
ZYCIE TEATRU 
1961-1962 8 



ŻYCIE TEATRU 
WYDAWNICTWO PAN'STWOWYCH TEATRÓW DRAMATYCZNYCH 

WE WROCLA WI U 

Sezon 1961/62 Zeszyt 8 

TRESC ZESZYTU 

1. J. JUZOWSKI - O KRONIKACH DRAMATYCZNYCH GOR-
KIEGO . 5 

2. J . A . REWJAKINA - O DRAMACIE „DOSTIGAJEW I INNI" 11 
3. JADWIGA SIEKIERSKA - DRAMATURGIA GORKIEGO. 15 
4. KILKA SLOW OD REŻYSERA . 19 
5. WROCLAWSKIE DZIESIĘCIOLECIE JAKUBA ROTBAUMA 23 

Zeszyt ósmy 
wydany z okazji premiery 

„Bulyczow, Dostigajew i inni" Maksyma Gorkiego 
dnia 1 maja 1962 r . 



, 

MAKSYM GORKI 



,J. JUZOWSKI 

[O KRONIKACH DRAMATYCZNYCH GORK[EGOJ 

I ... ! Cykl sztuk. a właściwie kronik hi torycznych, na;p1-
sanych przez Gorkiecro już p o Rewolucj i Październikowej 
tworzy wielką epopej dramatyczną , w k órej znalazł odbicie 
przehie 0 · rewolucji i proces po wstaw ania nowei w tadzy ra
dzieck iej . Epopeję swoją zakroił Go rk i Fzeroko; m ial si ę na 
nia złożyć szereg ~ztuk o dzie1ach wybranej grupy ludzi, 
w k tórych losa ch indywidu a in 'Ch miały znaleźć odbicie k on·
flikty i problemy w iel k iego roku 1917. Z pięciu pierwotni 
zamierzonych dramatów (.fegor B11 l yc ow i i nni , Zwonco1c 
i i :iini , Dostigaj ew i inni, R iabinin i i?mi, S om o'w i mni) dwa 
nie doczekały sie r ealizacji (Z1C on cow i R iab in in). Można 
mniemać, że Gorki zamierzał dal j rozbudować cykl i dać 
pełny obraz wszystk ich e tapów rewolucji i budnwy socjal izmu 
w Rosji. 

Zgodnie z ogól nym zamiei-Leni( m , w Je gor?1· Bułycwwi·" 
zawarł Gorki p roblem rnoralno-p l irvczne okres u wn1m· 
imperialistyczne1 i przedednia r ewolucji lutowej, zaś w Dosti
qaje1ri.e - okresu od wydarzeń lipcowych do p wstania zbroj
nego w październiku 1917. Sztuki te powstały w latach trzy
dziestych, kiedy ich auto r uzyskał już dosta teczną perspek
tywe, by docenić w1e lkosć i znaczenie P azdzierrn k a 

Wtedy, w rnku 1917. popadł w przeJ ściow _ d ezor ientaej ·: 
nie potrafił właściwie rozpDznać ch arakte.ru w vpadków an i 
wychwycić syrnptomow przejścia od r ewolucji burżuazyj nej 
do socjalistyczn j . ie bkazał głebokiej prz ni_kliwości poli
tyczn e] Lenina, któ ry w słynnych 'l' e::ach Kwidniowych okre
ślił bezbłędnie charakter i przewidywał lraini e dalszy rozwÓJ 
sytuacii. „Gdy w 17 roku . Len in po prz rjezdz.ie do Rosji 
opublikował swoj e tezy - -- pi.sal później Gorki - sądziłem , 
że w ten sposób składa rosy jskiemu chłopstwu ofiarę z całej 
liczbowo nikłej, a jak. ś ciowo bohaterskiej armii, uświado
mionych polityczme rn bot ików i cał e.i szczerze rewolucyjnej 
inteligencji. Ta jedyna w Rosji aktywna siła rzucona zostanie 
w bagno wsi niczym garść soli i ro:bpuści się w niej bez śladu, 
nie ?mieniając nic w duchu, trybie życia i historii narodu 



rosyjskiego". Ta:k pisze Gorki w swoim artykule o Lenini~. 
Jak z tej s?.Jczerej wypowiedzi wynika, w tamtym okre~1e 
pisarz oceniał błędnie znaczenie sojuszu robotnicz~-chłopsk1e
go jedynej i decydującej, jak. się pot~m oka.zało,. siły .~ewoh~-
cyjnej. W roku 1917 przecemał Gorki rolę ~~tehgenc~1 rosyJ
skiej, nie brał w rachubę jej klasoweg?. zrozmco,~am<l;. „N~
ukowa techniczna ·i w ogóle wykwalifikowana mtehgenc]a 
była, ~ mego punktu widzenia, z s_wej ~stoit:y: najbard~iej rewo
lucyjna. Razem z socjalistyczną .mtehgenc]ą ~·obot~iczą two
rzyła ona - według mnie - mezwyk~~ waz~ą ~tlę, zdoln~ 
do udźwigniecia ciężaru władzy w RosJL Inne] siły, z?olr;e.1 
do pokierowania przeobrażeniami wsi, w ~·o~u 1917 m~· cw
strzegałem". Tak krytykował Gorki sam si~bie I?? l~tac:n. . 

'N roku 1917 obracal się w kręgach mtehgenc.11 r1: c.szc~an
skiej i jej to poglądy wywarły wpływ na ówczesne ~ tanowisk~ 
pisarza. Poglądy skrytykowane zresztą r:atyc~miast . pr~e_z 
Partię. Słuszność tej krytyki u znal Gorki dopiero po:zme]. 
W czerwcu 1930 stwierdził: „Myślałem tak 13 lat temu; myli
łem sie" 

Do s~;·awy tej powrócił właśnie wtedy, gdy - przechod~ąc 
,,od słów do czynów" - rozpoczynał pracę nad cy~lem swoich 
ostatnich dramatów politycznych. Wielką Rewoluc] ę rozpatry 
wał tu w świetle koncepcji leninowskich. 

