
OLSZTYŃSK 0-
E L 13 L Ą SKI E 

• 
ZYCIE 

TEATRALNE 
WYDANE - ZAMIAST PRO· 

GRAMU TEATRALNEGO -
Z OKAZJI 

PREMIERY „MIESZCZAN" 

MAKSYMA GORKIEGO 

4.JII.1961 r . 

SPRAWA GORKIEGO 
wadzonej w związku z osobą czarny, że to był dobry \vpływ' '. J 
Pieszkowa sprawy". 'J Sprawa Gorkiego przyjęła nieo-

Na miejsce zsyłki wyznaczono czekiwany obrót, gdy Akademia 
miasto Arzamas, ale ze względu Umiejętności wybrała go na h ono- J: 
na ponowne pogorszenie się stanu rowego członka wydzia łu języka o 
zdrowia zgodzono się na to, aby i literatury rosyjskiej. Jeden z wy- ....Lt. 

J 

J 

do 15 kwietnia 1902 roku zamiesz- sokich urzędników policji car skiej • fr __. 
kał w okolicach Jałty na Krymie. wyraził. się wówczas z wielkim 
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Sprawa Gorkiego głęboko poru- oburzeniem: i ~ 
szyła szerokie kręgi postępowej „Pozosta je pod śiedztwem, oskar-
inteligencji tak w Rosji, jak i po- żony o rewolucyjną propagandę 

za jej granicami. W samym Niż- wśród robotników i jest pod szcze- ę ~ 
nym młodzież zgotowała odjeż- gólnym nadzorem poilicji - a olo ~ ~ 
dzająccmu (a właściwie wywożone- znajdują się w Rosji ludzie, k tórzy .~ J -
mu) pisarzowi gorącą owację na go wywyższają"„. c.S::: ·1 
dworcu kolejowym. Kilkuset mło- Podobnego zdania był również car 
dych ludzi przemaszerowało po- Mikoła} w liście do ministra oświa- J 
tern przez miasto ze śpiewem, ty: „„.I takiego człowieka w obecnych "r' 
okrzykami, rozrzucaniem ulotek, niespokojnych czasach pozwala so- Ł 

Ceniony felietonista , powieściopi- ur7'-' dzaJ' ac na głó · i· l t ~ ...., . wneJ u icy o n<t bie Akademia Umiejętnośc i wybrać 
sarz l poeta mlod go p okolenia masówkę • · w poczet swych czlpnkówl Jestem u J. 
Aleksy Pieszkow, znany w Rosji ~ I Była to pierwsza demonstraci·a tym wszystkim głęboko oburzony 
a nawet już poza JeJ granicami polityczna w Niżnym Nowgorodzie. i polecam Panu zakomunikować, że • 

pod literackim pseudonimem „Mak- ~ Władze carskie zdawały sobie na mój rozkaz wybór Gorkiego zo-
sym Gorkij" (co po polsku nale- wprowadzie sprawę ze znaczenia staje uchylony. Mam nadzieję , że 
żałoby oddać słowami „Maksym "C. i popularności Gorkiego, policJ·a tym choć trochę otrzeźwię stan u- \ c 
Gorzki") a mieszkający w mieście 

jednak nie oczekiwała takieJ· siły mysłów w Akademii". 
Niżnyj Nowgorod, aresztowany zo-
stał niedawno temu przez policję protestu. Podobno znaczna część Jakże się jednak przyliczył i omy-
carską . z powodu braku dowodów urzędników modliła się właśnie w 1ił samowładca z rodu Romanowów! 
oskarżenie o „bunt przeciwko wła- soborze, było to bowiem w wigilię Wprawdzie po kilku dniach w 
dzy najwyższej" okazało się galo- Michała Archanioła , patrona po- „Dzienniku urzędowym" unieważ
słownym, a wezwana do pisarza licji. niono wybór Gorkiego, kłamiąc przy 
komis ja lekarska jednogłośnie W jednym z ostatnich numerów tern, że ucr.z:yniono to w imieniu sa
orzekła: „Dalszy pobyt w więzieniu nielegalnej, socjaldemokratycznej mej Akademii, lecz oburzeni tą bez
może odbić się zgubnie nie tylko gazety „Iskra" w sprawie Gorkiego czelną samowolą honorowi członko
na zdrowiu, ale i na życiu areszto- zabrał głos znany rewolucjonista wie Akademii Antoni Czechow i 
wanego''. rosyjski Włodzimierz Ulianow, Włodzimierz Korolenko - zwrócili 

