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POCZĄTEK 

Ze dv.:adzieścila lat temu w całkiem szczenięcym je3zcze wieku, 
pętałem się po mieście Sankt-Petersburgu z lipnymi p apierami 
w kieszeni, za to - a zima oyia sroga - bez palta. Palto, mówiąc 
szczerze, nawet miałem, ale nie wdz.iewa!em go z pobudek zasadni
czych. Majątek mój w tym cza~i.e składał się z kilku opowiadań -
równie 'krótkich, co ryzykownych. Opowiadania te nosiłem od redak
cji do redcl<:cji, n ikomu nie przychodziło do głowy, aby je czyt8.ć, 

a jeśli komu wpad:y nawet w oko, to powodowały skutki przeciw?H' 
oczekiwaniu. Redaktor je dnego z. czasopism przysłał mi rubla przez 
szwajcara, inny redaktor powiedzdal o rękopis ie, że to zupełny bzdet, 
ale że teść je.go prowadzi skład mąki, i że można się do tego składu 
cl·o3 tać w charakterze subiekta. Odmówiłem i zrozumiałem, Ż·e nie 
pozo.3taje mi nic innego, jak pójść do Gorkiego. 

W Piotrogrodzie ukazywało się wtedy cza;;opismo internacjonali
stów „~tcipis ' ', które w ciągu kilku mie3ięcy istnienia wybiio się 

na cz.oło na3zych mie3ięC2ników. Jego reda!{torem był Gol'ki. Uda
iem się do niego na ulicę Bolsz„ja Moneln3ja. Serce mi się tłukło 

i zatrzymywało. W redakcyjnej poczekalni zebrało się najdz.iwacz-
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niejm.e towarzystwo, ja'kie sobie tylko można wyobrazić: wielkie da
my i tzw. „bo.siacy", telegrafiści z Arzama~m, sekciarze - duchobo
rey i trzymający się na uboczu robotnicy, bol.&zewicy - konspirato
rzy. Przyjmowanie mia.Jo zacząć się o szóstej. Punktualnie o szóstej 
drzwi się otwarły i wszedl Gor'ki; za<lziwił mnie swoim wysOlkim 
V.'ZI"ostem, chudością, silą i rozmiarami potężnego .loośćca, błękitem 

małych i twardych oczu, zagranicznym garniturem, który leżał na 
nim workowaito, .ale wytwornie. Powiadam, że drzwi otwarły się 

punktualnie o s.zó8tej. Prz~ całe życie powstał on wierny punktual
ności, która jest cnotą królów i starych, fachowych, pewnych swej 
rę.kil robotników. 

Ludzie w p-cczekalni dzielili się na tych, co p.r,zynieśli rękopisy, 

i takich, co przy3Zli po odpowiedż. 
Gorki podszedł do drug iej grupy. Chód miał le<kiki, bezszelestny. 

rzec by moż.na - wykwi111'lny, w ręku brzym::i! zeszyty; na niektórych 
:z nich j,ego ręką WY'Pisa111e było więcej niż ręiką autora. z każdym 
mówił w .;1lmpieniu d długo. Słuchał rozmówcy z natężeniem, chciwą 
uwagą. Są·d swój formuł-ował .po p•ros'tu i surowo, dobierając słów, 

których siłę p-cnnaliśmy o wiele póżniej, po latach i dzie>ięcioleciach, 
kiedy te sł-owa, wyżkbirw3zy w nai>zej duszy długą i nieodwracalną 
koleinę, stały siię zia:>adą i dro·gcw:s1kazem życia. 

Po rozmowie z autorami, już sobie znanymi, Gorki podszedł do nas 
i wziął s·ię do zbi€rania ręikqptsów. Zerknął i na roncie. Było ze mnie 
wtedy rumiane, pukhne i niewy.rośnięte ciasto, sJi:ła.dające się z mie
szank,i toł>t.ojowca i socjaldemr,1k:r.aty, nie nMiłem paltota, ale uzbro
jony byłem w okulary wzmocnione wootkowaną ni!iką. 

Dz.ialo się to we wtorek. Gorki wziął kajecik 'i powi.edział: 
- Po odpowiedź - w piąteik. 

Nie:prawdc.pod·,:bnie dźwięczały wtedy taikie słowa ... Zawwyczaj rę

kopi3y butwiały w redakcjach po ki!lka miesięcy, a najczęściej -
całą wieczność. 

Wróciłem więc w piątek i z,astałem nowych lu:clzi: jaik ,i '"3 pierw
szym razem ·byli wśród nich księżiniczki i duchobor:zy, Tobotnicy i za
k"onruicy, oricerowi·e marynarki i gimnazjaliści. Wchodząc do pok.oj1u, 
Goriki ·w6w zerknął na mnie pobieżnie szybkim swoim spojrzeniem, 
ale zostawił mnie soQbie na sam 1kot11ilec. WSIZyscy wys·zli. Zostaliśmy 

sami - Maksym Gorik1 i ja, :p>l".ZY'błęda z innej planety, z wła"nej 

naszej Marsylii (nie w'.em, czy trzeba wyjaśniać, ż.e mówię o Odessie). 
Gorki za'Prowadził mnie do gaibinetu. Słowa, które tam wypowiedział, 

1_ ro?Strizygnęły o moim lcr"'1e, 
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~ Gwoździe zdarzają się małe - powiedział - .a bywają i duże -
.jak mój palec. - I podstawił mi p·oa oczy długi, silnie i delikatnie 
.wytoczony palec. - Droga pisarza, s·zanowny panie pis<tolet (z ak
centem na o), usiana jest gwożdzfami, przeważnde dużych :'."ozmia
rów. Chodzić po nich trzeba będzie boso, krwi ubędzie dosyć i z każ
dym rokiem będzie cna ciec obficiej ... Jeśli słaby z pana człowiek -

.to kupią pa111a i sprzedadzą, zahukają, uśipią i uwiędnie pan, zajęty 
udawaniem, że z pana kwi.tnące drzewo... Dla tic-zciwego zaś czło

wieka, uczciwego pi>,arza i rewolucjonisty - przejść taką drogę -
te wielki" honor, na którą to niełatwą sprawę ja szanownego pana 
_tu błogmławię ... 
_ Należy sądzić, że w moum życiu nie był.o chwil warnie.iszych od 
tych, które spędziłem w tej redakcji. Wychodząc stamtąd zupełnie 

&triaciłe.m fizyczne p()czucie swe.ie.i 0>obowości. W trzydzie>tostopnio
wy bl~kitny, parzący mróz bi-egłem majaoząc prze.z ogromne, okaza
'łe ·korytarze stołecznych ulic, otwierajace się ku dalekiemu, ciem
·nemu niebu - i CJP8·!Tłfet'1łem _się dopiero, gdym zositawH za rnbą 
Czarna R~czkę i No•wą Wieś. 
--.-Mfne.ło pół nocy i. wtedy dopiero. wróciłem do swoiei d7-le1nic:;, 

do· pokóiu wV111aiętego p~'l)nedniego dnia u o·onl inżvnierowei, mło'

rlej,: niedoświadc7.<ln-ei. K'edv ief · maż ·.wrócił . ·z pracy i prwirzał 

1'1ę mo.iej· i?-gadkowej i n!edorc:dej ·osobie. kazał zabrać z przedpo
-koju W'ZV<;'!H"ie palta i kalosze oraz zamknąć na klucz drzwi z rno-
.jegó pokoju do stołoweE'"a. 
Wróciłem więc do nowego swego mies;:;kan!a. Za śdaną bvl or7.ed

:,Pbikój ogriłcccny z należnych mu kaloszy i n'lvuitek. w duszy ki.niała 
ci zalew.'lła mnie ż._"'1,rem radość de·potvc7nic dorń."' •\'.!a.iAca się u.Jścia. 