W latach rewolucji decyzje polityczne partii bolszewickie.i 
porównywał do „gai 'ci soli rzuconej w błoto·_·, negował tak: 
tykę leninowską. W dramatach_ z ~a.t t.r:zydzi~s.tych wycof~;. 
się z tego stanowiska, wykazał mezbicie, iz własme .owa „!5'a~s~ 
soli" stała się zaczy nem wielkiego fermentu na wsi rosyJsk.ie1 
i, jak się potem okazało, spowodowała gruntowne przeobraze
nie warunków życia chłopa rosyjskiego. . _ 
Akcję Jegora ·Bułyczowa i Dostigajewa umiej~co~ił. Go~k1 

celowo w małym, peryferyjnym, odległym od ·,tohc i wielki_ch 
ośrodków przemysłowych, miastec~ku prowincj :.m~~ym. ~~ciał 
bowiem pokazać jak pod działamem bolszew1ck1eJ „soli do 
zapadłego kąta przenikać zaczyna rewolucyjne wrzenie .. r jak 
z każdym dniem staJe się coraz bardzi j oczy\:v-istym wmosek. 
iż jedynie objęcie władzy przez bolszewików ,;tratuje kraj 
przed ostatecznym przekształceniem go w „błoto . Sam Buły
czow potwierdza owe utaj one lecz coraz bardziej narastająct: 
przeświadczenie o słabości klas P<?'5iadających, ~> ic~1 niezdo!.
ności do utrzymania i sprawowania władzy. o ich indolencJ1. 
Antypatia jaką żywi Bułyc:ww do przemysłowca Dostigaje:wa. 
jego ~·ympatia do bolszewika Łaptiewa wydaje się zrozumiała 
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ocżywista. Godząc w Dostigajewa degraduje Bułyczow wła
sną klasę; on wie, iż objawy jej siły to tylko pozór - i mimo
wolnie zwraca swą uwagę ku grupie społecznej, której rzecz
nikiem jest ł,aptiew. Oto jak Bułyczow rozmawia z Baszkinem: 

Bas z ki n: U nich [rewolucjonistów] to ... różnie: jedni -
precz z caratem, in.ni - precz z bogaczami, żeby robotnicy 
sami państwem rządzili. 

Bul y cz o w: Brednie! 
Bas z ki n: Ma się rozumieć. 

Buł y c z o w. Przepiją państwo. 

Bas z ki n: Nie inaczej. 
B u ł y cz o w: Tak ... A nuż nie przepiją? 
Bas z ki n: A cóż oni poczną bez gosp8darzy? 
Buły cz o w· Racja, bez ciebie i bez Waśki Dostigajewa 

nie wyżyją. 

Kupiec nie wierzy więc, aby robotnicy potrafili sprawować 
władzę , ale jednak - znając doskonale Dostigajewa i klasę 
posiadaczy, pogardzając nimi - rozciąga wątpienie także na 
swoją własną niewiarę w robotiników-rewolucjonistów: „A nuż 
nip przepiją?" Tymczasem Dostigajew żyje złudzeniem, że 
uda się wstrzymać bieg historii i utrzymać władzę burżuazj i 
spod znaku Kiereńskiego. [ ... ] 

Akcja Dostigajewa obejmuje czas od lipca do października 
1917, kiedy to, jak powiedz.iał Lenin, „wszelkie nadzieje na 
pokojowy przebieg rewolucji rozwiały się ostatecznie". Ta 
diagnoza znajduje potwierdzenie w sztuce. Gdy sprawująca 
władzę burżuazja łączy się z monarchistami i czarną sotnią 
(Niestrasznyj i Miełania), 7 eserowcami i mieńszewikami, gdy 
zamierza zdusić p owstanie, masy ludowe stają w obronie 
r ewolucji. Bolszewik Riabinin pojawia się dopiero w połowie 
sztuki, ale jego obecność daje się odczuć już w pierws.zych 
scenach dramatu. Postać ta potężnieje wraz z kierowaną przez 
niego falą wydarzeń. Spokój, nieugiętość, zrozumienie istoty 
i \vagi zbliżających się razstrzygnięć - oto atrybuty Riabi
nina. A ipo stronie p.rzeciwnej - hi.;;teria, panika, popłoch. 
krwiożerczość. 

Z Riabinine.m wiążą swe nadzieje robotnicy, żołnierze , 
chłopi, nędzarze z n izin społecznych ; w s zyscy krzywdzem 
przez lata, przez wieki całe, rozprostowujący obecnie przy
gięte plecy - za nim się opowiadają : wiele niewidzialnych 
n ici łączy Riabinina 7 Donatem, z Brodatym Żołnierzem, Gła
firą, Taisją. [ ... 1 
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\V omawianych tu dwu sztukach r zpait rzył także Gorki. 
ważną sprawę chłopstwa w latach rewolucji. Oto Donat. 
Chłop ten przez długi czas ulegał wpł wom eserowców. Po 
pewnym jednak czasie Donat zaczv11a skłaniać się ku bolsze
wikom. Jest milczący, po chłopsku nieufny. z napiętą uwagą 
przysłuchuj e si~ ka7demu. kto obiecuje mu objawić prawdę 
Odezwania i repliKi Riabinina drażnią i n iepokoją tego c~ło
pa; bolszewik ciągle nie chce go uznać· za . wego. osądza iro
nicznie jego przejście od eserowców do bolsz _ wików jako 
pomyłkę, podczas gdy on, Donat ~zczerze l zupełnie rprzesze?ł 
na stronę rewolucii. Riab"nin przyśpiesz p roces dojrzewania 
świadomości nolityczne j Donata. Kompromis - twierdzi Ria
binin - bedzi_ zgubny dla takich jak Donat, 1,,vciągnie ich 
z powrotem do bag rn, z którego tak mozolniP się wydostali 
Donat , pomyślał , przetrawił całą masę szkodliwych bzdur -
i poznał prawdę". Wybrał Riabinina 

Donat silnie odczuwa pctrzebę podzielenia się woją praw
dą z novvymi , jeszcze nie uświad•Jmionymi jednos_tkami. ~pro
w adza do Łaptiewa ciemnego „apostoła" Propohe.1a. k ore.go 
ciernnote skutecznie wykorzystywała klika czarnosecmcow 
(jo celó.:V prop ;cłgand y an tyrewoJuc:vj nej . Wprowadzajac do 
sztuki jednostki na jmniei nodatne n a wpływy . propagandy 
rewolucyjnej, Gorki zczególnie dobitnie akcenh.~J: siłę atra~
cyjną idei komunistycznej. Początkowo PropotH~J posłusznie 
wykonuje imtrukc · e swoich mocodawców: po~frpu · ~c z~eszt· 
zgodnie ze swoJą ciemną wiarą. le Riabmm . Łaptiew i Do:
nat docierają do na ··rtalszych zakamarków ;egr; istoty, b1;ldząc 
w nim instynkt kla~owy. Prapoti e.i odmawia posluszenstwa 
dawnym mocodawcom i girue z ich ręki. . 