w tej sytuacji władze carskie pseudo ,,Lenin". Pisze on między swoje dyplomy. W ten sposób spra
postanowiły w miesiąc od chwili innymi: „Niewielką, lecz udaną wa Gorkiego zatacza coraz szer sze 
aresztowania Gorkiego zwolnić go demonstrację wywołało 7. paździer- kręgi i staje się przedmiotem zainte
z więzienia , a zarazem oddać pod nika w Niżnym pożegnanie Maksy- resowaniia nie tylko opinii publicz
areszt domowy dla „zapobieżenia ma Gorkiego. Znakomitego pisarza nej w Rosji, ponieważ tak Czechow, 
i udaremnienia przestępstwa". Od- o europejskim nazwisku, którego jak i Korolenko cieszą się uznaniem 
tąd jeden policjant siedział w ku- całą bronią - jak słusznie zazna- wszędzie tam, gdzie przetiumaczono 
chni, a drugi w przedpokoju pry- cz;rł mówca na nieżegorodzkiej już ich utwory, świadczące o wyso
watnego mieszkania młodego pi- demonstracji jest swobodne kim, europejskim poziomie pisar-
sarza. słowo, samowładny rząd wysyła stwa i artyzmu·. 

We wrześniu 1901 roku minister z rodzinnego miasta bez sądu Z tym większym zainteresowa-
spraw wewnętrznych postanowił: i śledztwa. Baszybuzuki oskar- niem nal2ży oczekiwać nowego utwo-
„oddać Pieszkowa pod jawny nad- żaJ·ą go 0 zły wpływ na nas - M k G ó ' r „ b ru a syma orkiego, kt ry na 
zor po .ie.Jl gu e~nii niżegorod~kiej '. mówił mówca w imieniu wszyst-w 1n1eiscowośc1 poza granicami . . zesłaniu na Krymie pisze podobno 
miasta Niżnyj-Nowgorod , wybranej )uch tych Rosjan, w ktorych dwie sztuki sceniczne, jedną - z ży
p~zez gubernatora niże~orodzkiego, jest chociaż odrobina dążenia do cia współczesnych rosyjskich mie
az do ostate.cznego zakonczenia pro światła i swobody - a my oświad szczan.. 



STUOENGKA ULOlKA I Maksym Gorki 

Jak dowiadujemy się z wi_arogodnyclt li 
źródeł, w Moslnvie kolportowana jest 
tajna odezwa młodzieży studenckiej , od
bita na hektografie, prawdopodobnie 
w Niżnym. A oto je j treść : 

„Jutro, 8. listopada, o godzinie I 
ósmej r ano pociągiem pocztowym 
w drodze na Krym przejeżdżać bę
dzie przez Moskwę Maksym Gorki. 
Usunięto go z Niżnecro w drodze 
adm in istracy jnej, to znaczy w dro
dze gwałtu i bezprawia. Cały Niżny I 
wzburzony jest z powodu t2go no
wego gwałtu nad ulubionym poetą 
walki i wolności, opiewaj ącym 
„szalelistwo śmiałych". 

3. listop ada n <1 wieczorze studenc-1 
kim urządzono głośne owacje ku 
czci Gorkiego, 5. listopada odbył się 
bankiet z udziałem około 130 osób 
spośród miejscowej inteligencji, ze
słanych studentów i kursistek, na 
którym przeczytano pięknie napisa-1 
ny adres z licznymi podpisami i w 
atmosferze powszechnego zapału, 
swobodnie wygłoszono śmiałe, wy
zywające przemówi2nia. 

