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... Pytacie, towarzyszu, jak pisać? Piszcie tak , jakbyś

cie byli świadkiem na odwiecznej rozprawie między 

prawdą a falszem, jakby sędzia byl najleps.zym wa

szym przyjacielem, w którego sprawiedliwość wierzy

cie bezwzględnie i niczego przed nim nie chcecie, 

więcej - nie możecie ukrywać. 

(Maksym Gorki) 
Maksym Gorki w 190.1 r. 

GORKI O SAMYM SOBIE 

... Niech pan pozwoli powiedzieć sobie, co następuje: Najlepszym przy

jacielem i wychowawcą czlowieka o szerszych zainteresowaniach i wiel

kich zamiarach - jest niepowodzenie, klęska . Mówię to calkiem poważ

nie, z pelnym przekonaniem. Niech pan uwierzy, że w moich oczach ca

la dwudziestoletnia moja praca literacka - jest szeregiem niepowo

dzeń. Nie ma w tym udawania ani pozy: jest to prosta i jasna świado

mość faktu. Nie napisałem ani jednej ·rzeczy, którą móglbym sam prze

czytać, już nie powiem - z uczuciem zupełnej satysfakcji, ale choćby 

.z prostym zadowoleniem. To tragedia każdego uczciwego pisarza, .zresztą 

nie tylko pisarza, ale po prostu uczciwego Rosjanina, który mieszka 

w kraju, gdzie rozwój duchowy jest zbyt powolny i gdzie pelno jest 

·J'oboty nie zrobionej, która powinna, musi być dokonana ... . 



LEON 001\tIOLICKI 

POWIEŚĆ I DRAMAT GORKIEGO 
Wi elki artyzm Gorkiego-pisarza przejawia się i dojrzewa w różnych 

rodi.a jach literackich: w !10weli, szkicu (teraz powiedzielibyśmy: repor
tażu) jak również w powieści realistycznej i twórczości sceniczne.i. Po
równując jednak dwa ostatnie rodzaj e, ł:-ttwo zauważymy, że powieść 

i dramat Gorkiego jakkolwiek połączone są w~pólną tematyką, różn i ą 

się swoją metodą artystyczną. 

Proza autora trylogii autobiograficznej (Dziecilistwo, W.fród ludz i 

i Moje uniwersytety), Fomy Gordiejewa, Matwieja Kożemiakina, Klima 

Sc:mgina i innych wielkich płócien powieściowych odznacza się wpraw
dzie soczystym i barwnym stylem narracji, lecz nie posiada wyraźnej 
osi fabularne.i. Są to r a czej kroniki wydarzei1 w duchu wielkich życio
rysów, w których wszystko obraca się wokół głównego bohatera. Te he
roiczne, centralne postacie powieści Gorkiego stoją samotne, .iak pnie 
wielkich drzew otoczone nurtem wezbra nej rzeki. Fakty i ludzie zja
wiają się i znikają w ich życiu jakby porwane gwałtowną powodzią . 

Czytelnik zasugerowany dramatyczną zmiennością obrazów, nie zauwa
ża braków dynamicznej konstrukcji. Ale sam autor musiał z pewnością 
odo"uwać luźność kompozycji ~wych powieści i ~zukał uzupełnienia 

twórczego w zwartej akcji utworów dramatycznych. 
Dramat już w swym założeniu nie może być pozbawiony kośćca fabuły, 

zbudowane~ na wzajemnych stosunkach wprowadzonych do akcji po
staci, a uzależnionej od ich charakterów, dążeń, namiętności. Toteż 

z ciekawością śledzimy te same tematy. podejmowa ne przez Gorkiego 
w różnych rodzajach literackich. Jak braki kompozycji fabular".lej pro
wadzą 'pisarza do romantycznego ujęcia bohaterów jego powieści, tak 
zwarta konstrukcja sztuki teatralnej pogłębia nurt realizmu, konkrety
zuje sploty ludzkich stosunków. Tu właśnie, w żywiole tworzywa sce
nicznego, wykorzystywał pisarz doświadczenie swE·go warsztatu proza
torskiego, w świetle reflektorów teatralnych szukał ostatecznych kształ
tów swojej twórczości. Od czasu do czasu powracając do form sztuki 
dramatycznej, napisał dwadzieścia dramatów, nie licząc szkiców rozuo
czętych a nie skończonych utworów. 