O ile mężczyfoi , Donat i. Propotiej doc~odzą do poznania 
pr~1wdy o rewolucj i stapniowo, przezwyc1ęzaJ ac, mocno . zako~ 
rzenione prze sądy t o kobiety w sztuk ach o rKlt',~O _rea guM 
na rzeczywi sto::;ć b · rdziej żywiołowo. Stateczna v·nesniaczka 
Głafira ~1e pod jrzewała naw t , że wybuchnie kiedyś otęz~ 
nym gniewem i pro t te rn me spodziewa li si<: L g . k ze_ 'e 
p racodawcy. W vslc:1rczy •o :i 'dnak zaledwie musmc,cte . idei . . 
i Głafira wych odzi na spolkan iE:.· r "w lucJl. Podobn 1· s ię _ a.ue.JL 
z pokorną , łu b moz tylko poskromiuna mniszeczk i:1- now1cJUS'Z„ 
ką Taisją. Cała czworka. r k tysiace innych sk ·zy wdzonych 
i pooiżo.:1ych. został &. wycho\v<i na w duchu ul~gl~ · c~ i pos~u
szeństwa - i oto n::i"t ,puje chwiia prz budzenia. Wie rni me·
wolnicy manifestu ją wrogosć wobec swych panów i otwarcie 
wysh;pują przeciw nim. 
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Sumę przemian historycznych ludu ros 1 jskiego ucieleśnia 
postać Brodatego Z:)łnierza. Ta bez.imienna „epicka" - jak 
utrzymuje Gorki - sylwetka to symbol ludu. 

[„. ] Dootigajewa o~arnia niepokój na widok wzrostu sil obo
zu Riabinina; z trwcgą patrzy jak jego 1dea zdobywa sobie 
coraz większe uznanie ludu . Vv ten sposób Gor ki odpowie
dział na pytanie jak to się stało, że „niezbyt liczna bohater
::.ka airmia uświadomionych r obotn ików" potrafila zdobyc 
zaufanie milionów i stanąć na ich czele jako uznany przy
wódca. 

Kiedy Dostigajew gniewnie zapytnje Riabinina kto mu 
„kazał" o:balać starv porządek, ten odpowiada: „Historia -
klasowa świadomość robotników··. Podobnie chyba zarepli
kowałby sam Gorki, gdyby go zap„ t<.no. czym "i kierowal 
w pracy nad stworzEni.em omawianego cyklu dramatycznego. 
Historia, główny bohater tych dramatów, został.a pI"L:edsta
wio.na ze stanowiska wakzącego i zwycięskiego proletariatu. 

(Fragmenty dz i la .r .. Juzo\\·skicgo pl. M:aks~-m Gorki i jego dramaturgia, 
Moskwa 19'19 r. TlumacLylą .J. S i dor~ k a.). 



.. Bułyczow. Do>'tig;.jcw 1 inni '' \\Il. G urkiego. I!1scenizac.ia 1 reżyseria: 
~Jakub Rr,tb&um. Deko1·acj e. Ale k.~<indcr .Jędrzejewski. Kosl1unw : .Jad· 
wiga Przeradzka. Premkra \\. T e a trze Polskim 1. V. 1962 r. 

.Jegor Bulyczo w - Bole!-ław Smela. Szum - Ircn:i R emiszewska 

,. 

L i .. REW.TAKINA 

[O DRAMACIE „DOS1'1GAJEW I INNl" j 

[fragmenty] 

W sztuce Maksyma Gorkiego Dostigajew i ·:nni z.nalazły 
najczystsze o bicie ;pewne bardzo istotne cechy jego 
dramaturgii z o>kresu radzieckiego. Nowatorstwo war

sztatu łączy się tutaj z nowością ukazanego konfliktu, prowa
dząc do wzbogacenia metody artystycznej Gorkiego - dra
maturga. W Dostigajewie Gorki poszerza znacznie granice 
gatunku i narzuca konieczność v,;prowadzenia istotnych zmian 
w pojmowaniu dramatu jako formy literackiej. W roku 1932 
pisał do A. N. Tichonowa. „.Jestem przekonany, że w naszei 
epoce, w naszych tak niezwykłych warunkach, teatr winien 
podjąć się roli wychowawczej, roli kulturalnego przewodniku 
mas, Óudziciela emocji klasowo-rewolucyjnych. W przeszłośc; 
teatr był dostawcą monotonnych dramatów ro<lzi.nych; t alt 
nasz:vch dni winien z wielką ostrością ukazywać motywy 
społeczne tych dramatów". Postulat społec~o-polityczne.: 
motywacji wszedł do ogólnego programu Gorkiego w dzie
d~ini.2 sztuki teatralnej. Tego żądał ró-wnież od. ca łej :-:ztuki 
radzieckiej. 

* 

Nowatorstwo treści i formy dramatu połeczno-rewolucyj
nego, odnalezione przez Gorkiego jeszcze w okresie przed
rewolucyjnym znalazło swoje zasto·owanie w sztukach napi
sanych już .po rewolucji . dotyczy to szczególnie dramatu 
Dostigajew i inni. 