Jutro organizuje się demonstra
cyjne pożegnanie Gorkiego, w któ-1 
rym zjednoczą się wszystkie warst
wy społeczne pod wspólnym sztan
darem jawnego prot2stu. Nie wie
my czym się to zakończy, może nas 
zduszą, my jednak stawimy się I 
wszyscy. 

Zwracamy się obecnie do mos
kiewskiej uczącej się młodzieży, do 
całego społeczeństwa z prośbą, by 
i ono przyłączyło się do naszego 
prot2stu, rozszerzyło go i postara-1 
ło się o urządzenie takich samych 
demonstracyjnych powitań w mia
stach, przez które Gorki będzie 
przejeżdżał. Obecnie jedzie on przez 
Charków na Krym. Niechaj więc 
ta droga bojownika o wolność oso-1 
bistą człowieka stanie się marszem 
triumfalnym zwycięzcy i niechaj 
społeczeństwo jeszcze raz odpowie 
śmiałym i jawnym protestem na 
rzucone przez rząd wyzwanie. 

Niechaj myś~ąca Rosj.a dowle.rlzie: I 
ż2 dostatecznie rozwmęła się i 
okrzepła do walki o swe prawa bez 
obawy przed brutalną siłą. Na
przód, towarzysze, przed nami wiel
ka i ciemna siła, lecz świta już I 
jutrzenka swobody i nowego ży-
cia". . 
~~~~~ 

~"O~~~.~~~~~ ~~"~V~~~ I 
kiej dem onstra cji polityczne j w Mos
i,,...,v e n ie doszlo . Na stac ji Moskwn -
Rogoska, w od.leglo~ci kilk u ' •lor s t od 
stolicy, władze policyjne oświadczyły I 
G orkiemu , że „z powodu braku pozwo
lenia na prawo pobytu w Moskwi~ . w 
obręb miastu n.ie . może być do p,;szczo
ny" . Następnie przewieziono go okn;żną 
drogą n a sta cję Podolsk, skąd ruszy ! 
w dalszą podróż . W ten sposób zebra- , 
ni na dworcu mosk iewskim demon~: ran· 

ci na próżno oczekiwali jego prz;,•jazdu. 

2 

PIEŚŃ 
O ZWIASTUNIE 

BURZY 
Nad równiną morza siwą w1cner kłęby chmur gromadzi. 

:Między morzem i chmurami dumnie ptak szybuje chyży, 

rzekł by ': czarna błyskawica. 

To skrzydłami falę muśnie, to się w chmury strzałą wzbije; 
krzyczy ptak - i chmury słyszą pieśń radosną w śmiałym 

krzyku. 

Jest w tym krzyku żądza burzy! 
sji, ufność w triumf i zwycięstwo 
owym. 

Siłę gniewu, płomień pa
słyszą chmury w krzyk.u 

Jęczą mewy, czując burzę, jęczą, krążą rozmiotane, na dnie 
morza by ukryłyj trwogę swą przed nawałnicą. 

Jęczą mewy przerażone - bo im, mewom, nie zrozumieć 
upojenia bitwą życia: grom uderzeń je przeraża. 

Pingwin głupi i tchórzliwy w skałach tłuste cielsko chowa .. 

Tylko on, Albatros dumny, płynie śmiało i swobodnie nad 
spienionym siwym morzem! 

Coraiz mroczniej, coraz niżej opadają ciężkie chmury -
śpiewają, rwą się fale na spotkanie piorunowi. 

Zagrał grom - i w pianie gniewu jęczą fale z wiatrem 
walcząc. Oto wiatr w ramiona chwycił stado fal uściskiem 
mocnym - i z rozmachu, wściekły, dziki, cisnął nimi w skał 
granity, w pył i bryzgi robijając szmaragdowe kotłowiska. 

Mknie Albatros, zwiastun burzy, rzekłbyś, czarna błyska
wica, z krzykiem zwały chmur przeszywa, skrzydłem pianę 
fal roztrąca. 

Oto wzleciał - i jak demon, butny, ciemny demon burzy, 