Nie miałem wvh<lru.- Sf-"łPrn w nnednok·oiu. uśmiP<'hałem się nie
wiadomo do czego i nieoczekiwanie dla samego siebie otworzyłem 
drzwi do jadalni. Inżynier z żona nili herba'e. Zob::iC?:vw•zy mnie 
ó te.i późnej godzinie oboje pobladli, pobielały im szcwgólnie czoła. 

„Zac7eło się" - pomyślał inżynier i postanowił drogo sprzedać 

swoie życie. 

Zrobiłem dwa kroo1d w .iego s•tronę i onvznałem się, że Maksym 
Gorki obiecał wv·rln.ikowqć moiP. rmowiarfania. 

Lnżynier zro-z.umiał, że pripełnił omyłkę biorąc wariata za zło

dzie_ia - i zbladł jeszcze śmf.ertelniej. 
- PrzeczytAm pańt,twu _l!)oie opowi::idania p0wiedziałem 

1"07 ,c;„,rl;iiac ~ię i pnysuwRiac svbi~ - s·zklankę cudzej herbaty - te 
opowiadania, które on obieca! wydrukować ... 
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W moich utworach zwięzłość treści w51Półzawodniczyła z całkowilą 
pogardą dla przyzwoi.tości. Część z nich, szczęśliwie dla osób pań
stowowo-twórcro usposobionych, nie pojawiła się w druku. Wycięte 
z czasC!pism, pc'3łużyły za powód do wytoc:zenia mi sprawy sądowej 
z dwóch od razu i:.aragrafów - za próbę ob.alenia istndejącego ustroju 
i za pornografię . Sąd .nade mną miał się odbyć w marou 1917 roku, 
ale lud, który chyba i za mnie się ws<tawił, w ko·ńcu lutego JUŻ pow
stał, spalił akt ookarżenia, a razem z nim także sam gma<'h Sądu 
Okręg ewe.go. 

Al€ksy Maksymowicz mieszkał wtedy na Kronwerskim Prospekcie. 
Przyno,;.iłem mu wszystko, co napisałem, a pisałem dziennie po 
cpawiadaniu (systemu teg.o musiałem później się wyrzec, z tym, że 
wpadłem w przeciwległą skr-a,incść). Go;->ktl czytał wszystko, wszystko 
odrzucał i żądał dalszeg.o ciągu. Wreszcie zmęczyliśmy się obaj 
i powiedział mi głuchawym swoim ba1>em: 

- z cP ła 0.c ?vwl~"~l'i ci ~ 7 C•"Jt.<>.l r} wviaśruione . że niczego Ęzan.owny 
pan dcG<.:ładnie ·nie wie, ale wielu rzeczy się domyśla„. Ruszaj więc 
pan z tej przyczyny między ludzi ... 

I następnego dnia -Obudził€rn się jako !lmre'rpondent pewnej nie 
narodzonei kwr-~e ggzet:v 7 dwiema setk8mi rubld zalicziki w kit:szeni 
Ga·zeta nigdy się nie narodziiła, ałe zaliczka przydała mi &ię. Moja 
delegacja służbowa trwała siedem lat, wiele dróg rprze;zedłem i wielu 
walk byłem świadkiem . Po sleomiu latach, po demobilfaacji, spró
bowałem Po raz wtóry SltaTać się o druk i otrzymałem od niego kar
tec2lkę: „Zdaje siię, że można zaczynał„ ." 

I znów namię'nie i niei:>r.zerwanie zaczęła mnie :pchać naprzód 
jego ręka. To żądanie - pomnażać nieustannie i za w3·zelką cenę 

Hość potrz.ebnych i rpięknych rzeczy na zdemi - st:1wiał on tysiącom 
ludzi odnalezionych przez siebie i wychowanych, a poprzez nich -
całej ludzkcśd. Władała nim nie>łabnąca a111i na chwilę, niesłychana, 
bezgranicma rpa.sja dla ludz.l<ioej twórcz.o,ści. Cierpiał, kiedy człowiek 
po którym dużo oczekiwał, oka:zywał się bezipkdny. I US>ZCZęśliiwiony 

zacierał ręce i mrugni ęc iem :porozumiewał się ze światem, niebem, 
ziemią, kiedy z iskry wyibuch.ał płomień„. 

1936. 

ANATOL FRANCE 

Tacy ludzie j.ak Gorki należą do całego świata i cały świat winien 
stawać w ich obronie. 

HENRI BARBUSSE 

W naszych czasach Gorki jest Jaikby snopem światła otwierającego 
drogę całej ludzkości. · 

JACK LONDON 

... Gorki je;st ;prawdziwym Rosjaninem w swc·im ujęciu i rozu
mieniu życia. Właściwa Rooja111cm zdolincść do sa1nwobs.erwacji 
i drążenia swojej jaźni wys1tęp.uje także u niego. I jak u innych ro
daków Gork1ego - twórc-zcść jego pełna je3t gorącego, nam iętneg.o 

protestu. I to nie przyipadek. Gorki pi.>ze dlatego, że ma światu co 
do powiedzenia i chce, .aiby sł,owa jego były młyszane. Spo1 jego 
zaciśniętej, potężnej ipięści wychc<lzą ni-e eleganckie, literackie bi
beloty, przymilne, pogodne i kłamliwe , ale żywa praiwda - uw>zem, 
przyciężka, brutalna i odpychająca, ale .za to prawda. Gonki prze
mawia w obronie WZ'gardziooyoh i IJ)Cniżonych, -OtS·karża świ.ait wyzysku 
i szachraj.stwa, prote,tuje rprze:i•w nie,.prawiedliwości S1p'; łecin2j, 

przeciw ckrutnym gwałtom nad ubogimi i słabymi, przeciw prze
stępstwom boga<tych 1 silnvch, dckonywanym w trakcie \\<"Ści ekłej 

gonitwy za wpływami f wła<lzą„. 

Jego realizm bardziej jest owocny, czynny, niż realizm T ohhi::t, 
czy Turgieniewa. Realizm jego żyje i oddycha :z tak namiętnym· 

·unie)ieniem, j.Pikie rzadko iylko było udziałem tamtych. Płaszcz 

monarszy z ich ramkn spadł na jego młode barki i jest nadziej a, 
że Gorki n-cuJć go będzie z praiw<iziwą godn'OŚcią„ . 

1901 

STEF AN ZWEIG 

„. Ale najcenniejszą zdo·byc>:ą, ja1ką zabiera,łem ze srbą d0 demu, 
była przyjażń z Maksymem Gorkim, iZ którym w Mo·kwie zetkną

łem się ooobiście po raz pierwszy. Spo~kałem się z nim w rek czy 
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ci wa późn i ej znów w Sorrento, d r:kąd musiał si_ę udać . . :Ze ~ .względu 
na swe na d wą tlone 'Zdrowie, i spędziłem w jego domu trzy nie
zapomniane dni. 