Podstawowy konflikt tej sztuki wydobyty został z konkretu 
historycznego - z dramatycznych wydarzeń rewolucyjnych 
w październiku 1917. Historyczne, światowe znaczenie tematu 
Rewolucji Październikowej wymagało od pisar.la ukazania 
całokształtu walki rewolucyjnej i wszechstronnego oświetle
nia jej perspektyw historycznych. Stąd pojawia się u Gorkiego 
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zamysł wielkiego cyklu hi storyczno-filozoficznych dramatów 
o Październiku. Sztuk Do tigaj ew i inni należy traktować 
jako CZf;ŚĆ środkową jako ogniwo wiążące cz~ść pierwszą 
cyklu (J egora Bulyczou;a) z nast~pn mi. Dlatego istotą dra
mat u jes t zobrazowanie o trego starcia prze .. zlo '·ci z teraźniej
szo." ci ą i zar. scwan i ·~ perspektyw p rzyszłości. 

Co należy uznać za podstawowy elem n t struktury sztuki 
o Dostigaj ewie? 

Przede wszystkim należałoby wymienić akcj pozasceniczną; 
odgrywa ona w tej sztucp rol niepoślednią. Je t ona w Do
stiga1ewie dość urozmaicon a. Nal żą do niej „wydarzenia 
uliczne" , okoliczności dzi ejącej się rewolucji; wiążą one bo
haterów dramatu z politycznymi w ydarzeniami w kraju, 
z „ostatnim bojem" proletariatu rosyj skiego. 

Lecz poza sceną dzieją się nie t ylko „wydarzenia uliczne", 
tam również ma miejsce działalność główna bohaterów sztuki. 
Poza scenę przesuną[ Gorki polityczn · akcje komisarza Rządu 
Tymczasowego Zwoncowa. Także całe zachowanie si Ria
binina na scenie, to zaledw ie „uchylenie zasłony" dające 
wgląd w n iewielki fra,om ent zeroko zakroionej działalności 
rewolucyjnej Riabinina. Ni bez powodów dybie na jego ży
cie czarna sotnia, a Do;· tigajew uważa go za groźnego p rze
ciwnika. Pnza obre em sceny odbywają. sie p rzygotowani:i. 
do zamachu na Riabinina i do ro~ędz nia Rad. Nie wprowadza 
Got'k i do sztuk L ceny zamordowania P ropotieja, zamachu na 
Riab inina , samobój twa Antoniny. 

Pozasceniczne wvda.rze-n ia w sztuc rozszerzai ą wiedzt~ 
o pełnym zakresie działalności jej bohaterów; wprowadzają 
tych ostatnich do w artkiego nurtu r ewolucji. Działania p oza
~ceniczne osób drama.tu są pomos tem między wypadkami 
przedstawionymi w sz uce a wielkimi wydarzeniami histo
rycznymi. 

Epicki charakter sztuki nkreśla rodzaj w zajemnych powią
zaP. między postaciami dramatu. Powiązaaia te istnieją nawet, 
j eśli p oszczególne postacie nie st.rkają się w akcji bezpośred
nio. Łączy je sytuacja społeczna, z której nikt nie może sit;: 
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wyłączyć. Na szerokim tle wydarzeń politycznych nabierają 
szczególnego znaczenia knnfron.tacje losów indywidualnych 
postaci ze sztuki Dostigajew i in-iii. 

·:: 

Gorki poszerzył znacznie krąg zainteresowań ~wych boha
terów przenosząc ich z szarej codzienności w sferę wielkiego 
konfli du p olitycznego. Ukazał Judzi osobiście zaangażowanych 
w walkę , co pozwoliło mu dokładniej odtworzyć ogólne wa
runki ich działania, odmalować bogate i różnorodne tło wypad
ków rozgrywających się w sztuce o Dostigajewie. 

Metoda ta spowodowała zatarcie granic między tłem akcji 
a samą akcją. Zarysowuje się pojęcie aktywne~o tła wydarzeri 
jako nieodłącznej części dramatu. 

l'J owatorstwo Gorkiego na tym polega. że sztuki jego nie 
są jedynie dramatami typów społecznych lecz równocześni 1.: 
dramatami wydarzeń historycznych czasów Rewolucji, wyda
rzeń których znaczenie wzrasta równolegle z rozwojem akc.1i 
dramatycznej. 

W Jego-rze Bulyczowie mamy do czynienia z jedną tylko 
centra lną 1postacią, stanowiącą przez cały czas oś akcji dra
matycznej. Bunt Bulyczowa przeciw własnemu śrndowiskn 
jest fragmentarycznym odbi ciem podstawowego konfliktu 
klasowego epoki . Rczwó.i akcj t .,,„ Jegor :c B11,łyezowie zostal 
0kreślony nie tyle p rzez czynnilci :ubi~ktywne (wzmagaJąCC 
się niezadowoleni z" swoJe · klas. r w wolu.i e coraz silmejszy 
protest Buł rczowa) . ile czynniki o bi ktywne - przez ro ·nącą 
wokół domu kupca falę rewol ucyjną. 

'Hojna i rewoluc-. wdziera j ą si<=: do wnetrza tego domu 
i znajduj ą oddźwi k w buncie .Tegora . z ięki nim widzi on 
coraz wyraźniej nieul eczaln e chcrzeni ::i starego świata i może 
prze\vidzieć bliski jego k r e . Motyw. · voj ny i re wolucji okre
ślają w znacznej mierze r ozwó.i wypadJ<Ó\v w sztuce i losy 
indywidualne osób dramatu. 

Podobieństwo miedz· .legarem Bułyczowern a Dostigaje
wem polega na epickim ujęciu opisywanych w obu sztukach 
wydarzeń, różnic zaś dopatrywać się należy w sposobie tego 
ujęcia. W Bułyczowie motorem akcji dramc: tycznej jest bunt 
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jednostki na tle wielkich wydarzeń politycznych roku 1917; 
w DC'stigajewie natomiast Gorki maluje rozległy epicki obraz 
samej walki klasowej, której zaostrzanie się znajduje swoje 
bezpośrednie konsekwencje w akcji dramatycznej i w losach 
postaci scenicz,nych. 

