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MAKSYM GORKI 
Zarys życia twórczości ( 1868-1936) 

(w skróceniu) 

Maksym Gorki (Aleksy Maksymowicz Pieszkow ) był jednym z naj
\~ Iększych p i.s airzy rosyjskich. Od~ledzii czył najlepsze Lradyc,ic klasyczne.I 
literatury rosyjskiej wieku XIX-go i sta ł się jednocz śnie twórcą realiz
mu socjalistycznego, sztuce, kładąc podwaliny pod młode piśmiennictwo 
radzieckie. 

Gorki urod;;i! się nad Wołgą w starym mieście rosyjskim Niżnym 
J'-:owgorodzie. które zostało później przemianowane na Gork i. Dziadek 
pisarza był przewoźnikiem, ojciec - stolarze 1 Q-ierocony we wczesnym 
dzieciństwie, Gorki Rrnsiał już jako dziesięcioletni chłopiec sam sobie ra
clrlć w ży.ol u. \Vid4.llmv .uo jatko chl opca s ·!<.?po vcg-o, pomocn ika kuchart.c 
na sta tku, , przed„wc pi wających pta ków, statystę w teatrze jarmacz
ny m, p1 karzt: , robotnika drogowego i koleja rza. Dotkliwy ciężar niedostat 
ków i trosk, 9 nizm, brud i okrucie11s two mieszczańskiego świata mogłyby 
mlechęc i(· liorkiego do \\'<lll ki re ziom. gdyl>Y nlc kiemwała nim niiezłOTm•a 
wola żyda , głębok a wiara w twórcze siły lud 1 zaciekłe pragnienie wiedzy, 
które wprowadziło mtodcgo samouh.a na s.wzyty kultury ~wiatowej . Wielką 
pomocą w dążeniu ku zdobyciu prawdy była )ego stała ł ączno~ć z rewolu
c 1,in m rucllem prolebrl{l!tu , któ ry 1\·s k azał ml od~u pisa•;-z wi właściwy 
' J'X1>bb walk1i o p 1ebLHlowc ~.i u·li s l~ c 1. 11 ;! s.p Gl ·oe!l ~Lw a.. 

\.\' rok.u 189 :2 Maksym Gorki. l>ędący z wykłym r I ;JL!l 1k•Jem w war
sztaiele kolej wym . (>1n1bllk<M<1·l s\1'1 • p i ,· s1.~ op1l\1"ieićiainie pt. „ Makar 
C'zudrn" \I' wych ·Jz· cvm w Tyfl b le czo p E mie „Hauka z.". Zaic:hęcon 1 

rrzez Władimira Kora l en kę, głośn go pisan:a rn _ jskiego, ktor dodawał 
1 n łodemu \W<'"CY odw .!fi . G rki .:ost .1 La t 'm wspói.prnc wni ktem cz.a&r 
1)\sm nadw li.a t\: ki ·h.· W rok.i lf\98 11k. 1."11 ~ lę dwa l :<my jego opowia
c!a t'I i a brazków. które prz ·n·los-ły mlvd rrnt pil>arzowi :> lawę i popularno5ć . 
We wczesny · 1 l atach n· 1.ego . lul«:i<li Gorki u lega~ wpływom Czechowa . 
d;. lękil kl6remu nnw!ąza l t un ki z f\ n :<'lll!lvm ·~; n' ła•wskim i Włerli 
mirem iem i1 ow!cz -lrdnC?enk,1. głównymi kierown ik mi Moskiewskiego 
T ak u Art ~tycznego, dla leg teatru na.p iooJ SZ!lu kQ „ Mles7JCzan!e" i „ Na 
di:ie';. „Na dn ie" grane było podczas triumfalnego tournee w wielu krajach 
europejsk ich 1 Orzynio lo autorowi ławę świ a tową . 