Nasz sDosób p ora zumiew a nia się był właśc-iwi~ ba;:cizo dzivvny. 
Gorki ni; \Vłada·ł źadnym obcym językiem, .a ja znów nie znałem 
rosyj5kieg o. Według w3Zelkich prawideł logik_i . pow_inn)~my .· Ly·H 
siedzieć w milczeniu jeden naprzeciwko drugiego lub utrzymywać 
r·ozmowę n a j aki m tak im p ozim11 ie : ii>-. p Oi§r .edniC'Lwem naszej czci
g-;dnej p11cyjaciółki Ma rii, baronowej Budberg, Ale to. n,ie przypa
dek, źe Gorki uważany je3t za j ednego z najwybitniejszych narra
torów litera tury świa'.owe j. ·o po:\vTact anie - to była dla niego nie 
tvlko forma artys tycznego wyrazu, lecz m:turalm:i.::f.tihkcja. ćal:'!j 

j~go is·toty. Opo·w ia<l a j ąc, wcielał się w pcstać, o której mówił, żył 
w tej na1T2c,i i i j a r('> r' „·, 1i1ia 0 m: m fino niez..n.ajo;mcści języka· umia
łem odczytać t·o, co mówił, z jego twarzy, ruchlhvej i "pfastyczneJ. 
Był c,n typowo „rosyjski« - trudno z,naleźć na to inn·e ó~reśle-riie. 

W rys :cch j ego tw ar q n:e było n ic s zczegÓlni2 · uderzającego.; -tegó 
\vysokiego, szczu,plego męiczyzaę z w·łornmi j:as nyrrii jak sło~.?:,. 
-i z wyd a tnym i k r,śtm i r:vcliczkcwy m.i !'nożna· byki: s•obie d orskcnal€ 
,\,y c brazić j ~ ko · chł :::p a p racu j ą c ego w polu , jako dorożks"r-ża ·na 
koźl e, j 'Oko s zewca -łsclarz.a., .i &:·k'·o u 1niedbanego 'włóczęgę. Był·cz.ło;... 

wiek:12m z „ludu" , s tal1 c \vił ja.k by ·skoncen tro lvany · pt0<t01typ Ro,sjl:!"" 
nina. M8·żna było m i n ".ć: go na ulicy, · nie zauważy'wsży - \v nrm nie 
szczególneg o. D :-1p 1ero E ie dząc napnZeciw niego· i .słuchając, jak opo~ 

wiada, n ie pod obn a bvło n i€ zorien t ować się, kim jest ten · człowiek. 
Opowiad a jąc , b e zwiect n~ e u taż.samiał się z p :};,, tadą, którą portreto. 
w.ał. Przypominam s·cb ie, j ak cp i.s ywa ł (zro0z i'.i miałern, Zahim: mi prze.;. 
tłumaczcno) s tare go, zmęown.ego ga rbusa,: z ldórym zetknął - się kie
ayś p o<lczas s wych wędrówek. Mimo woli wcisnął gł·owę w ramiona, 
głos mu si ę ;?Ja ł amy\vi!tl : sam o tvm nie >v-i2dząc przeoibraził się w s:t.a
reg'(). garbusa. A p o chwili, gdy zaczyn ał o,powiad a·ć coś We5ołego, 

wybuchał s erd12 2z.nym śmie2h e m, rozpie rał się ria.· .krześle swobod~ 
nie, twarz mu się r o': j aśn i a ł a . Był a to ,nieńpi';ana r001zkosz, słuc;l},u: 

go, gdy odtw<Jrzal k rajc b ra z i lud zi, a opi>owi towarzyszyły okrągłe, 
jak gdyby rzeźbi ąc"' w p Jwi e1r m·n1.c::1rr Wszys tko w nim było pel.ne 
pr-os t<l·ty i n a tur a ln c ści , j<?g o chód, sposób sie dzeniil_;_ ~łuehania,- -we

sołości. Pe wnego w ieczora vvł ożył s>trój bojara, przypasał sza,blę -
i \V tej _ 0 m'ej chwili · pDj r zeni,e · j'ego nabrało· wynio>S łe>ści- i di.1my. 
Brwi podn imły się rozk azu jąco, chodził po pokoju tam i· z powrotem 
energicznym krok iem, .i ak g dy by rvzważa_ł w_ m~śH~ · t1reąć · gr ;>źn,ę.go 

- ' 

,;ukazu"; gdy przebrał się znów w swoje codzienne ubranie, śmiał 
się swobodnie jak wiej ski chł opak. Jego żywo tn ość była zdumiewa
jąca~ żył z jednym rozharatanym płucem 1.vł a ś ciwie wbre w wszel
kim prawidłom medycyny, ale zachła.nna żą dza życia i żelazne po
czucie obowiązku pomagały mu trzym a ć s i ę na nogach. Rano pra
co-wał, pisał czytelnymi, kaligraficznymi literami swoją wielką po
wieść, odpowiadał na se tki listów i py ta ń, z którymi zwracali się 
do niego młodzi pis.arze i roho•tnicy jego kraju. Przebywać 7 nim 
raz.em znaczyło dla mnie znóvv przeżywać Ro>i ę , nie bol.sze1Nicką, 

nie taką, jaką była dawniej, i nie taką j a ką je.> t dziś, lecz rozumieć 
szeroką, mocną, ciemną duszę wiecznotrwałego narodu. 

; Ja:ko stary rewcrluc.' ~nista Gorki pragn ą ł przew ro tu, był o;ubistym 
przyjacielem Lenina, ale wahał się j e.s zcze w tedy przed wstąrii~niem 
do partii, przed zos taniem „popem'' lub „papież em", jak mówił -
i 'przy tym gryzło go sumienie, że nie był wśród swoich w tych 
cz.asach, kiedy każdy tydzień przyno3 ił j ak i eś nowe rciz3trzygnięcie. 

, Któregoś_ dnia byłem świadkięm takiej bardzo charak teryst} czrieJ, 
n:a wskroś nowo-rosyjskiej sceny; ods l onił::l mi p anujące w j_ego du
śzy ro~dwoje•nie. i)o Nea.polu przybił rosy j ~ki k rążownik, będ:icy 
p.a _pierwszym_ rejsie~ szkoleniowym. Mło dzi marynaae, którzy nigdy 
j€3ide ·nie ·byli na . Zac'h od i ie, spacerowa li w swych szykownych 
mundurach po via Toledo, wchłaaiali-i;zeroko otw ar tymi, chłopsk imi 

oczyma to wszystko nowe i nie mogli s ię tym wid ckiem nasyc i ć. 