Dlaczego w ostatniej sct>nie Dostigajewa, w rozstrzygającym 
momencie na scenę wkracza nie Riabinin lecz Brodaty Żoł
nierz? 
Odpowiedź rui to pytanie może być tylko jedna: Gorkien:u 

zależało na wprowadzeniu na scenę w szczytowym punkcie 
dramatu, nowego bohatera, człowieka z ludu, którego ~osy 
stanowią najwyższy stopień uogólnienia. Brodat.'t'. . Żołnierz 
jest głównym bohaterem historii, twórcą rewolucJ1; wypro~ 
wadzaj ąc tę postać na plan pierwszy w finale .dram~tu Gorki 
mocno podkreśla zależność treści dramatu mdy>Vldualnego 
i „rodzinnego" od prawidłowości przebiegu wydarzeń histo
rycznych. 

(Z r zpraw · I. A. R (; \vjakin.,- p t. .,O nalu1·ze konBikLu dr„un;;lycznego 
sztuki Dostigajew i inni". W tomie : O mistrzowstwic artystycznym 
Maksyma Gorkiego, Mo$K.wa 19fi0 (w j z. rosyjsk im) . 'fłumac·z.vla Janina 
Sidorska). 

.JADWIGA SIEKIERSKA 

DRAMATURGIA GORKIEGO 

(Fragmenty) 

G dyby krótko określić istotę i swoistość dramaturgii Gor
kiego, trzeba by uznać, że w swych sztukach o mocnych 
akcentach demaskatorskich jak Mieszczanie, Na dnie, 

Jegor Bułyczow, pisanych w różnych okresach życia - Gork i 
nigdy nie tracił wiary w człowieka. Bezlitosne obnażanie kale
ctwa ludzkiego w starym ustroju potrafił zawsze łączyć z wy
jątkową wrażl.iwością i zdolnością ukazywania ludzkich, szla
chetnych odruchów u wielu ze swych wykole jonych przez 
życie bohaterów. Gorki z pas.ią wielkiego artysty odkrywał głę
bokie wartości ludzkie właśnie wśród tych, których losy rzuciły 
na śmietnik, czy na dno życia. Stawiając ten problem w jed
nym ze swych artykułów, Gorki pisał: „W młodości głąboko 
poruszyło moją duszę pytanie: w jaki sposób. jak to było moż
liwe, żeby nasze potworne życie zrodziło dobrych ludzi? .Nie
łatwo i nie z książek tylko poznawałem to zagadnienie". 

To wyjaśnia nam również, dlaczego Gorki-artysta, doskonale 
widząc otaczające go „potworne życie", które bezlitośnie ka
leczyło. łamało ludzi, z niemniejszą pasją wyrażał gł(~boką nie
nawiść do wszystkiego. co powodowało l:;ezmyś lne cierpienia 
człowieka, prowadziło do niszczenia jego sił fizycznvch i mo
ralnych, marnowania talentu i twórczych wysiłków. Stąd zro
zumiałe są słowa Satina z Na dnie, słowa wypowiedziane przez 
osobnika, który zabił człowieka i stał się szulerem, a mimo to 
zachował w sobie dużo człowieczeństwa, godności, nieprzecic:t
nej inteligencji: „Wszystko w człowieku, wszystko dla c~ło
wieka! Istnieje tylko człowiek, wszystko poza tym to dzieło 
jego ręki i jego mózgu! Człowiek!. .. To brzmi du~nie!" Słow_a 
Satina symbolizują również istotę twórczości Gorkiego. I włas
nie w swym dramatopisarstwie, mimo namalowania cię~kich, 
tragicznych obrazów „potwornego życia" - Gorki jest piewcą 
triumfu pogwałconego czł,·;wieczenshva nad rozpętaną w czło-
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wieku bestią triumfu pasji twórczej człowieka nad macam~ 
zniszczenia . 

Gorki należy do tej plejady wielkich pisarzy humanistów, 
co współcześni mu Romain Rolland , Tomasz Mann, Bernard 
Shaw. Ale jego twórczość w sposób zasadniczy różni się od 
twórczości tych niewątpliwie postępowych koryfeuszy świato
wej literatury. Twórczość Gorkiego należy do zjawisk przeło
mowych w literaturze światowej nie tylko przez oryginalnośl: 
czy wszechstronność talentu Gorkiego i przez odrębność stylu 
artystycznego, lecz przede wszy stkim dlatego, że Gorki osta
tecznie przeciął pępowinę, łączącą go ze światem mieszczań
stwa. zdecydowanie, bez oglądania się wstecz, przekroczył 
granice realizmu krytycznego. 

Koleje życia Gorkiego sprawiły, że JUZ w dzieciństwie, 
a później w młodości, zapoznał się on z wieloma zawodami -
od chłopca na posyłki do kreślarza i piekarza. Pieszo przewę
drował Gorki niemal całą Rosję, doznał bolesnych ciosów ży
ciowych i goryczy istoty wyzyskiwanej i poniewieranej przez 
„chlebodawców". Życie wzbogaciło jego doświadczenie , jak 
żadnego przed nim rosyjskiego pisarza, w doskonałą znajomość 
dołów społecznych ówczesnej carskiej Rosji. 

Jego wczesne związanie si E~ z ruchem robotniczym, z partią 
bolszewicką , jego długoletnia przyjaźń z wodzami tej partii -
wreszcie własny czynny udział Gorkiego w ruchu rewolucyj
nym, niejednokrotne areszty, wic;zienia i zesłania - zadecydo
wały o tym, że właśnie Gorki w warunkich niezmiernego 
ucisku i terroru reżimu carskiego wyrósł na pisarza, walczą
cego piórem o zwycięstwo socjalizmu. 

Jeżeli w Matce, wydanej w 1906 r . tak wyraźnie występuje 
oblicze ideowe Gorkiego jako pisarza proletariackiego, to trzeba 
umieć dostrzec tę postawę autora w Mieszczanach, czy we 
Wrogach. Gorki w tych sztukach piętnuje rosyjskie dr:::>bno
mieszczaństwo i kapitalizm z ,pozycji krystalizującego s ię w nim 
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socjalistycznego stosunku do życia, do ludzi : 'J'.o z~aczy, ~e 
i w Matce, i w Mieszczanach, i we Wrogach, dzięki doJrzewamu 
ideowemu Gorkiego w promieniach bolszewickiej ideologii, po
wstawała zarazem nowa metoda jego twórczości artystycznej . 
Gorki odkrył nieznanych dotychczas w literaturze bohaterów, 
tworzył niespotykane dotychczas charaktery ludzkie, w nowym 
świetle ukazał konflikty ich życia osobistego i społecznego. 