Rząd crirski usiłow I na pn'1ż111> poi >żyć kre · d:deJ.aJ nooci Gorkieg 
przez ustawiczne aresztowania i w~;gnanie. W oczach całego postępowego 
.spolecreństwa rosy1.~k!e.t! Maik ym ork i stał się j uż zwiastunem naidc ho
d7.ącego p17.~w r tu. , r ki 1.hllżył lę d IS"lew1ków i hra~ czynny udzied 
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w rewolucji roku 1905. W roku 1906 Gorki odwied z ił kra.je Europ~· Z:i · 
chodn lej I merykę, gdzie puhHcm ie zdemaskował r kcyj ną natu rę rn
yjsk ieJ a utokracji i wyjaśn•il znaczenie id I. kl \ra n a lehnęh ros jskl lu 

dowy ruch rewolucvJnv. 

Opubl<ikowan:ie „ Mel!ki" 1 jaiwne za"Łakowan i·e ca ryzmu przez JeJ 
autor~ przyczynHo s ie cl jego prz e...~l f! dow ań ze strun y władz. Nie mogąc 
~róc1c do _kr<_1.1u oj c7.„ ~ ."o. Grn~ki os ie-rłlil s• i ę na Capri. Z tych lat datuje 
s1i:; pogłębienie przyJazm, jaka łączyła pisarza z wielkim przewodnikiem 
l<looy robotnicze j, Włocl7.imti er1..em Iljiczem l ~n lncm - przy,iaźni, która 
przem !en 1!~ się w pe łna tr w<i ł yc h wyników w: p >l prncę. 

Nowy ok·r · twórCi.c6oi pisarskiej Gork iego roz:pocz.:j! s.ię podczas 
l~wolucji Paźdzt!ernikowe>j. Okres en wyróżni ał się poszuk1i.1waniem przez 
ptseirza oota1:ecm ej syn tezy. kt6rą mi!aJy przyn ieś· d z ieła ·będące niejako 
podsumowaniem osiągnięć , zdobytych przez ich C'lu tora na drogach jego 
cloty>ehcwoowego ro1.woju . 

takich u ~worów należy d,ł, i elo filozofi czno-historyczne pt. „Spra
wa Artamanowow" (1925) i czterotomowe „Zycie Klima Samgina" 
(Hl27-36), któr2 n a.kreś l.a o braz zawiłege> i dramatyczne go procesu na
roclz•in, rnziwoju i upadku burżuazyjnej Hosji, procesu, który doprowactz·i! 
do. pi:wstan1ia i urnocn ie.n ia. pi€rws1.eg o pań~twa socj alistyanego na 
~; w1ec1.e . 

Maksym Gorki był założycielem i organizatorem wielu przedsięwzięć 
kulturalnych i wydawniczych w kraju. Jego praca dla dobra społecznego 
przybrała oH~rzymi~ ro~miairy , ułatwia·! ją pisarzow1i długoletni ścisły kon
i k t z przywodcam1 rewolucji „_ Leninem i Sta.Hnem. Ma ksym Gorki po
;c t_awił kwe~tię wagii i roli pisa1rza. w życiu społecznym w ooiłej rozciągłośoi. 
k t c:idąc n~CJI k na. tQ, że ucz€6!lnicbwo pisa.:-za w cl zi.::: le budowaruia nowego 
spał~zen ."a soc·ja.list yozn go jeSil faktem o m ac.zeniu pet!'ielwowym. 
Gorki stał się surowym, mądrym i uważnym nauczycielem pisarzy radziec
ki~h. s.uk_ces;y osiągnięte przez literaturę radziecką są ściśle związane 
z. Jego 1m1emem. 

A11ty1kuly Gorkieg·o w \rnlce .postępo1,·ych s!ł lu<lz kościi z faszyzmem 
wywairly oivomny W•Płvw nt . naród rad7,iecki p:xlcza1s Wojny Ojczyźnian e .i 
;: . N'.em<:a?'l'L I?a\~no przed wojną 1~41-4S ·roku Gorki z 0tLe•z1wyk!ą prze-
111k1I.wos~·1ą w1d z11~l smce·rt-elną grozbę dla ludzko<;oi w faszyźmie. którą 
na!ezy . mezwłoczme usunąć. ·wpływ tego wielkie o p i rza na na.ród ra
dz1eck.1 Jlffit og.rcmny: od rok u 19 17 <lo 1946 jego ks iążki zostały wydane 
w 66 _Jęz kach. Jeg0 p1óro i clz 1ieda<lność społeozna sta ły si ę pol~żną bronią 
przeciw faszyzmowi. Ma ksym Gorkii zma:-1 18 czerwca 1936 r. 