Nazaju~.rz grupka ma,rynarzy po3tanowi-ła p ojeehat do So-rT:a to, aby 
odwiedZJić „swojego" pisarza. Nie zc:.p c·\~1e dzie li·. wi zyty ; w t.ym iście 
l'\osyj:>kim poczuciu równości i _bra!eps tv\Fa gważali za rzecz całkiem 
zrozumiałą, że „ich" pis~rz mu3'i mieć cza3 dla n ich w każd ej chwili. 
SJ,an~Ji przed jego d omem .i . o·k § zało s i ę, ż e mieli rację: G J rki nie 
~ozwolii na ;;iebie c,zeka-ć, zapros·ił ich do sie bie. A.Ie - Gorki op0-
Wiadał mi to s~, śmiejąc się nas tęp nego dnia -;- ci mło dLi ludzie, 
dla . których pie .-było nic w~~1icj sz.ego niż „Spravi._r a", potraktowali 
go zrazu bardzo surowo. 
· .;:,rak ty mieszkasz? ~ mówil i, gdy zn a leź li s i ę w _pi ęknej i wygod
~ę( willi.~ _Żyjes2 .. jak burżuj. I . dlaczego właściwie nie wracasz 
a.o RSsjl '" · · - : - : - '"" · 

Gorki wyjaśnił im wszy ~it•k.o 3zczegól owo. A le \v g runcie rzeczy 
dzielni chłopcy nie byli t.ak srcdzy, jak by 5 i ę na p ozór wydawało. 
Chcieli właściwie tylko pokazać, że nie mcij ą ża dn eg0 „r23pektu'' 
dla sławy i że przede wszy3t.kim mmzą .s p rawd z i ć , j a.kie klo ma 
poglądy.· Rozsiedli się swobodnie, .pili herba t ę, gawędzili, a pod ko-
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niec, przy pożegnaniu, wyściskali go jeden po drugim. To było 
wproot nadzwyaajne, jak Gorki odtwarzał tę scenę, ocza.rowar;.y 
swobodą młodej generacji i bynajmniej nic urażony ich bezcere
monialnością. 

„My byliśmy zupełnie inini! - peiwta.rzal wciąż. - Albo zbyt nie
śmiali, al.bo •zanadto zadzieraliśmy nosa, ale nigdy nie byliśmy tacy 
1pewni siebie". 

Przez cały wieczór oczy mu jaśniały. 

„Wydaje mi się, że najchętniej wyruszyłby pan z nimi razem 
w drogę do kraju" - powiedz.iałem. 

Spojrzał na mnie bystr-0. 
„Skąd pan wie? Rzeczywiście, aż d-0 oota;tniej chwili zastt.anawia

łem się, czy nie powinienem zootawić tego w3zys·t.kieg·o, książek, pa
pierów i całej mojej pracy, i pojechać z tymi młodymi chłopcami 
na dwa tygodnie gdzrlekolwieik, przed siebie. Z nim razem poczuł

bym znów, co to je.>t Ro.>ja. Będąc z daleka z@pomina się o tym, co 
najlepsze. żaden z nas nie m:e,:ii>ał nic wartościcwego n.a wygnaniu. 

Lecz Gorki mylił się nazywając SJ·rrent-0 „wy.gnaniem". M6gł 

w każdej chwili wrócić do kraju ·i rzeczywiście wrócił po pewnym 
czasie. 

(Tlumacz11la Maria Wislowska) 

STANlSŁA W STEMPOWSKI 

Z „P AMIĘTNIKÓW" 

... Bcmbastyczne frazesy Mł·odej Polski wywoływały ckliwość. Za 
granicą pancnzył się c<kI"opny „m-Odernizim", coś w rodzaju literac
kiej .>:ecesji wiedeńskiej. Na1'.knąłem się był na pierwsze ·cipowiad<i
nia Maksyma Gorkiego (Aleksego Pie3zkowa), tchnące buntem zder
taneg-0 sp-cłecznie człowieka. Zacząłem nawet •tłumaczyć, drukować 

jednak przekładu rruyj3kiego w piśmie nie chciałem, ale zacząłem 
przemyśliwać na tym, j.ak. z.naleźć oopowiednik GorkieiO wśród 
pol..;kich pi<>arzy ..• 

1903 

JADWIGA SIEKIERSkA 

GORKI ŻYWY 
(fragmenty) 

... Pamiętam doskonale ten majowy wieczór po wiosennemu ciepły. 
Na dworcu w Mińsku ciżba ludzi, gwarno, wesoł-0. Przeważa mło

dzież, grupy pionierów w czerwonych krawatach. Orkiestra, tr<'nspa
renty w1Łają Gorkiego. R-0zgorączkowane ·oczekiwaniem tw"n:e 
dziewcząt :z kwiaitami w ręku. 

Był to 1928 rok, gdy Gorki ipo dłuższym leczeni.u się wracał z za
gramiicy; w~edy też widz.ialam go po raz .pierw.><zy. W oknie \va-gonu 
ujrzałam znajomą z fot-Ografii twarz - włOISy 03irzyżone na jeża -
pod gę.>tymi krzacza.stymi brwiacrni oczy głęboko osadz>0ne, zamglo:ie 
łzą wzrmzenia, nis·ko zwisają·ce wąsy, k:ltóre Gorki raz po raz cha -
raktery.5Jlycznym ruchem ręki przygładzał - grubo cios.ane, wyra
zis•t·e rysy - typową twarz nadwołżań3kiego burłaka ... 

. .. Dzieła Gorkiego w tym czasie przeżywały drugą mlo<lośe. Pa
miętam zaciekle spory wśród młodzieży stu-diującej i mbotniczej 
o rcmantycznym i realistycznym nurcie w twórczości Gorkiego ... 

... Gdy pseudo-mędrcy z RAPP-u (Ro3yjski·e Stowarzyszenie Prole
tariackich Pisarzy zlikwidowallle w 1932 reku) z sekciar.>kim zac.ie
ł.rzewieniem, w sipooób dyktryner.ski i tonem mentorskim wytykali 
Gorkiemu nie:lmnsekwentnie proletariacki ich zdaniem charakter 
jego twórC:Lcści - każdy nakła.d jeg-0 dzieł był rozchwytywany na
tychmiaat (sama widzi.ałam kolejki w księgarniach po utwory Gor
kiego). Mim-0 r03nących wciąż nakładów, głodu na książki Gorkiego 
nie podobna było zaispckoić. Stosunek do Gorkiego znalazł swój wy
raz w dem·Dlll.5'tracyjnym wybuchu uczuć, pc'cywającej1 żywi·ołowości, 
z jakimi ludzie rachieccy, a przede wszystkmi młodzież, wi~ali pu

wrót Gorkiego do kraju. 
Na dworcu w Mińsku utkwiła mi w pamięci twa·rz Gorkiego za

skoczonego, oswł·omicnego •niezwykle g·orącym przyjęciem, milczą

cego ze wzruszenia, ot.o.cz.onego zwartym kołem dzieci i młodzieży, 

kilóra obległa g-0 tłwnnie. 
Było coś symbolicznego w tej scenie; wysoka, sucha, kształtna 

postać 60-le<niego G rkiego nachylonego ku rozg:>rączkowanym twa
rzom i wyciągniętym rękom otaczającej go młodzieży. Biła z teio 
obrazu niewyczerpana, mł·odzieńcza siła rew-0lucji, która jednoczy 
zapał młodzieży z nieprzemijającą młodcścią twórcy „Zwiastuna 
burzy" ... 
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MAKSYM GORKI· 

MIESZCZANIE 
Sztuka w 4 aktach 

Przekład: Paweł Hed z i Seweryn Pollak 

OB S~ DA 

BEZSJEMIENOW WASILIJ W ASILJEWICZ, zamożny 
mieszczanin, starszy cechu malarzy pokojowych 

AKULINA IW ANOWNA, jego żona 

PIOTR, były student . } . . . 
T AT JAN A, nauczycielka ich dzieci 
NIŁ, wychowanek Bezsjemienowa, maszynista 
PIERCZYCHIN, daleki krewny Bezsjemionowa, handluje 

ptakami 
POLA, jego córka, szwaczka, pracuje po domach 
HELENA NIKOŁAJEW N A KRIWCOW A, wdowa po na-

czelniku więzien'.a, mieszka u Bezsfemienowów . 