Gorki przeciwstawia światu chciwych, drapieżnych miesz
czan, wyzyskiwaczy wielkiego kalibru, światu wykolejonych 
i zakłamanych inteligentów, pasoźytni~z~j 'Yars!wie · kl~ru 
; urzedników, okrucieństwu i tępoci2 pollcJantow, zandarmow 
i szpi.cli - świat nowych ludzi, ideowo bezkorr:ipromisow!'c~ . 
burzycieli zgniłego ustroju i przyszłych budowniczych S:JCJah~ 
stycznego ładu. Walka tych dwóch światów - t~. obraz .ostrei 
walki klasowej, któr y wysuwa się na czoło akcJI. sz~uki. ~o
haterów rodzącego się nowego świ~ta, . <?ork~ odn~~d~1e w sro
dowi ':iku robotniczym lu b rewolucyJneJ mtehgenc.)L „ei: nowy. 
nieznany przed Gorkim, typ bohatera spotykamy i w M1eszcz~
nach (Nił) i we Wrogach (Lewszin) i w Jegorze Bułyczow1e 
(Łaptiew) i w Wassie Zeleznowej (Raszel). 

Przyczynę zła w życiu i ludziach'. Go~ki :Vidzi ni.e ~v „n~
turze ludzkiej". Zrywając zasłonę taJemmczosci z_ pojęcia „na
tury" Gorki pisał, że jest ona „szeregiem nawykow, przyz.wy
ezajeń, uprzedzeń, przesądów, wyhodowanych w człowieku 
przez stulecia ucisku". 

Dlatego też, obrazując korzenie zła społecznego_ i demasku
jąc jego żywych nosicieli - Gor~i pr:zede w~zystki.m ~ostrzega 
człowieka, głęboko czującego, cierpiącego i spomewi~rar:e~o . 

I podobnie, pokazując całą głębię .up~dku m~ra_lneg.o ciemH?:':'
cieli, warstw posiadających, Gorki me maluJe i~h Jednos~a]me 
czarną barwą, nie spłyca ich psychiki mon_otoruą d~rr:iomzmu : 
ani też nie „ulepsza'' pozytywnych bohaterow cechami nudne] 
cnotliwości . 

W szczytowym osiągniGCiu dramatopisarst~a . Gorkiego, 
w Jegorze Bułyczowie - sam Bułyczow symbohz~Je umiera
jący kapitalizm rosyjski, a jednocześnie, w sposob gł boki, 
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ostry wymierza oskarżenie przeciwko własnej klasie, przeciwko 
sobie samemu mieszczańskiej, tępej atmosferze własnego 
domu. 

Bogate dramatopisarstwo Gorkiego zasługuje na to, by stu
diownć je od strony wielu ważkich problemów. które ono sta·· 
wia i rozwiązuje. Njesłabnąca siła oddziaływania jego dzieł 
pochodzi stąd, że swą twórczość przepoił socjali&tycznymi idea
łami w duchu marksist wska-leninowskim, że wi~c bez reszty 
r1ddał swój talent w służbę narodu i ludzkości. 

Gorki wzniósł się ponad wszystkich wielkich współczesnych 
mu pisarzy, torując drogę zwycięstu literatury socjalistycznej. 

:;: 

(Z < nt ,· kułu Jad wigi E'i c:kie r skiPj p t. „DRA1'\'IATURGIA GORIHE ~o„ . 
,,T cat c R. VI. (19;)1 ) nr 6. s. 36-·-51) . 

KILKA SŁÓW OD REŻ\1 SERA 

N A początku lat trzydziestych Mak~ym Gorki podjąl 
pracę nad cyklem dramatów, które miały ogarnąć epoke 
doniosłych wydarzeń politycznych od początku rewo

lucji burżuazyjno-demokratycznej w lutym 1917 roku do 
Wielkiej Rewoli;cji Socjalistycznej w ,październiku tegoż r oku. 
Miały to być sztuki: Jegor Bulyczow i inni, Dostigajew i inni, 
Riabinin i inni. Gorki zdążył napisać tylko dwie pierwsze. 
Każda z nich stanowi samodzielne i wewnętrznie zamknięte 
dzieło sztuki. Ale zarazem dzięki jedności tematyki, oba te 
dramaty łączą się w organiczną całość. W sztuce Jegor B uly
.-zow i inni uwagę swoją koncentruje auto.r na p-0staci samego 
Jegora. Natomiast „inni" istnieją w tle osoby głównego boha
tera. O ile losy samego Jegora Bułyczowa są przez Gorkiego 
opowiedziane aż do samego końca, t o losy i dzieje „innych" 
urywają się, pozostają jakby w zawieszeniu, są niedopov.rie-
dziane. Prawie wszystkie postaci występujące w Bulycwwic 
tikazują się znowu w sztuce Dostigajew i inni. Dopier tutaj 
losy ich rozwijają się w pełni. Sztuka Dostigajew i inni jest 
najwyraźniej dalszym ciągiem Bułyczowa. Nic więc dziwnego. 
że prawie wszystkie wybitniejsze teatry radzieckie, które 
wystawiały J egora Bułyczowa, wkrótce potem wy~.tawiły rów-
nież sztukę Dostigajew i inni. 