. <J:ciwa.żne, pełn e ognia i wiecznie żywe słowa wielkiego pisa rz.a ra
dz1eck1e.go staily s i ę tr<J6kMwie przechowywaną I szanowaina wła.sności<! 
w zystkich ludzi miłuj ących wolność. -

(Soviet CaJendeir. Mos.kwa 1947). 

lłum. J<1cek Lipil1sk1 
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Fra.gmenty /. ~z,ji .Jaszcza („Trybuna Ludu") 

„STRASZNI MIESZCZANIE" 

Ta0tiaa1a1 „ Kto jetst z ły - a kto dobry?" 

Pola.· „ NB wie" 

(<iiorkri: „MJesz.czooie" ) 

„ Ty jesteś - mówi do Wasiliija Bez&jemienowa., zamożne.go miesz
czanii1nei, starszego coohu malarzy pokojowych, śpie aik orkiestiry i loka
to:- Bez.sij ernienl>wa. Tiel'ient ij Tie t.ie r:e.w - w mla rę dobry i w mia.rę 

zły , w mia1rę uczc·iwy i w miarę :podły, <tchó:rzłiwy i odważny. Jesteś do
;;konalym wc'.e leniem po>politośoi miesziczańskieJ . Tej siły, która ziwyciięża 
na\vet bohaterów'' . 

Te słowa sa zarazem kluczem do zrozumienia koncepcj'i „ Mi eszczain " 
Gorkiego. 

, Hftrż de sipc1tkainiE ;: ~vm je-Onym z n'.lj świetniejszy!'. h debiutów c;cen1i
cznych, jaki znają dzieje światowego teatru, pozwala odkrywać nowe war-

19~ci sztuki . pogłę biiać naszą wiedz ę o cz łowie1ku . o życiu „. Brzmi to ju ż 
dziś j0tk prnwcla w ana wszystkim: „lVHeszc zainie" to sztuk<11 genia lna, utwór 
który otwarł p0rspek1ty1wy na cal<J da·lszą t •wó rczo6ć Gorkiego, k!t.óry zatem 
ws-zedł do hisloit'ii litera•tury jako kamień węgielny '1oweg<> r eal'! zmu, prze
cl>Wstaw La1ją.cego się kryt ycznem u rea11'izmowi Mora.tury m i eszozańskiej . 

01;,!8 mol.emy iuż te s-ztuke śmiało owaczać ja•ko próg do reahzrnu socjali
stycznego. Już w „Mieszczanach" ostre, K0•tyczne widzenie Gorkiego 
przełamuJe bowiem s1.rank1i micS!zc.za,ństwa cz y drobnomi•e sz czaństwa -
którym Z ·re6 1.tą GoPki zaiw;;ze byl obcy. „ M ieszcza1n i·e" to .i uż początek kry
tyki burżue,zj i ze st,anowiska kla.sy robotnic zej . Treśc.ią „ Mies.z.czain" są 

clziieje stras7,liweJ w swe j •typ owości rodziny miieszcza,t'rnkiej, ukazane w 
clia·lektyc.z.n ym widzen) u t vch dzleJów , w 1.ap owi·edz·i n i ~ u c hrcnnego upad
ku burżuaz.j i. Ale cerntraJna posttac i<\ w sduoe , postaoią, którn pewnością 
z.2saictrniGej zmianv dusznego życia otwiera swroko wrota. l epszej przysz
ło i, Jest robotnik N.ił, bohater pozytywny „jak / książki". a. po6tać ży
wa . ludz.ka, pełnowyrni a1rowa , pasjonuj ą.ca widza. J Nil delie zwyciięsk <J . 

dr uzgocąc ą odpowiedź na pełną pesymi7Jl11u, antycypuj<!C<\ egzys.tencjaJlzm. 
f! J ooofię 'Pie tieri ew&: „ On i (. li.liry swim ) przem:ną. ,_nikną la·k . jak zni-

kają wirzedy nei zdrowym ciele. Nie m a tai\ciego rozkładu Jazdy, k!tóry by 
nie uległ .7Jlll iainom " . Nie ma w „Mlemczana.ch" am Jednej sceny zmamo 
wainej, n ie ma w „Mlieszczanooh" pu t ych miejsc , z.będnych pauz - nie 
ma jednego rlllepotrzebnego słowa. We:t.my na. przykład , ttak p drzędną . 