Pierwszy swój dramat napisał Gorki w roku 1901, a więc po dwóch 
tomach Szkiców i opou:iadań i po pierwszej powieści Fonw Gordiejeu:. 
Byli to Mieszczanie, sztuka, która wówczas zabrzmiała jak wezwanie 
rzucone obumierającym formom życia. Tu, na scenie zaostrzyła ~ię 

aktualna tematyka, która mówiła nieodparcie i dobitnie o sprzecznoś
ciach społecznych, o konieczności znalezienia wyjścia z sytuacji i to na 
drodze rew_olucji. Tak samo na ostrzu noża stawia G orki zagadnienia 
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:poł ~zne w swych następnych sztukach, przeciwstawi;;.i :~ c gnu;:,1y, sko
&tniały świat ban!k r utującego mie;zczaństwa tlą c emu s ię w c z ł owieku po
czuciu \vłasnej godności, a co za tym idz:e - ży wi o ł o wi rc v..- olucji. 

W latach 1902-1906, na fali pierwszej rewolucii, powsla i:1 d ramaty: 
Na dnie, Letnicy, D;; ieci slo1'ica. Barbar::y rtC)J, Wrogow ie - wi ane z en
tuz.iazmem przez postępowe społeczeństwo, tłumione i zakazywane przez 
rząd carski. Przedstawienia tych szt uk w owyc h czas a lh :s tawały się 

aktem politycznym, lecz o ich trwałym powodzeniu zad ecydowała nie 
tylko aktualność tematyki. Sztuki Gorkiego un:eka ią wiJza ś•vicżością 

swych barw, prawdą sytuacji życi wych, ;;ą soczy: ·t ', porywa .i w :e, p•lne 
napięcia walki i namiętności. Tej siły m iu du ści nie u' r ac i ł GcTki-dra
maturg i w swych ostatnich sztukach: J euor Bułyc::ow i u rni i Do:;t'iga

jew i inn i. które pi sa: maj<ic już. .przes zło >:·: 2 śc dzic i<1 t lat. 
W ostatnim okresie życia pisarz porywa sit; na w iC'lki c „pan(JJamy" 

powieściowe, przedstawia dzieje rodów kupieckich (Arta m ono'o i s111w-

1cie), historię przc.cmowych lat r ewolucy jnych (Klim Samg in). W n:ę

dzic gigantycznych zamierzeń postanawia róvmie;~ s tworzyć ~ •t ralogię 

dramatyczną, aby pokazać aktywne si ły ,·pokczne przec·iwstawi.1.i<>ce się 

rewolucji proletariackie.i. Te plany d ram a topi · rskie /. dazył zrPalizo
wać tylko w połowie. W ten sposób powstały dwie pi rwsze czę.:ici udra-

Leni.n w odwiedzinoch u Gorkiego 
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matyzowanych dziejów rodu kupieckiego: Bulyczow i Dostiga jew. B u
lyczow , skromnie określony przez autora jako „sceny" dramatyczne, z -
stał napisany w latach 1931-1933. Jest to sztuka dopiero zapo,Niadnj ącu 

historię przyszłej walki. Tło wydarzeń zostało w niej odsunięte na d ru
gi plan, aby wyeksponować całkiem ludzką tragedię umierająccg0 kupca, 
otoczonego przez sforę drapieżnikl;w, czyhających na spadek. świat 

zewnętrzny zjawia się tutaj ledwie w napomknieniach i krótkich wia
domościach. Dopiero w ostatnie.i scenic do tego gnuśnego życia wdziera 
siP, przez okno zgiełk ulicy, rewolucyjna pieśń tłumu, która porywa cór
kę Bułyczowa, a powala ostatecznie jego samego. Jeszcze raz postawił 

Gorki w centrum utworu osamotnioną postać bohatera , przeciwstawia
jącego się ~kostniałej, fałszywej moralności świata, w którym przeżył 

życie, a jednocześnie nie umiejącego znaleźć drogi do rodzącego się 

jutra. Pokazał z dawną lapidarnością i siłą, zapewniając swe.i sztuce 
nieśmiertelny sukces, który podzieli! z autorem zespół Teatru im. Wach
tangowa. Temu to Teatrowi powierzył Gorki tekst Bulyczowa już w je
go pierwszej wersji, w połowic 1931 roku. Prapremiera odbyła się we 
wrześniu 1932 roku jednocześnie w Teatrze im. Wachtangowa i w Le
ningradzkim Wielkim Teatrze Dramatyczn. m. W roku 1934 dramat wy
stawił MChAT z Leonidowem w roli Bulyczowa. 