krążąc śmieje się i szlocha... z chmur się śmieje, a szlocha -
niem zachłystuje się z radości. 

W gniewie gromu - demon czujny - dawno wyczuł już 
znużenie. Wie na pewno: nie zakryją chmury słońca, nie 
zakryją! 

Huczy grom„. Wichura wyje„. 

Zapełgały ogniem siwym stada chmur nad wód otchłanią. 
Morze chwyta błyskawice i w kipieli swojej gasi, a odbla.3~i 
tych bł skawic ginąc, wiją się w głębinie jako żmije płomie ·· 
niste. 

- Burza ciągnie! Burza blisko! 

To jej zwiastun, to Albatros, dumnie ·wśród błyskawic 
płynie nad wyjącym gniewnie morzem: to zwycięstwa prorok 
krzyczy : 

- Niech potężniej zagrzmi burza! 

MAKSYM GORKI 
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Kied y otrzyma lem do opracowania zgzem
plarz „Mieszczan" , zdawałem sobie sprawę 

z ,,·i _lkl' Ś<'i zadanhl, j k ie mam wykonać. Wielka 
C'dpowiedz 1 al nośc w ::;tosunku do genialnego 
Gorki~go nie tylko nic osb. biała moich za
mi.::n:eń , ale pr zeciwnie -· umacniała je, stwa
rzała ambitne dą żenia dojścia do właściwych 

i nafepszych r zulta tów pracy - zarówno ar
cys tycznych jak i ideo logicznych . 
Otóż to - ideo!ogicznych. Przyznaję otw<!:de: 

chociaż mam za sobą około 50 już wyreżysero

wany ·h sztuk w latach przedwojennych, ni'gdy 
boda j w okres ie tym problem wydobycia Z2 

sztuki jej waloru i głębokiego marzenia 
ideologiczn go 11ie był dla mnie elementem 
na tu1 y zasndnicz:i, nie był podstawą i niejako 
promotorem mojej reżyserskiej pracy. Zdarzało 
si~. nieste ty dośf~ rzadko, że trzeba było :rnsta
nowi się nad wartości'.lmi społecznymi ut·;1oru 
scen icznego, ale były to - powtarzam - wy-· 
padk '. nie częstz, a może nawet wyjątkowe. 

Wynikało to oczywiście z ogólnej struktury 
życ ia w państwie kapita'listycznym, z jego 
ustroj u, gdzie istniała tylko „ztuka dla sztuki. 
względnie sztuka dla ... kasyt 

Z początku przełamywałem więc w sobie 
trudności , odrzucałem pewn2 nawarstwienia, 
ja k gdyby ~korupy daw n iejszych artystow.;kich 

mieszczańskich „nalecialości", ale proces. 
droga dochodzenia do nowego, ideo'logicznego 
rozważania i ana lizowa nia treści sztuki, dawały 
coraz więcej przyjemności. 

Zastętx:a Dyrektora 
Kier. Adm. w Olsztynie 
Kier. Adm. w Elblągu 

Kierowni k Techniczny 
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krc.wi~iej męskiej 

perukars ~iej 

stularsikiej 
ślusarskiej 

malarskiej 
modelarskiej 
tapicerskiej 
szewskiej 

Kierownicy oświetlenia 

Brygadierzy sceny 

SICIAiNIAIMlll" 

Uważałem za rzecz najważniej szą , by urealn ić 

wH yslko to, co moghiby się wyd2.wać z per 
sp0klywy dziejów już jakimś mitem , a lbo co 
naj m m eJ m eJasne. Wspaniały, oskarżycielski 

i calizm tej sztuk i, daje pod tym względem 

duże możliwości , zmusza ak torów do zwięz~ośc i 

i pr <J wdy, nie pozwalaj ąc jednocześn ie na tzw. 