epl-z.odycmą postać sztuki jak student Szyszkin. A u.tor i Jemu umie .po
święcić chwtilkę uwagii i .te cro umi w zituce taik u aw ić , że n i tylko za
rysuje się p~ nami wyra.mle &al.achetny chairakiter tego ra<lykeilnego 
studenta, aJe poołuży on zarazem do dc:lszego dern.aSkowania wa.żnej 

w sztuoo •00oby Piotra. Bez jemienowa. Tak samo pla.slyczruic neirysowaina 
jest naruczycielka c~ elaj wa, czy kuch.arka Stiepanida., czy ciepła wdów
ka Rrlwcowa. uosobi le dr nego m ieszczańsk iego wd z,ię.ku żyoia„. 

A cóż dopiero mówi« o osobach pierw pia.nowych, o Tietieriewie 
czy Piel'crzychi:nie ·i o członkaoh „ żrącej j<bk r dza" fom llli! Bei.sjemieno
wych. Każda z tych pootaoi żyje Jako jednostka i jako typ. I losy każdej 
z nich składają się na mroczny, pon u ry braz klas y schodzącej do grobu, 
kleisy zaigrnclzaj ącej społecrt.e 11 slwu ludzi pNbey dr gę ·!o nowego życia,, 

obraz klasy chylą :eJ ~te du upadku , i<leg: 1cmw:mej. al11 mo rąooj j es1.c.z 

wyrządzić wTiele :da. A przy tym, j ak l?au'!lw po<l·1lwioc m usbny kunsz t 
i głębokość spojrzenia Gorkiego, k l r y nk nie upraszcza ,\\ niczym sobie 
n ie ulad.wia zadamia.. „Mi ··• 1.arule " i dZ'l ' v tll7.ąsają jak clawn· ej , w epoce 
1x.n wania. m iesz<lUlrl i dzi~ uczą nl~naw ;t.i :tM m i es;-.cz-ai1s.kości , k tóra dz!~ 
zepchnięta ze swotch pozycji nie ·prz tła t a n.is wym cic~are.m , a.le wc lą7 

j<.~cze cza i się •w zakamru kach na.srogo życla l próbuJ ·pow.,;.trzymać Jegu 
post p. A prz ież li najgorszy z m i :>z.c.z<.in Guvki.ego - Stairy Hezsjem!e
now jesl postacią trag :Czną, ril.a j ak i ś H v j~ :r.gn ll racj e i .ma ~ v je 
cieripiooie. A mimo tego n ie bud7l1 l illo · I, lecz wslręt. OL przyklad. o o 
wzór ndeśmlerteLny geniusw draimaitycznego Gorkiego„ . 

„Mieszczanie" mają w całej Europie najswietr.iejsze traa ycje teatral
ne, ich dzieje teatralne nie na aarmo porówny wa się z sukcesem „Wesela 
fi'igara" w Eu. QJ>ie reudalnej . w l~ !See t radycje te są świetne, prrecie7. 
j uż w 8 mie91ęcy po rosyj k iej praprem ier ze „Mieszczain" cx.l !Jyl l 
v..- Rra.k.owie pa.iska prapremiern, „ M !csz'.:.Zan" /.. Marian.em. Jednow:;kim 
j(:.ko B e.7-Sjemicnowern i J 1.efem : · - ow ki.ni .1ako T leWer i ew 

Naijświetniejsi aiktorzy ubiegali l'i1 ię następnie o zagrani · w tej sz tuc~ . 

\\ ystai'czy wymienić że Tielieriewa gral Har.i mierz l 'amiń kl. 
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GORKI NA SCENACH POLSKICH 
żywo promien:oweita twórczość Gorki-ego na P lskę. Drrunaoty jeg 

przed plerwsl<J. wojna świalow1 ukazywały się w czołowych teaitrach pol
sk ich prawie :-ównocze<nie z nr :mierami w Rosj i. 