TIETIERIEW, śpiewak cerkiewny} lokatorzy i stołownicy 
SZYSZKIN, student Bezsjemienowów .. . 

CWIETAJEWA, nauczycielka, przyjaciólka Tatjany 
STIEPANIDA, kucharka 
BABA Z UUCY. 
CHŁOPIEC,· terminator malarski 
DOKTOR 

- : :-

r 
~-. . 

Rzecz · dzieje się w prowincjonalnym miasteczku) 

_ · scenografia 
JERZY FELDMANN 

asystent scenografa 
ZOFIA OTTO-KOWALSKA 

_ ; Kierownictwo literackie:"'· _;_ ,. ~ 
ZDZISŁAW.. SKOWROŃSKI, W ANDA ŻÓŁKIEWSKA 

TADEUSZ CHMIELEWSKI 
EUGENIA PODBORóWNA 
ANDRZEJ ŻARNECKI 
HELENA NOROWICZ 
ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI 

KAZIMIERZ OPALIŃSKI 
ZOFIA PERCZYŃSKA 

OLGA BIELSKA 
CZESŁAW JAROSZYŃSKI 
JÓZEF SZCZUBLEWSKI 
MAGDALENA SADOWSKA 
HALINA WOLF 
STEFANIA KORNACKA 
LECH OSŁA W HERZ 

. KAZ1MIERZ BRODZIKOWSKI 

entacj1 Z 

inscenizacja _i,. reżyserii,'!. 
EMIL CBABERSKI 

.. 
.-. 

. . . 

asystent reżysera -: 
HENRYK · CZYŻ . 

' . „ . ........ ·-

„ ; • - : : 



... Trzeba było wid.zieć i słyszeć Gorkiego w maiym grOlllie ludzi. 
Pamiętam g.o z paru rozmów i p0.>iedzeń w Związku LHer::ltów 

po Zjeździe. 

Nie .przypominam sobie dokładnie spraw, ja.kie były wtedy oma
wiane, ale pamiętam dos•konale zachowanie się Gol'kiego, sposób, 
w jaki przewodniczył i jego niek:tóre wypowiedzi. 

Gorki mówdł raczej cicho swym charakterystycznym nieco prLy
głus20IJ.ym głosem, !który ja:k gdyby tonął w wąsach, mówił powoli, 
zastanawiając si~ i bad.awczym wzrokiem obserwując słuchających. 
Gdy posępniał i gdy łag·odn.i·ał, zmieniała się ogromnie jegio t\\ arz -
niebie.ikie oazy to ga.sły - to i.skrzyły się mło<lzieńcw. W ;z.ale7..ności 
od nastroju, to powoH z zadowoleniem przygład·zał swe wym1>wne 
wąsy, W> znów przy rozdrażnieniu 7'aczynały one szybko 1poruS'zać się. 

a Go!'ki raz po raz sięgał do nkh ręką. Na Gorkiego ciekawie było 
patr.zeć już chociażby d1atego, że tak zmienna była jego tw~rz, że 
tak kontrastowo odbijały się w niej różne nastroje, jak obłok! na 
niebie w wietrz.ny dzień ... 

... Pamiętam, jak na zebraniu czy w rozmowie już .po Zjeździe 

ktoś z przemawiających po · in·teligencku mądrzył się, delektował się 
wł.asną wymową, dobierając gładkich słówek i bu-dując .przp.sadne, 
za<:duąglone zdania. Gorki coraz bardziej pochmurniał, coraz niżej 
opusz.cuW głowę mocno się garbiąc, coraz częściej i ooraz bardziej 
nerwowo targ.al swe wąsy. Nagle podniósł szy.bko głowę, spojrzał 

ChY'trze na zebranych ·i jak gdyby n.ie dostrzegając nazbY't elokwent
nego mówcy, zaczął całkiem z innej beczki: 

„T<YW. X ładnie tu mówił i przypomniał mi .pewną rozmowę i pew
nego burłaka znad Wołgi. Byłem wtedy nad Wołgą razem z Leoni
dem Andreje<wem - prowadziliśmy jakiś długi, zawiły inteligencki 
spór. A ów brodaJty, barczysty burłak, jak iz obrazu Repina, .:itał 

obok na.s i słuchał. Na.gle spytał: 

- „A czy młode balby lubide, pa.nowie?" - Wesołe di-a.belki ska
kały mu"w oczach ... wyraźni-ez nas drwił mużyk. - A bo co? - od~

zw.ałem się. - A ja tak, wybaczcie, dla ciekawości, różne tu słow:i 
słys·załem i tak łaidnie i tak s:kladnie gadacie, a najważniejszego o ba
bie - nie słyszałem. - Och, mądra to sztuka te:n na\9Z ruski „mu
źyk - kiwając głową, zupełnie już na we;oło dodał Gorki - jeszcze 
niejednemu z nas prey,dałoby się wiele od ni{:-g•o nauczyć". 

Po tym wystąpieniu Gorkiego wszyscy się ożywili, rozkrochmalili, 
znikła sztywność 1 nikŁ już się inie silił na wy:.SZu.kane, gladkie 
1ł6wka. 

1• 

Pamiętam .też inną dygresję Gorkiego w o:uasie pewnej rozmowy 
w małym gronie w Zwią:z;k.u Literatów. Mówiono o pracy z młodymi 
li·teratami. Po czyjejś wypowiedzi w mentorskim tonie, która go wy
raźnie rozgniewał.a, Gol'ki zabrał głos i zaczął mówić, zdawał-oby się, 
nie na temat: „Jak byłem młody, nie miałem nianiek do nawki, co 
prawda je:>tem niedouc:uooy... Ale chcć paliłem s·ię do wiedzy, 
gdyby mnie zac~li mus·ztmwać - tu pos;taw lewą nogę, tam pra
wą - jej Bogu - 11;buntowałbym się, poołałbym do diabła takich 
kaprali". I po tym wsitępie łagodnie z udaną po.korą dodał: „Nie 
miejcie mi za złe, staremu, tych herezj i - dajcie tej młodziP.Ży tro
chę swobodnie pobrykać, ipofan.Lazjować - takie już je>t prawo 
młodości. Niech się uczą, ale zarazem niech zaws.ze ozują rozmach 
w tym, co robią, niech wiążą naukę z tym, co ich boli, żeby to nie 
było szare, nudne ... Ozy nie nagadałem czegoo niestosownego·! To mi 
się zdarza" - dod.ał z uśmiechem ... 