„nagrywa nie" kwes tii, a le na wypowiad anie ich 
z tą s iłą realnego wyrazu, z jaką zN- tały 

na pisa ne. 
Glów nym bohaterem „Mieszczan" - w moin' 

pojE;ciu - Jest Nił. Bohat(' r pozytywny. Znam y 
tego rozdaju bohatera doskonale z „l\·I · tki" 
w osobie Pawia Wlasowa. Tym r azem to jes-zcze 
nie rewo:ucjonista, dokonujący pełnych rewolu
cy jnych czynów. To człowiek uświadomiony, 

pewny nieuniknionej klęski całego t ego miesz
czaóskiego świata, przygotowujący się do walki 
o nowy świa t. Postać Niła łatwo zagubić w na
tłoku wspa niale zarysowanych postaci tzw. 
negatywnych . Trzeba było bardzo uważać, by 
konfrastowo odgraniczyć go od tamtych, zaj
mujących niewątpliwie uwagę \vidza, chara
kterów, by wydzielić go niejako z ich k'ręgu, 

dając mu samodzielną, ale również mocną 

lub jeszcze mocniejszą pozycję. Dzięki wysił

kowi grającego tę rolę aktora udało się to, tak 
samo jak t rafn ie i rozumnie opracowane zo-

l:aly wszyst kich inne rolę l w ten sposób na ogó ł 
młody n asz zcspÓł a rtys tyczny dał ogrom n q 
satysfakcję zarówno reżyserowi jak i, mam 
nadzi2ję , widzom. 
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W PRACOWNIACH 
PISARZY 

Dziś o swych zamierzeniach 
twórczych pisze na naszych łamach 
autor powieści , licznych opoy,riajań 
i wierszy, trzydziestoletni Maksym 
Gorki (Aleksy P ieszkow): 

„Te atr interesuje mn ie od daw
na. Miałem piętnaście lat, gdy po 
r az pierwszy zobaczyłem przedst a 
wienie teatralne. Pa trząc na Andre
j ewa-Burłaka w roli J udaszk:i Go
łowle\va miałem ochotę wbiec na 
scenę i zabić to uosobienie podłości. 
1'v!ało brakował-0, abym się rozpła
kał - a wszyscy wokół mnie śmie 
li się , krzyczeli. .. 
Postanowiłem zost;;.ć akto rem, ale 

przyjęto mnie j.edynie na statystę , 
płacąc dwadzieścia kop ie je k o d wy
stąpienia w spektaklu. Dopi-ero w 
dwa lata potem debiutowałem w 
Kazaniu w chórze zespołu opero·· 
wego Orłowa-Sokołowsbego . 

prozno jednak namawiał go, aby 
rzucił pracę na roli - Borodin nie 
dał się s kusić sławą aktora. 

Dla mnie jednak t eatr nadal sta
nowił rzecz godną uwagi. Nie raz 
pisałem o sprawach teatralnych 
\ swoich felietonach, często bywa
łem n a przedstawieniach teatrów 
w Niżnym - Nowgorodzie i w Sa
marze. Utworzenie przez Stanisław
skiego i Niemirowicza-Dancze11 kę 
Moskiewskiego Teatru Dramatycz
nego (MCHATu) uważam za wyda
rzenie w życiu artys tycznym nie 
tylk Rosji. 

Ma m wielki szacunek dla talentu 
Antoniego Czechowa, którego „Czaj 
ka", jak_ wiadomo, zdoby:ra 
MCHATow1 powszechne uznanie. 
W dwa lata potem przedstawienie 
,Wujaszka Wani" stał.a się dla mnie 
~vielkim przeżyciem. W ostatnim 

akcie, gdy po długiej przerwie dok
tor mówi o upalle w Afryce, zadrża
łem z zachwytu nad talentem Cze
chowa - i ze stra chu przed ludź
mi, którzy kiedyś będą sądzić na
sze bezbarwne życie. 

W tym czasie zrodziła się we 