Wszystkie postaci występujące w Bułyczowie tylko jakby 
marginesowo, jakby mimochodem wyrażają swój stosunek do 
rozwijających się wydarzeń politycznych. Przedsfawioiele kla
sy panującej - Zwon<:ow, Warwara, pop Pawlin, przeorysza 
Melania, Dostigajew czują się jeszcze dość pewnie na swoim 
gruncie. Sztuką Dostigajew i inm Gorki przenosi nas w okrec; 
µrzygotowań do Wielkiej Rewolucji Socjalistycznej. Wzrasta 
mepokój w kraju i w domach bogatego mieszczaństwa. Coraz 
wyraźniej dochodzą odgłosy zbliżającej się ,,burzy paździer
nikowej", która stopniowo porywa za sobą córkę Bułyczowa 
Szurę oraz Głafirę, Tiatina, Taisj ę i Donata. Jednocześnie 
określają swoje antyrewolucyjne stanowisko i szykują su: do 
walki Zwoncow, Warwara, Melania, pop Pawlin. Na widowni 
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pojawiają się również przedstawiciele skrajnej reakcji: N1e
strasznyj, jego syn Wiktor oraz Gubin. Ale najwyraźniej 
w tej &ztuce zarysowuje się sylwetka samego Dostigajewa, 
który w sztuce J eqo:- Butyczow i inni ginął w masie innych 
postaci drugoplanow 1ch i trzymał si Jakb w rezerwie. 
nynik i „ pikurej cz ·k". który według slów własnych ,.wierzy 
w B ,ga, ale woli koniak". cały swój ż ciowy spr t i rozum 
mobilizuje do walki z Rewolucj ą , nie darmo powoł uje si na 
Darwina - Dosti <{aj ew wierzy w vvła ną zdolność „przystoso
wania się" do każdej sytuacji. Co jtdnak n ie przeszkadza mu 
żywić nadzi i. iż k ied yś nadarzy sie okazja podstav.rienia Re
wolucji „nóżki na krętej ścieżce, na nieznanej drodze" .. . 

Dzięki połączeniu Bnl11czowc i D ,st·ignj ew a w jeden obra1. 
scenic:zny daj emy naszym widz .Jm okaz j " ś l dzenia intere
sujących losów p0staci dram aty czny ch, z którymi po\vier-z
chowi1ie tylko zaznajomili s.i 1? w BvJ y c_o1cie. Widz stanie s ię 
świadkiem wielki go przełomu w psych ic i w sposobie myśle
nia Szury. Głafiry , Tai::. ji, Tiatina i Donat . [ a tle t ych po
zytywnych przem ian z ostrością zarysowu.ic Si ragiczn los 
córki Dostigajewa, An ton iny; ]UŻ w Bilłyczowie mówi Anto
nina, że ona i je~ brc:it Aleksy są „takie nic nie warte kupiecki t:: 
dzieci"; w sztuce Dostigajew i inni Antonina już wyraźni•: 

gubi się, traci wiarę w siebie i w życie - zarówno w to stare. 
jak i w pojawiające się w per_pektywie nowe. „Nie mam 
dokąd iść, . ani z wami, ani przeciw wam, nie nadaję się'' -
żali się gorzko Antonina i nie znajduje lepszego wyjścia jaK: 
samobójstwo. Ale obok postaci negatywnych i zagubionych 
Gorki wyprowadza w sztuce Dostigajew i inni szereg „no
wych ludzi", ludzi Hewolucji (Riabinin, Kalmykowa, Brodaty 
Żołnierz, Kuźmin) , których cechuje spokój, wewnętrzne opa
nowanie, zapał i głi;: boka wiara w ostateczne i bezwzględne 
zwycięstwo Rewolucji Socjalistycznej. 
Uważamy, że dopiero połączenie sztuki Jegor Bul11czow 

i inni ze sztuką Dostigajew i inni daje pełny wymiar narasta
jącego konfliktu oraz pełny obraz psychiki i mentalności po
staci obu tych ~ztuk, ich przemian na tle wielkich wydarzeó. 
politycznych roku 1917. 

Dramaty Gorkiego są u nas stosunkowo rzadko grywane. 
Wystarczy przypomniec, iż w ciągu piętnastu lat istnienia 
Państwowych Teatrów Dramatycznych we Wrocławiu. wysta
wiono na scenie Teatru Polskiego tylko jedną sztukę Gorkiego 
(Wrogowie w roku 1955 z okazji obchodu 50-lecia Rewolucji 
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1905 roku). Obecnie, po siedmiu latach, zwracamy się znowu 
do twórczości wielkiego pisarza i dramaturga rosyjskiego. 

Z tych powodów z-Oecydowaliśmy się na to, aby przy po
mocy przemyślanych skrótów i odpowiedniego ugrupowania 
scen ułożyć jednolity scenariusz. któryby wiernie i ściśle prze
kazał wszystkie myśli i intencje Gorkiego zawarte w obu jego 
dnmatach politycznych. 

Jakub Rotbaurn 



.1,'\KUB HOTBAUM 

WROCŁAWSKIE DZlESIĘClCJLEClE JAKUBA ROTBAUMP. 

p IERWSZOMAJOWA premie ra Bdy·~zowc: . Dostigaje 
wa i innych w układzie, inscenizacji i reżyserii Ja
kuba Rotbauma przypada na dzień godny przypom

nienia szerokim rzeszom miłośników teatru w naszym mieście 
W dniu tym przypada bowiem ro c z n i c a d z i.es i ę c i o -
letniej działalnośc i artystyc:znej Jakub; 
R.otbauma we wrocław::ikich Pań5twowycJ
T e at rach Dr am.at ' cz ny e: h. Dziesięć lat wysiłkó\Ą_ 
twórczych w naszym mieście, suk:::e.so\\ niekiedy na mian. 
ogólnopolską, a także, nieodłączn ;- eh od wszelkiej twórczości, 
ehwil rozgoryczenia i zniechc:: cenia. wypi1 rnnych przez nową 
wiarę, nowy akt twórczy. 