Wachtangowcy r ealizowali sztukę w ścisłej współpracy z ~n1torem. 

Zachował się stenogram uwag Gorkiego, które pisarz wypowiedział w 
długie.i rozmowie z aktorami, odbytej po generalnej próbie. Niezwykle 
interes ujący ten dokument. zawiera cenne w skazówki pisarza, da.ie po
jqcie jak dokładnie wnikał on w pracę teatru przygotowującego wy
~tawienie .iego utworów. Między innymi uzupełniając sylwetki swych 
postaci, Gorki przyznał, że sztuka ma „duże niedopowiedzenia". Jest to 
cechą wszystkich wielkich utvrnrów scenicznych, cechą, któr.i sprzyja 
powstawaniu specjalnego klimatu współpracy teatru z autorem, otwiera 
zerokic możliwości przy odtwarzaniu na scenie dramatu. Po dwudziestu 

latach Teatr im. 'Vachtangowa wznowił w swym repertuarze Bu.lyczowa 
ze wspaniałą kreacją Łukjanowa w roli tytułowe.i . Przedstawienie to 
szczęśliwie zostało udostc:pnione polskiej publiczności w czasie wystę·

pów gościnnych Teatru w Warszawie w roku 1953. 

LEON GOMOLICKJ 

W naszych c::asach Gorki. jest jakl>y srwpern świat.la otwi erającego 

drogę cale.i ludzkości. ~ 

Tacy ludz ie jak Gorki należą do calego świata 
stawać w ich obronie. 

6 

(Henri Barbusse) 

caly .§wiat winien 

(Anatol France) 

MICHAŁ LERMONTOW 

I NUDNO 
I SMUTNO i:) 

I nudno i smutno! 

I ręki już nikt mi nie poda, 

Gdy duszę rozterka ogarnie„. 

Pragnienia - cóż z pragnień 

I żalu wiecznego'! Lat szkoda„. 

Najlepsze przechodzą, mijają tak marnie! 

Pokochać - lecz kogóż? _ 

Na chwilę nie warto; miłości 

Wieczystej ta ziemia nie sprzyja„. 

Czy w siebie zajrzałeś? _ 

Tam nie ma już śladu przeszłości . 

I radość, i męka i w~zystko przemija . 

Namiętność - czy wcześniej, 

Czy później z swym słodkim urokiem 

Zamilknie na słowo rozsądku, 

A życie - jeżeli na zimno 

Ogarniesz je wzrokiem _ 

To pusty i głupi był ża rt od początku! 

(Przekład Jerzego Zagórskiego) 

•) recytuje Antonina Dostigajewa w II akcie 
lyczowa". „Jegora Bu-

FELIKS ŻUKOWSKI 

JANINA ŁUKOWSKA 

MARIA. KOZIERSKA 



SlDONI.4. BŁ 11SINSKA 

WANDA 
STANISŁ..\WSK • .\-LOTHE 

;: BIGNIEW KOCZANOWICZ 
D y r e kto'· i Kier o w n ik 
Artyst yc~ny Teatru 

Mała kronika 
życia i twórczości 
Maksy1na Gorkiego 

(Alckse;!O Pies·lkowa) 

Rok 1868 

Ale ·sy Pie zkow, syn Maksyma, rzemieślnika, uro

ciził. -; ię \\ Niżnim No\vgorodzie. 

Rok 1872 

P o śmierci Maksyma Pieszkovva, ojca Gorkiego, Alek
sy wraz z matką znajduje schronienie u swego dziad
ka, właściciela farbiarni, który jednak wkrótce traci 
mc.ją t ek, pozostawiając rodzinę w nędzy. 

Rok 1875 

Pocz,~tek nauki szkolnej, połqczone.i z pracą zarob
kową, polegającą na zbieraniu szmat i papieru. Na 
skutek choroby następuje przerwa w nauce. Od tej 
pory Gorki już nigdy do szkoły nie chodził. 

Lata 1875-1884 

A leksy pracuje jako chłopiec na posyłki, kilkakrot
nie zm ienia miejsce pracy, po czym praktykuje u kre
ślan~ . Po śmierci m aiki (1875) ucieka z domu, pra-
ujc w porcie, później kolejno jako dozorca, piekarz, 

stróż nocny. 

Rok 1884 

W Kazaniu Aleksy styka się ze środowiskie!n inteli
gencji oraz z rewolucyjnie nastrojoną młodzieżą. Do
kształca siQ, czyta utwory z klasycznej literatury ro
syjskiej, poznaje dzieła Marksa. 