mnie myśl napisania dramatu. Nie 
interesuje mnie jednak „problem" 
trójkąta małżeńskiego, czy też coś 
w tym rodzaj u . Na bohatera swoich 
„scen w domu Bezsiemiono wych" 
wybrałem prostego maszynistę ko
lejowego, proletariusza Niła. Nie 
żyje on w jakiejś pustce społecz

nej - myślę przede wszystkim o 
rodzinie Bezsiemi<Jnow ych. J ako pi
sa rz muszę powiedzieć, że obstąpili 
mnie ci „moi ludzie", pchają slę , 
tłoczą, a ja nie mogę osadzić ich 
na miejscu, ani pogodzić z sobą . 
Wszyscy gadają, gadaj ą i to d<Jbrze 
gadają, szkoda im przerywać, na
prawdę słowo honoru! 

A tu tymczasem Stanisławski i 
Niemirowicz-Danczenko nalegaJa, 
abym im jak najszybc iej przesłał 
gotową sztukę„." 

W roku 1892, znalazłszy się w Ty
flisie, chcia!em zorganizować teatr 
ludowy. Nie udało się. Natomiast 
w ·kilka miesięcy potem wydruko
wałem w „Kaukazie" opowiadanie 
,;Makar Czudra", rozpoczy·nając w 
ten sposób działalność Uteraclg. _ 

„MIESZ1CZANIE" NA SCENIE MCHATu 
Ale „stara miłość nie rdzewieje''. 

W 1897 roku, zwo1'niony z termi
nowej .pracy dla gazety, odpoczy
wałem we wsi Manuiłowka, w gu
bernii połtawski-ej. Zor·ganizowałem 
wówczas teatr wiejski, w którym 
byłem aktorem ,i reżyserem. Więk
szość aktorów tego „mojego tea·tru" 
stanowili chłopi. Pewnego razu od
wiedził nas Karpenko-Karyj i· był 
zachwycony talentem jednego z wy
konawców, Jakuba Borodina. Na-

Moskiewski Teatr Artystyczny, 
prowadzony przez Stanisławskiego 
i Niemi.row1cza-Danczenkę, wysta
wił os·tatnio debiut dramaturgiczny 
młodego pisarza rosyjskiego, Maksy 
ma Gorkiego, „Mieszczanie". Pra
prem'iera odbyła się 20 marca 1902 
roku i była niewątpliwie wydarze
niem w życiu ku:lturalnym Moskwy. 

Tekst sztuki dwukrotnie był ba
dany przez carską cenzurę, która 
dokonała w nim wielu skrótów. 

Między innymi usunięto fragmenty, 
w których była mowa o ciężkim 
położeniu robotników. Cenzurze nie 
spodobały się również słowa Niła 
o tym, ie gospodarzem jest ten, kto 
pracuje (w drugim akcie) oraz, że 
„praw nle dają, prawa się bierze" 
(w czwartym akcie). 

O przewrażliwieniu cenzury niech 
zaświadczy fakt, że słowa „żcna 
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Maksym Gorki w otoczeniu artystów MCHATu po prapremierze „Mieszczan" 



kupca Romanowa" kazano zamie
nić na : „żona k upca Iwanowa'', 
gdyż w n azwisku Ro manow dopa
t r ywano się nie przystojnych al uzji 
do panuj ącego domu. 

P<> mimo radykalnego „wyczysz
cz-enia ' sztuk i przez cenzurę, policja 
moski ewska obawiała się prap:-e
rniery „Mieszczan" do teg-0 stopn ia , 
że zgodiila s ię jedynie na czter y 
przedstawienia i to abonamentowe, 
wychodząc z zało·żenia, że publicz
ność .. abona mentowa" (a więc zło
żona z ludzi ·boga tych , których 
stać było na wykupienie . abo
namen tu teatralnego) chłodniej 
p rzyjm ie sztukę autora „Pieśn i o 
zwiastunie bur zy" ... 