W ciągu tych dziesięciu lat Jakub Ro t baum opracowal 
w Państwowych Teatrach Dramatycznych dziewiętnaście pre
mier. Przypominamy je: ig52 - Czlowiek c: karabinem Pogo
dina i Proces Berwińskiej; 1953 - Bieg do Fragala wg. Stryj
kowskiego; 1954 - Klucz od Arseiwlu Szumińskiej i Łosici 
oraz I koń się potknie Ostrowskiego, 1955 - Tragedia amery
/.;;aństka wg. Dreiser& i Wrogowie Gorkiego; 1956 - Wesele 
Wyspiańskiego i Nigdy nic nie wiadom o Shawa. 1957 -- Opera 
za trzy grosze Brechta i Zakochani Goldoniego; 1958 - Hamle: 
Shakespeare'a i Anna Karenina wg. Tołstoja; 1959 - Zbójcy 
Schillera; 1960 - Rewizor Gogola i Montserrat Roblesa; 1961 
- Otello Shakeaspeare'a i Volpone Ben Jansona. I ostatnict 
premiera - Bułyczow, Dostigajetc i inni Gorkiego. Spektakle 
Czlowieka z karabinem oraz Bieg ii do Fragala przyniosły Jaku
bowi Rotbaumowi nagrody Państ\ 'o\.ve, za Wes ele zaś otrzyma! 
on I nagrodę na Wrocławskim Fesllwalu Teatralnym w r. 195~i 
i wysokie wyróżnienie na festiwalu sztuk Wyspiańskiego 

w r. 1960. Prócz tego za całokształt wysiłków artystycznych 
otrzymał .Jakub Rotbaurn w tym okresie li czne oznaki oficjal
nego uznania w postaci wysokich orde rów i odznaczeń - oraz 
cenniejsze od wszelkich odznaczeń - gorące oklaski i ~łowa 
uznania od publiczności n· szego miast 



Szczegółowe wyliczenie i opisanie rozległej, opartej o zdecy
dowany program, wszechstronnej działalności artystycznej 
Jakuba Rotbauma w Teatrze Polskim nie da się zamknąć 
w tej zwięzłej notatce. Pełne odbicie znaj<hie ona dopiero 
w obszernym O!pracowaniu dziejów teatru w polskim Wrocła
wiu. 

N a teraz, do oklasków za nowy rocznicowy ~ktakl dołącz
my oklaski za całe to chlubne dziesięciolecie Jakuba Rot
bauma - kierownika artystycznego Państwowych Teatrów 
Dramatycznych we Wrocławiu. 

V>Y l AWCA l REDAKCJA 
PANSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE: 

WROCLAW, ul. G. ZAPOLSKIEJ 3 
Sckr ta.rz R d akcji : ZDZlSLAW DUSZEWSKI 
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PANSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE WE WROCŁAWIU 
ODZNACZONE ORDEREM „SZTANDAR PRACY'' 11 KLASY 

MAKSYM GORKI 

BUŁYCZOW, 
DOSTIGAJEW I INNI 

(JEGOR BUŁYCZOW, DOSTIGAJEW I DRUGI.JE) 

sztuka w 3 aktach 

Adaptacja sceniczna: 
JAKUB ROTBAUM 

Przekład: 

STANISŁAW BRUCZ - STANISŁAW R. DOBROWOLSKI -
KAZIMIERZ TRUCHANOWSKI 

Inscenizacja i reżyseria: 
JAKUB ROTBAUM 

Dekoracje: 
ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

Ko3tiumy: 
.JADWIGA PRZERADZKA 

Kierownik artystyczny: Kierownik literacki: 
JAKUB RO'I'BA UM ROMAN WOŁOSZYNSKI 

Dyrektor Teatru: 
ZDZISŁAW GRYWAł~D 
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JEGOR BUŁ YCZOW 

KSJENIA, jego żona 

WARWARA, ich córka 

OSO BY: 

ALEKSANDRA (Szura), nieślubna córka Bułyczowa 

MIEł,ANIA, przełożona klasztoru, siost ra Ksjenii 

ZWONCOW, mąż Warwary 

TIATIN, jego kuzyn 

MOKIEJ BASZKIN, rządca Bułyczowa 

WASILIJ DOSTIGAJEW 

ELŻBIET A, jego żona 

ANTONINA} . . 
ALEKSY dzieci ?ostigajewa z pierwszego małżeństwa 

PAWLIN, pop 

DOKTOR 

TRĘBACZ 

PROPOTIEJ, nawiedzony 

GŁAFIRA, pokojówka 

TAISJA, służąca Miełanii 

MOKROUSOW, policjant 

JAKUB ŁAPTIEW. chrześniak Bułyczowa 

DONAT, gajowy 

RIABININ 

NIESTRASZNY J 

WIKTOR, jego syn 

GUBIN 

KAŁMYKOWA 

KUŻMIN 

BRODATY ŻOŁNIERZ 

- BOLESŁAW SMELA 

- IRENA NETTO 

- HALINA ROMANOWSKA 

- IRENA REMISZEWSKA 

- JANINA MARTYNOWSKA 

- JAN SZULC 

-- ZYGMUNT HOBOT 

-- MIECZYSŁAW ŁOZA 

- ARTUR MŁODNICKI 

- TERESA IŻEWSKA 

- JADWIGA SKUPNIK 
- ADAM DZIESZYŃSKI 

- ANTONI ODROWĄŻ tf) ~ ;,,; 
- ZBIGNIEW AAVłhRA - NOW031rOV: /~ 
- - LUDOMIR OLSZEWSKI 

-- ALBERT NARKIEWICZ 

- SABIN A WIŚNIEWSKA 

- ZOFIA DOBRZAŃSKA 

- WIESŁAW KOWALCZYK 

- TADEUSZ SKORULSKI 

- WŁADYSŁAW DEWOYNO 

- ANDRZEJ POLKOWSKI 

- CYRYL PRZYBYŁ 

- MARIAN WIŚNIOWSKI 

- MIECZYSŁAW ŁOZA 

- HALINA BUYNO 

- STANISŁAW SIEKIERSKI 

- ALBERT NARKIEWICZ 



Kontrola t ekstu: 
KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

Przedstawienie prowadzi: 
.JANUSZ ŁOZA 

Kierow nik techniczny: 
MIROSŁAW DZIKI 

Bryg d ier sceny. Główny elektryk: 
LEON S TACHOW IAK KAZD. IERZ PI TEK 

KIEROWNICY PHACOWNI: 

krawieckiej męskiej ; J ózef Preckało 

główny krojczy: Michał Stolarski 

krawieckiej damskie.i: Wanda Precka ł o 

perukarski e j : Mieczysław Wojczyński 

zewskiej: Mikołaj Brata z 

'>tolarskiej : Michał Praisner 

malarskiej : Tadeusz Chądzy1iski 

modelatorsk ie.i: Tadeusz Żakiewicz 

tapicerskiej: Ryszard Tkaczyk 

ślusarskie.i: Stanisław Tapek 