... Pamiętam, że każdy nowy aritykuł Gorkiego ukazujący się 

w „Prawdzie" był poważnym wydarzeniem kulturalnym - swego 
rodzaju „bombą" na froncie ideologiczmym. 
Znalazło to wyraz w .tSJk dostmegalnym i jaskrawym fakcie jak 

długie -c·gonki do kłosków gaze~cwych po „Prawdę", gdy ukazywal 
się w niej nowy artykuł Gorkiego. Wówczas czę.sto już po południu 
trudno było d~tać „Prawdę", znajomi ·telefonowali do siebie 2. proś

bą o wypożyczenie gazety .... 
... Gdy dziś z perspektywy minionego czasu pmy;pomin.a.m sooie 

jego WYstąpieni.a, powiedzonka., dowc1py, uśmiech, gdy widzę ja.k 
. żywą całą jeg-o wysoką, nieco zga•rbioną pootać, gdy w oc:uach mam 
jego ruchliwą „mużycką" twarz, a w u-szach słysaę jego wołżański 
akcent, gdy P01Przez lata czuję jego żarliwość młodzieńczą i pro
stotę mędrca - mam ochotę zakończyć te krótkie ws.pomnienia 
o niim jego własnymi gorącymi słowami: „Niech diabJ.i wezmą wszyst
kie wady człowieka raZ'e?ll z }ego cnotami - nie .przez to jest dla 
mnie ważny i drogi czł<>wiek. Drogim je3't on mi swoją woią życia, 
swym niezwykłym uporem w dążeniu do prze!'ośnięcia samego sie
bie, w dążeniu do t~o • .by wyrwać się z pętli zaciskających go .sieci 
historycznej prre3izłości, by przeskoczyć wyżej własnej głowy ... " 
Czyż w tych słowach wielkiego socjalistycznego .pisarza nie La

brzmiały dla nas!Z.ego polskiego ucha zna.j-0m~ nuty :i „Ody do mło
dości"? ... 



ALEKSY TOŁSTOJ' 

* * 
Na własnej skórze Gorki poznał siłę kupiecką filisterskich i po

lkyjnych pięści. Nier.az bił się jak wśdekły, sam jeden przeciw 
tłumom, broniąc krzywdzonych i poniżonych. 

W dziewięćdziesiątych latach zenłego wieku ten wysoki szczu
~y, przygarbio0ny, niebie.>kooki chłopak, z duszą zuchwałą i pełną 
zaru - ~ ~ych st_r~znych latach ucisku i pełnej napięcia Ciszy ~ 
to. on własme wzmec1ł bunt. ( ... ) Byłem wtedy je3zcze chłopc-em. Pa
miętam to wrażenie potężnego wybuchu, który rozległ się echem 
w całym świecie. W zatęchłym i tak, zdawało by się, niewz!'USzo
nym życiu mi-eszczań3twa została przebita szczelina i ku niej to 
rzucił się ,każdy, kto miał żywe serce w piersi ( ... ) 

' . 

.. · 

·. 

_., ~ v- • • • 

L. TołstDj .i . M .... Gorki 

W ASYLI KACZALOW 

ZE WSPOMNIEIQ' 

. . 
- W marcu 1903 rnku odbyła się w Petersburgu premiera „Mie3Z-

cian", podczas występów gościnnych teatru (obecnego MChAT ~ 
J>rzyp. tłum.). Teatrailna cenzura przyjęła na;.wisko Gorkiego chm~r
nie, nałożyła na sztukę swoją łapę, wykreśliła szereg kwe3tii, w któ
rych znalazła dO<WOdy niezadOiWO'lenia Z istniejących porządków 

·społecznych .. Epizod, który się jednocześnie rozegn.ł, po3tawił pod 
z.naki~ITI z·apytania samą premierę. 

.Chodzi o to, że .niedługo przedtem Gorki został wybrany do .A.ka'." 
d,ezjiii, ·-O czym już \Viadomo było z pra.sy. Otóż nagle 1prezes Ak:a~ 
demii. wielki 'książe Ęonstanty Konstanty>nowicz (jak stało .się. poieró. 
y{l~dome _:_ · na osobiste zlecenie car<1. Mikołaja) wykreślił nazwi->ko 
Go>f'kiego z lisit:y członków Akademii. Wzburzyło to cpinię, . zwła;:-zczji 
Jn!W.zież. studencką, i poliĆja zacięła się obawiać, że podczas p·rze·o.:, 
stawienta .;Mie,2czari." w. Teah:ze Artystycznym będzie miała. mięl-:
sc~ demonstra~ia . .. 
. -~Mini~tęr --~prP.w W'ewnętr.z.riy~łi Sypiag!IJ ~ab_rp,~ił w)rstawi~pia 
~;l\{i-e>zcz.an''. (Włodzimierz .Iwi!n<micz. Nięn:i..fr9wicz-t>an_cze1i}kÓ mil~ 
~iał .. drbrze sig n~it,ri.i;:a z.ić, -aby · . .u:zy:>~rnć .. arn.ilow.anie . ~go z.ą;k~ztJ .... ·.: 

· Na próbę· gener2iną .pr;i;xbyła . cąła ~mi_et~a ofi_cjaJneg!> Pęte_rs~ 
burga: wielcy książęta, ,„mihlstroi.vie; "\vy:i:S1" -ur'żędnicy, dow'6dźl\vo 
woj&ka i policji. W samym te.trze .i dookoła - wzmocniono patrole 
policyjne. 

Zezwolenie na granie „Mie:s<zczan" w Petersburg·u- ucfaiefone było 
jedynie na pięć, sz-eśc· przedstawień abonamentowych. By więc do 
teatru nie pmedostała się publiczność bez abonamentów, lkomend?.nt 
miasta1 --pi;zyd·ziełił P CI-> te.rirnkowvch· i pnodown "ków policji do· spra",v
dzania bil~tów. Na żądanie W. I; Nierrii:J.'O<\vkz:a-~Danczeniko, ·który 
w ~tej sprawie miał rozmowę z samym Klejgelsem, na następ-nycłl 

przedstawieniach przy wejściach s·tały już figury we · frakach- i bia
łych : rękawiczkach. Byli to· ci s.amf wczoraj:si 5'tój:kowi, ale już 

przebrani. 
„ ~ 'SUkces ;1Mieszcza:n" ·.w . Moskwie 1i Petersburgu -był ogromny :i . grom.:
ki zarówno pod względem .artyS1tycznym jak społeczno-p<r

Ji.t)"Cznym. 
•. Teraz zaczęliśmy już z nieci'er:pliwością óczekiwać drugiej sztµk1 
.Gorkiego =-. ,,_Na dnie"... . . . ___ _ .. .„ 
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WSJEWOŁOD ROZDIESTWIENSK!J 

U GORKIEGO W PIOTROGRODZIE 

„.Każdego dni.a z poranną pocztą nadchodziły do Gorkhgo obok 
gazet sterty listów. Pisano do niego ze wszysrbkich krańców ogrom
neg,o naszego kra.ju. Pi.sano też z zagranicy. Jednocześnie z :1omain 
Rollandem, Stefanem . Zweigiem, Blasco Ihanezem oraz innymi 
przedsł:awicielami ipos1ępowej inteligencji Zachodu -odzywali się tak
że _całkiem niezna.ni ludzie. Wszystkim potrzebny był Gorki i przy
ja[l.lje jego ·odpowiedzi. Ale oczywiście najwdęcej listów przycho
dziło z Rosji, z najdalszych i najgłuchszych jej zakąrtików. Dawali 
znać o sobie wiejscy nauczyciele, lekarze, robotnicy, urzę'dnky ko
lejowi, s1u.denci, a cza5em nawet ludzie niebardro umiejący czytać 
i pisać . Czasami Gorki pr()U'l1ie:ni.ał przekornym uśmiechem, otwie
rając brudnawą, pcmię<tą kOt>eirtę („nie, nie zapominają -0 mnie sta
re przyjacioly!'') i czytając krzywe linijki mruczał pod nosem: „tak, 
tak, wybornie!" C:iasami na tych simnicz1kach nie było nic prócz 
pozdrowień i ukłcinów oraz p'l'c-śby na końcu „żeby przy>łać ze 
trzy rubel'ki - ną klina po wódce". „Trzeba posł·ać - ilronkludo
wał Gorki już na . serio - to Iwan Iwaaiycz. Gdyby nie wódka, 
na<lzwycz.ajna byłaby z niego fi.gura. Wory z mą·ką dyg0<wał jeik 
piórlko, pieśni wołżańskie znał jak nikt. Dwa ·razy siedział za włó
częgosiwo. W ogóle, człowiek interesujący ... " 