Generalną próbę pos tanowiono 

urzą dzić nie w Moskw ie, lecz w 
P ete r sb urgu , w Pana jewskim Te
a tr ze. Zjechał się na nią cały „rz ,1-
dzący" P etersbu rg - poczynaj ąc 
od wielkich książą t i m inistrów 
p zeróżn i dygnita rze, ca ły K omitet 
Cenzury , pr zeds taw iciele policj i i 
inne wysokie OS-Ob i stości z żon 11 mi 
i rodzinaml. W sa mym t a t rze i w 
jeg-0 pobliżu umies-zczono wzmoc
niony oddzia ł policji, po placu przed 
teatrem jeździl i k-0n.ni żanda mi 
Można było sądzić , że przygotowuj<? 
się nie generalna próba, lecz ge
n-eralna bitwa „. 

W Moskwie, na owe cztery abo
namentowe prze dstawienia, guber
na L<lr przysłał stójk<>wych, aby zs
.stąpili w drzwiach bilete rów i nie 

przepuszczali studentów, nawet ma
jących abona menty. Niemirowicz
Dancze nko nie zgodził się na to i 
p ierws zego dnia przepędził stójk<>
w ych. Mus ia ł się z tegiJ kr<>ku tłu
maczyć przed pracownikiem komi
sa riatu pollcji , następn ie przed ko
m isa rzem, wreszcie przed sam ' fi 

gubernatorem, który wysłuchawszy 
jego argumentów, _ ż e stójkowi krę
pują kul tu ralną pubUczność, wydał 
„salom onowy wyrok" : na następ
nych przedstawi~niac:1 bilety spraw
dzali s•tójkowi przebrani we fraki 
bileterów ... 

Trzeba był<> widzieć te w ielkie, 
niezgrabne cielska we frakach, t~ 
czerwone łapy , nie umiejące sobie 
dać rady z biletami , aby przedsta
wić sobie do jakiej farsy dopro
wadziły •całą sprawę „adminis lra
cyjne rozporządzenia"! 

Dla autora ·sztuki takie postępo
wanie n ie był<> nowośc ią . P rzec i eż 
policja w Arzamas ie , gdy przeb y
wał tam na zes łaniu , s łowo „nad
zór" rozumiała w ten sposób, że 
postawio no pod oknami mieszkania 
Go r ki ego p-0licjant a , który z całą 
bezczelnością zaglądał do środka, 
bez żad nych ce re monii, k iedy tylko 
uważał to za pot rzebne ... 

Ograniczenie liczby widzów de 
publiczności „abona mentowej" w zbu 
dziło tym większe zainter esowanie 
sz tuką Gorkiego. Wyd r ukowana v. 
60.000 -egzemplarzy rozeszła slę bły 
skawicznie w 1902 r. W przygo-

towan iu jest już nowy jej nakład. 
Nie mogąc zabronić wznowieniar 
w ładze wydały zer g zakazów. A 
więc : „Mieszcza n" nie wol no tłu
ma czyć na język i mn 1 eis.z<>ści na 
rodowych, zamieszkujących Rosj ę, 
natomiast prowincjonalne tea try za 
wodowe muszą za każdym razem 
uzyskać zgodę m iejscowego guber
nato ·a i uwzględnić skró y miej
scowej cenzury. 

Maksym Gorki z żoną Katarzyną , 
synem i córką . 

Stójkowi zaczęli wówczas bić pal
kami - lrogo pcpad!o. Teatr na-PO KRAKOWSKIEJ PREMIERZE 

;,MIESZCZAN" GORKIEGO 
, pd 1 t lę krzyki 'r. I płaczem, _':o-

22. listopada 1902 roku, a więc 

zaledwie w kilkanaście miesięcy po 
prapremierze w MCHACie, „Miesz
czan" Maksyma Gorkiego wystawił 
teatr krakowski w przekładzie Ada
ma Grzymały-Siedleckiego (książ

kowe wydanie tego przekładu jest 
w druku) . Również pols ki~ teatry 