„Mle-,;zczani'• wystawiono w 
l"\ra.kow!e w 1r . 1902 m dyrek
r;i Hotarbińskiiego. Wkrótce 
potem grał „Mieszczan" Teatr 
Pol kl w \Vairszawk~ w dobo
rcwej obsadz;i z l{runińskim. 
L 1...c-tyńskim •i ScAsk lm n::t 
c1.el" . 

W dwuclziestoleoiu · międ zy 
r)woma \\'Ojnarni ŚW!<11towymi 
liy l Gorki w Polsce p :awie n~e· 
~n1lllly . Je~o m<urks!.Stowska. id 

lugia nic odpowiadała reak
Cj Jn1! u posobl ym sferom 
rzf1dzącym życiem ool!ilycznym 
i kultura.lnym P olski pned 
w f?Cśn1owej . Na kr· tk pi-t:ecl 
wojną uka.zal ai się Jedynie w 

A . Daniew1cz Łodzi pra-premiera „Jegora 
Bulyczowa" . 

Renesans Gorkiego nastąpił dopiero w Polsce Lucjowej . Zapoczątkował 
go Emil Chaberski ;·1 Krakowie premierą „Mieszczan" w r. 1946. W dwa 
lata póin:ej wy&t21wi 1 pop 1vnic .. M le•n:mn" Tcalr im Słowackiego w Kra
kowie w rer.. K: rlxn:;;k~e,go 1\ w r . 194 7 w Jeleniej G<ir7.e w reż . Brylińs
kiego "eco pói.n'.·8i ,\a. dnie' wystaw ił Tea.tr W. P. w Lodz i w reżyserii 
beana f-'chillera. 

W r. 194 7 w~ -la•\'. ia ł\ ;·a '10Wioecki w i· lvwicach .. Jogorai Bulyczo
wa". Fra-prem ierę .,Wrogów·• daje Teatr Polski w War„zawie w reżyserii 
Harola Borowsk!egr>. Bogaty przeg ląd twórc-1.0ści Gorkiego rlal fi'esthva.J 
sztuk rosyj kich I nd:llicckich 1950 r . 'Pea'r Polsk:i w Poz.na.n.lu dal z oka.
zj i Fesll" a.Ili µrn-prem1erc „ r>ztecl s łoń c;;,·• \\' reżyseri i Teofila. Trzcińskde
go Tea1.r im. Jaracza w Olsztyn.ie , .Wassę Zeleznową" (reż. Leonia Ear
wińs)<a•) - rńwnież pra-prem'ierc. Tea.tr Polsk i w W arszawie ., 'e, dnie" 
(rei. Ludwika Sch~llera) ;.J gora Bułyczowa" dcil y jerlnoc7.eśnle Stalino 
gród (Krasnowiecki) i Lublin (reżyseria Cl1mielarczyka). Teatr Wojska Pol 
skit:go w Warsu.w!e wyst;w.rlł '''~edy pn:„,..,;rke <>00n LC7.ną „ M<.Lki" w reży 
<:eri I Emila cr1ahorskiego. d logo cza.su Gorki W:i7Cdł na ~1tałe do repertua
rll lea rów pol„k ich. Miara popula.mośo! tongo wielkilog<.1 wychowawcy ludzi 
nowych cz&';(hv ·niech hcdzie f<hkt . że pra-premti.erę „Osta.t.nieh" cfały w War
szawie w r. 1958 .i noczcoin ic c!w;) teatry „Ateneum" i 'T'e:itr Studio nc. 
Prax-tze. 

Sądzić wypada. że i rzeszo ka prem iera „Mi~" choć w skrom· 
neJ mierze przyczyni się do zapoznania się naiszego społeczeństwa z po
s~aalą 1 dzlclem G rlctego, wielkiego human.i: ty i przy jaciela ludzkości, 
który wz.niiósł wyroko S'ZJtaa:lda.r godności lu'd.zk!leJ, glooząc w .,Na dnie" . 
'l.e „ Wszyslko w w.Jow11eku, wszystko dl& człowieka . „ Człowlek!... to 
brzmi dumnie!" . 

JANUSZ TEODOR DYBOWSIH 
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