KONSTANTY FIEDIN 

ZE WSPOMNIEN O GORKIM 

... Gorki znów przy biul"ku, w kłębach 'dymu z papierosa. Dotyka
jąc tych paru przedmiotów, joakby srpr.awdzają.c ich obecność -
niebie>ki ołówek, popielniczka, cikulary, arkusze poliniowanego pa
pieirt1 - cpowi.ada: 

- Coraz częściej miewam do czynie:iia z naszymi uczonymi. Za
dziwiaiący lud~ie! W rękawi•cach domowej roboty, nogi _ owi
nięte kocem, siedzi taki, uważacie, w swoim gabineci"ll i pisre. Jak
by z mi·nuty na minutę miał zjawić się patrol, żeby s.prawdzić 
cr.y je>t na positerunku, czy nie ... Po Uralu, .po górach niechodzcmych 
!:>rodzi taki - z.biera fantastycme kc•lekcje drogocennych kamieni 
dla Akademii Nauk. Miesiącami chleb.a nie oglądają. Pytacie _ 

18 

z czego żyją? Z polowania, jak troglodyci, t.ak jest. I to, uwai;acie, 
przed& nie Kalifornia, nie gorączka złota. Bez.interesownie, nie 
dla własnego zysktL Trzeba być dumnym z tak.ich ludzi. Ra1ować 
trzeba rosyj:<;ik:ą naukę... Trze,ba dla nich pożywienia, za wszelk11 
cenę pożywienia ... 

Dawniej, uwa1lacie, rz.e mną też niczego podobnego nie było. 

Serce nawala i nogi puchną. Bra!k fosforu. Nie ma cukru ... 
Przerv;ał raptowruie, że niby znów o sobie samym! i wyja~r.la 

pedagogicznie: 
- Przy nas·zcj nerwowej pracy nie można się obejść bez fosforu ... 
Znów się ożywi.a. 
- Przed wami był tu u mnie profesor Fersman. Dopiero co ro:i

mawiał z Leninem o komi•sji do spra-w pole{>5zenia sytua'C'ji mate
rialnej uczonych. Lenin bardzo ma to na względzie i gotów jest 
pomóc. Fer.:;man zapewnia: Lenin bardzo troszczy się o uczonych ... 
Już nie pierwszy rak upieram się, że króllkowzrocz.ni ludzie pożałują 
swego lekceważenia inteligencji ... 

1920 

KORNIEJ CZUKOWSKI 

GORKI 

W 1918 roku Gorki wciągnął mnie (cbok innych pisarzy) co wy
dawnictwa „Literatura Swiatowa", które było zalażone przezeń 

wkrótce po Dniach Pażdziernikowych. 
Porwała go ogromna myśl: dać nowe.mu czytelniikowi rc..dziec

kiemu najleps•ze k>iąi!ki, jakie zos-tały napi>ane na naszej planecie 
przez najle{>5zych pisarzy, tak aby ten nowy czytelnik mógł poznać 
piśmiennictwo światowe z najJepiej tłumaczonych przykładów. 

W tym celu Gorki stworzył Clg'r<lll'l1ne :kolegillll11 zJC'ŻOTle z pharzy 
i uczonych li<te·raturoz.nawców, które winno było pchnąć właściwą 

koleiną zawile prace wydawnicze wedle programu specjalnie obmy
ślonego dla czytelillików radzieckich. Piśmiennictwo !każdego prawie 
kraju mi:ało w tym kolegium swoich przedstawicieli. Hindusów re
prezentował członek AkaderyiJi Oldenburg, Ara:bów - członek Aka
demii Kraczkowski ( ... ) Aleksander Błok ra:zem z dwoma profeso
r.ami - germanistami - opiekował się literaturą niemiecką ( ... ) 
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. : · Przede wszystkim okazało się, że Gorki ·jest t»ierwsżorzędnym 

"ZJiawcą literatur obcojęzycznych. Oka.zał się bardziej 'WykszJtalcony 
'od niejednego profesora (. .. ). Drugim nieocr:ekiwanym rysem jego 
:osobowości okazał się jego bezlit-osny, rzec można,· s·l'o3Unek do 
samego siebie. Kcmuś z boku mogło się zdawać, że Gorki będzie 

tylko nominalnym naszym szefem, a tymoz.asem był on c:tarno
roboczym i nie brzydził s-ię prac najbardziej niepozornych i nu
dnych. A jes·zcze zadziwiała mnie w ówczemej jego ·pracy weso
łość. Harował jakby żartując i sam się tym bawiąc.„ 

ILJA ERENBURG 

PISARZ SPRAW LUDZKICH . 

. . . Potrrebne jest człowlek{)wi poczucie chwili historycznej · ...:.. .:ipoj~ 

rzenie z wynimł<Jśoi - chwila milC'lenilą. . . Widując_ się~ . Z- · Gorkim, 
stale czułem obecność historii. Był człowiekiem prostym, wesołym 
rozmówcą. Wszystko w nim brało się z .pasji, z pełni życia L ~ 
z tym w.;zystkim - zwyczajny swój pcikój przekształcał on w jakąś 
arenę, gdz-ie ścierają się mię zy 50bąepoki. Pozwalał nam spojrzeć 
n.a nasze dnl, na samych siebie oczyma po~~ó.'N:. „ . . __ „. „ . 

Był czas, gdy młoda literatura radzieoka ·srawiafa· dcipiero pierw;. 
sze kroki. UczylL~my się dopieró~-aDe<:adła. Byliśmy przekonani, że 

ludzkość ma W57.V>'iko rozpocząć od nowa. Gorki przyszedł do nas 
jalko · -pos·eł wielkiej Hteratucy rosyjskie!. Uśmiechał si~ dobrodusz
n1e i gładził swc.,je wą;y: były z nas dzieci. Przypomniał nam, fr 
nie je.steśmy sierotami be>: irni.„ni.a L dziedzictwa. T·ołstoj i Czeehow 
byli dla niego nie klasykami lecz ws;półczesnymi, żywymi ludźmi. 