P<>za tern należy wymienić Barbarę 

Beaupre, Leo Belmonta, E. Chwale
wika, Stempowskiego, M<mdscheir.a 
i Stanisława Miłk<>·wskiego jako 
tych, którzy przyswajają naszej Li

teraturze utwory Gorkiego. W krę
gach robotniczych szczególną po
pularnością cieszą się takie utw<J-

we Lwowie i w Poznaniu wstawiły ry jak „Pieśń o Sokole" i „Zwia
tę sztukę do swego repertuaru. We stun burzy", głoszące walkę i zapc:.
Lw<>wie rolę Tietieriewa powierza- wiadające w symbolicznej formie 
no znakomitemu naszemu aktorowi zbiiżanie się rewolucji. 

biety :. ły . przed stawien ie zosta
ło przer a ne. Doszł-0 do bójki. z po
licja nt.ami. 

P-o wyrzuceniu Pl\\l 1 czności z te
atru doszło do zaburżeń na ulicach 
Białegostoku. Wezwan<> wojskc z 
p<>bliskich miast, nakazan-0 zamknąć 
sklepy. Policja otworzyła ogień do 
manifestantów, jeden robotnik zo 
stai. zabity , liczba rannych chw il o
wo nie jest jeszcze znana. P<>lic ja 
aresztowała ponad trzydzieści osób . 
Są wśród nich roootnicy, uczniow ie 
gimnazjów i Szk<>ły Handlowej. DO·· 
piero po czterech godzinach pollcH · 

Kazimierzowi Kamińskiemu . Wróćmy jednak do „Mieszczan". udało się <>panować sytuację. 

Fakty te świadczą dobitnie o po- Oto, jak nam donoszą z Białego- Przykład demonstracji w Białym-
pularnoś ci, jaką cieszy się u nas stoku, w marcu 1903 roku przedsta- stoku wymownie świadczy o ty m, 
aut<>r „Mieszczan". Warto przy wienie tej sztuki w miejscowym te- że twórczość mł<>dego, utalentowa·· 
okazji wspomnieć, że takie opowia- atrze przerodziło się w manifesta- nego pisarza r<>syjskiego również w 
dania Gorkieg<> jak „Na stepie", cję polityczną. Na wid<>wni zaczęto na~zym społeczeństwie cieszy się 

„Byli ludzie", „W więzieniu", „Wa- wznos'ić <>krzyki : „Precz z samo- wielką popularnością, a zawarte w 
reńka Olesowa" doczekały się już władztwem'', „Precz z policmaj- meJ ideały woln-0ści, sprawiedli
dwu i trzech przekładów. na języ!{ strem Metlenko", „Niech żyje w_ol- waści i równości znajdują odz<"!W 
P<>hki. Tłumacz „Mieszczan" prz~- ność!". Manifestanci rozrzucali na- nie tylko w społeczeńatwie ro
łożył również powieść „Troje". stępnie ul-otki z •tymi hasłami. syjskim. 

oJsztyńsko-elbląskie ŻYCIE TEATRALNE", wydane - jak o program teatra ln y - w dnlu1tremier~ "Tles~~zan·~p~~ · 1 
i<'iego 4 Ul 1961 rok w Olsztynie - opracowano na pod s tawie nasU:puJących m a terUI w: pos O';'; e i „ < ik -
czan" w i.bio rowym, radz.l~klm wydaniu d 7.1el Go rkiego, Z . Greń „ O d ramatuigii laksym& Gork1ego , A. M asn o~v 

Maksim Gorklj", T. Gruzdlew „Gorki'', K. Stanisławsk i „Moje tycie w sztuce" , wspomnien ia Nle1r.lrowlcza-Danc/.enk1 , s. Klonowski „z dzleJów Gorkiego w P olsce". „Pieśń o zw las tunJe burzy" w przekładzie J uliana Tuwima.c!~;a~l~f 
programu - Edward MartuszewskJ. • 
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