej obsadzie: 
Kazimi-erz Kamiński kreował rolę Tietierie\\ a, Ferdynand Feldman -
Biezsjemienowa , Ludwik Solski - Pierczychina, Irena Solska - Helenę. 

Oto jak oceniono sztu1!{ę Gorkiego w Polsce przed pół wiekiem: 
„M IE S Z CZ A N I E" - M. G o r k ie g o, tłumaczył St. BossakowskL 

Premiera 30. I . 1903 r. 

„.Mieszczanie dalecy są od literackich szablonów, tej dominującej 

cechy repertuaru francuskfogo„ . 

... Zdaje się, że Gorikij , 1któremu młodość pr.zeszła w nędzy i włó

częgostwie, zamknął w T1ietierewie własną swą duszę, a w każdym 

razie zamknął w niej obok pogardy dla tego zbiorowiska dwunogów, 
swą ro21pacz, swój beznad ziejny smutek. swą troskę o przyszłość RosH, 
także swą miłość dla czł.owieka , miłość chodzącą w sukni saty.ry i iiro
nii.. . dzi1siaj głosi (Tietieriew) mąd·rcść rozipaczy, bo mu za ciasno w tem 
bagnie zgnilizny moralnej , za ciasno mu w urzędowej Rosji.„ 

(Słowo Polskie 10. Il. 1903 r . Nr 66 Jan Kas,prowicz) 

A oto fragment irecenzji napisanej przed cw1erć wiekiem. 
„M I ES Z C Z A N I E" - M. G o r k i e g o, przekład A. Gnzymały

-Siedleckiego. Teatr Mały . Premiera 25. II. 1926 r. Lwów . 
. „Słynna ta s7Jliuka, choć z przed d1wudzies·bu z górą laty, niie straciła 

nic że swej scenicznej aktualności. p,rzeciwnie, wibracja drama,tycz.na 
jest w niej tak samo silna i talk samo atakuje nerwy, ja'k prze'd laty, 
a jej problem główny ma ciągle nowy rumieniec życia .. „Swoje mocne 
życie zaw.dzięcz·ają „Mieszczanie" temu, że dramat bez jednostkowego 
bohatera, operujący mistrzowsko grupą postaci, z któr)"ch każda ma 
równie ważne ·znaczenie, jest dziełem niepospolitego talentu, że dzieło 

to wy.nikło z głębokiego zamyślenia nad charakterem i przeznacz,eniami 
własnego społeczeństwa„ że wreszcie roi się w nim od przenikliwych 
spojrzeń w tajni<ki psychiki 1ud2lkiej i od mądrych a jakby od nie
chcenia i mimochodem .rzucanych refleksj1i na .tema.t doli człowieka.„ 

Grai Pierczychina Ludwik Solski tak, że gdyby g.o Gorki w tej 
·roli zabaczył uwierzyliby dopiero wtedy, że stworzył postać godną 

nieśmiertelności„. 

Gra całego zespołu Teatru Małego stała na wysokiem poziomie 
artystycznym. 

(Słowo Polskie Nr 58 1926 r. Wł. Kozicki) 
W. L 
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BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU 

PIOTR ARYSTYDES BR°f:AL 

HUZARZY 
Tragikomedia w 3 aktach 

EUGENIUSZ SCRIBE 

WALKA KOBIET 
Komedia w 3 aktach 

ACHILLES I PANNY 
ARTUR MARY A SWINARSKI 

reżyseria: Zbigniew Koczanowicz 

WIELE HAŁASU O NIC 
WILIAMA SZEKSPIRA 

reżyseria i scenografia JERZEGO UKLEJ! 

W PRZYGOTOWANIU: 

GARCIA LORCA 

CZARUJĄCA SZEWCOWA 

F . GOODRICH i A. HACKETT 

PAMIĘTNIK ANNY FRANK 
.-. 



Cena zł 2,-

tirUk. flSW „Prasa" - ł:.ód2, żwt~ll:t 11. Zam. 1607. N. 75 o. V. 56. M-10/1178 . 