Widyw.ał się z nimi, sprzeczał, żartował. Był sam rękojmią clągłośći: 
!ny z. kolei :t.naliśmy żywego Gorkjego. Nie kapoil.izował wielkkh 
umarłych. Wzj'wał nas nie tylko do kontynuacji, ale i do pracy 
·octkrywczej. P2miętał też swoje początki - ślepą nienawiśc literac
kich czyścioszków, dekadentów, epigonów. 
Zadziwiała w nim niezwykła żywotność, wierność . życiu. · całe 

ló.ta i dz1esięcio-lecia walczył z cho·robą i śmiercią. PrzY'Pominał wy
sakie, węźlaste, krzepkie drze'W'o, które wyrosło na przekól"' 11ie'I)o~ 

-godzie. Lubił drzewa, lubił dzieci. Lubił Judzi, ich pasje l dziwac
tw.a; głębokie różnice między - riimi,' i to, oo ich łąezy ~ śipraWy: ludz
kie . . : . 
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Wierzył w postęp zaciekle, za(pamiętale. Kiedy opowiadał o ja
kimś no,wym odkryciu, uśmiechal się jak dzie<:!ko. Pnzenądrzałemu 
sceptycyzrnc•wi więk>-zych i mn.iejszych liteT.atów ten z.żarty pr:rez 
okrutne życie cz.łowiek, przeciwsitawiał czys.tość i jednolitość swo
jego mądrego dziecięccwa. 

Zrodxony, by zostać poetą, został naszym nauczycielem nie dl:i

tego, by ,lubił morały, ale dlatego, że kochał ipnyszłość. 
Najbardziej nienawidził bezmyślnego ckrucfoństwa, Zycie nie 

os:z.cz.ędz.ilo jego lat ostatnich (.„) Kochali go Chińczycy i Murzyni, 
Polacy i Portugalczycy. Jego książki czytano uQ{'I'aclkiem: to było 
okienko w więzieniu. Je.go Imię było za.klęciem i dla syberyjskich 
party·zantów i dla bohaterów Asturii. W<e wszystkich biednych 
chatach świata był u siebie w domu. Kiedy gaiz.ety przyniosły 
wieść 0 jego chorobie, ludzie przychodzili do l!laszych ambasad, do 
re.dakcji pism Tobotniczy::h, do stowarzyszeń z tym samym drę

ezą.cym pytaniem: „Oo 'Z Gorkim?" 
Wiemy wszy~cy, że Gorki napisał zadziwiające utwory: „Dzieciń

stwo", „Moje uniwersytety", „Tołstoj" - to już jest poza współ

czesną dyskusją . Ale nie Ul!Pomnimy także o milionach ludzi, dla 
).; tórych jego ,;Matka" 'był.a głuchym werblem. Po przeczytaniu tej 
książki ludz.ie ci zamieniali swoje życie na pryc-zę więzienną, n '

baryikady, na śmierć pod murem. Kiedy nam teraz kto powie, że 
prawdz•iwa sQ:'tuka tr<zyma się z dala od walki, odp-owiemy j.eldnym 
słc1V1rem: Gorki. 

GORKI - O SOBIE 

... Niech pan pozwoli powiedzieć sobie, co następuje: Najlepszym 
przyjacielem i wychowawcą czlowieka o szerszych zainteresowa
niach i wielkich zamiarach - jest niepowodzenie, klęska. Mówię to 
calkiem poważnie, z pelnym przeikonaniem. Niech pan uwierzy, że 
'w moich oczroch cala dwudziestoletnia moja praca literacka - ;ert 
szeregiem niepowodzeń. Nie ma w tym udawania ani pozy: jest Io 

rprosta i jasna świadomość faktu. Nie napisalem ani jednej rzeczy, 
którą móglbym sam przeczytać, już nie powiem - z uczuciem zu
pelnej satysfakcji, ale choćby z prostym zadowoleniem. To traged;a 
każdego uczciwego pisarza, zresztą nie tylko pisarza, ale po prostu 
uczciwego Rosjanina, który mieszka w kraju, gdzie rozwój duch01.11y 
jest zbyt powolny i gdzie pelno jest roboty nie zrobionej, która 

powinna, musi b11ć dokonana .. . 
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... Życie dla mnie było poważnym zadaniem, zbyt wiele widzia
lem, rozmyślalem, żylem więc w nieustannym niepokoju. W mo
jej duszy rozbrzmiewal niezgodny chór pytań. 

Razu aJewnego na rynku policjant pobil schludne.go starowinkę, 

jednookiego Żyda, za to, że ten Żyd rzekomo ukradl handlarzowi 
pęczek chrzanu. Spotkalem staruszka na ulicy; wytarzany w ulicz
nym kurzu kroczył powoli, z jakąś solennością; jego duże, c.mrne 
oko surowo spog!ądalo na upalne niebo, a z rozbitych ust po bia
lej, dlugiej brodzi e ciekła krew cienkimi strużkami., dodając pttrp11-
ry do srebra zarostu. 

Byto to trzydzie§ci lat temu, ale teraz nawet widzę przed sobą 

to spojrzenie wbiti:: w niebosldon z mi!czącym wyrwtem, widzę, jak 
drżą na twarzy starca srebrne igiełki brwi. 

Krzywdy zadane ludziom nie dadzą się zapomnieć. 

I oby nigdy nie były zapomniane. 

... Pytacie, towarzyszu, jak pisać? Piszcie tak, jakbyście byli 
świadkiem na odwiecznej rozprawie międ :y .prawdą n fałszem, jcik
by sędzia byl najlepszym waszym przyjacielem, w którego sprawie_ 
dliwość wierzycie bezwzględnie i niczego przed nim nie chcecie, 
więcej - nie możecie ukrywać. 

J) 
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ZE ZBIORÓW 
lloJnime.ulAtjJ Z G ZAS~ 

Inspicjent 
Zygmunt Bziuk 

Brygadier sceny 
Andrzej Sobolewski 

Kierownik oświetlenia 
Wojciech Rebkiewicz 

Kierownicy pracowni 

scenograficznej 
Zofia Kowalska-Otto 

malarskiej 
Henryk Palisz 

stolarskiej 
Jan Liberek 

modelarskiej 
W adaw Trzeciak 

krawieckiej 
Józefa Keler 

Edward Strypikowski 

perukarskiej 
Franciszek Cieślak 

tapicerskiej 
Czesław Lewicki 



RE p ER Tu AR: 

TEATR KLASYCZNY 

w P.alacu Kultury i Nauki 

St. Wyspiański: BOLESŁAW SMIAŁ Y i SKAŁKA (dramaty) 

G. Zapolska: MORALNOSC PANI DULSKIEJ (tradikomedia) 

Vf przygotowaniu: 

H. F iJelding; SĘDZIA W POTRZASKU (komedia) 

SCENA DZIECIĘCA 

FRANTIK, SKARB I PIRACI - baśń korsarska Tad. Żeromskiego 

wg powieści F . Pilarza „FajeOZ1ka Stryja Bonifacego" 

W. Żółlk.i'eWs.ka i St. Bugaj.ski : UCZEŃ CZARNOKSIĘŻNIKA 

(baśń fantastyczna) 

w przygotowaniu: 

wg M. Konopnickiej : O KRASNOLUDKACH I O SIERO'ICE 

MARYSI 

TEATR ROZMAITOSCI 

ul. Marszałkowska 8 

A. Casona: DRZEWA UMIERAJĄ STOJĄC 

P. Kohout : „TAKA MIŁOSC" 

w przygotowaniu: 

M. Sebastian : „BEZIMIENNA GWIAZDA" (komedia) 

Cena 3.50 zł 

Sp. P oligr. „Gryf". Zam. 3/u - 2.000. - A-49. 