Rok 1888 

Początek działalności rewolucyjnej wśród chłopów 
nadwołżańskich. 

Rok 1889 

Pierwsze utwory literackie: poezje. Aresztowany w 
związku ze sprawą rewolucjonisty Somowa, pozos 'aje 
przez miesiąc w wi-ązieniu. 

Rok 1891 

Wielka podróż po Rosji, odbyta przeważnie pieszo. 

Rok 1892 

Początek działalności literackiej - opowiadanie „Ma
kar Czudra", drukowane po raz pierwszy w tyfliskiej 
gazecie „Kawkaz" i podpisane pseudonimem „Mak
sym Gorki". 

Rok 1898 

„Szkice i opowiadania", wydane w dwu tomach, przy
noszą Gorkiemu rozgłos nie tylko w Rosji .'1le i za 
g1:anicą. 

Rok 1899 
Gorki zaczyna współpracować z marksistowskim pis
mem „Ziźń" . W Jałcie poznaje Czechowa. 

Rok 1900 
Gorki poznaje Tołstoja . 

Rok 1901 
Za działalność rewolucyjną Gorki zostaje ar eszto'.'."1-
ny i zesłany do Arzamasu. 

Rok 1902 
Gorki zostaje wybrany honorowym członkiem Aka 
demii Nauk, ale Mikołaj II poleca unieważnić w ybór 
ze względu na rewolucyjną działalność Gorkiego. Na 
znak protestu Czechow i Korolenko występują z Aka 
demii Nauk. 

Rok 1905 
G~rki zostaje osadzony na dwa miesiące w twierd <: y 
~1etr~pawłowskiej jako autor odezwy zawieraj ącej 
ządame detronizacji Mikołaja II. Po wyjściu z !wier 
dzy Gorki poznaje Lenina. Gorki za.imuje się praca 
konspiracyjną. · 

iHIROSŁ.<lW SZONERT 

ZDZISŁAW SUWALSKI 

ADA i;J DANI EW ICZ 



HALINA TABORSKA 

HALINA PAWŁOWICZ 

BARBARA POŁOMSKA 

Rok 1906 

Wyjazd za granicę. Gorki zostaje emigrantem poli
tycznym i osiedla się na Capri. 

Rok 1907 

G orki bierze udział w zjeździe SDPRR, zbliża się z 
Leninem i zakłada na Capri szkołę dla robotników 
i·ewolucjonistów. 

Rok 1910 

Lenin odwiedza Gorkiego na Capri. 

Rok 1913 

Gorki redaguje dział literatury piękne.i w piśmie 

„Proswieszczenije" („Oświata"). Po ogłoszeniu amne
s tii wraca do Rosji. 

Lata 1914-1921 

Ożywiona działalność literacka i publicystyczna Gor
kiego. 

Rok 1921 

Gorki wyjeżdża za granicę na kurację. 

Lata 1921-1927 

„ Za granicą Gorki pisze kilka większych utworów li
terackich oraz szereg artykułów, w którym demaskuje 
·.-aogów ZSRR. 

Rok 1928 

Powrót Gorkiego do kraju. 

Rok 1929 

Na V Zjeździe Rad ZSRR Gorki zostaje wybrany do 
Centralnego Komitetu Wykonawczego (CIK). 

Rok 193ł 
Gorki organizuje I zjazd literatów w Związku Ra
dzieckim. 

Rok 1936 
Śmierć Maksyma Gorkiego. 

( 
IL.JA ERENBURG 

PISARZ SPRA vV LUDZKICII 
Potrzebne jest człowiekowi poczucie chwili hi s o

rycznej - spojrzenie z wyniosłości - chwila milcze
nia. Widując się z Gorkim, stale czułem obecność hi
storii. Był człowiekiem prostym, wesołym rozmówcą. 

Wszystko w nim brało się z pasji, z pełni życia i -
z tym wszystkim - zwyczajny swój pokój puekszta!
cal on w jakąś arenę, gdzie ścierają się między sobą 

Epoki. P GZ\\ a lat nam s pojrzeć na nasze dni , na s amych 
siebie oczyma potomków. 
Był czas, gdy młoda literatura radziecka c;taw i ała 

dopiero pierwsze kroki. Uczyliśmy się dop iero abe
cadła. Byliśmy przekonani, że ludzkość ma wszy.;tko 
rozpocząć od nowa. Gorki przyszedł do nas jako po
seł wielkiej literatury rosyjskiej. Uśmiechał s ię do
_brodusznie i gładził swoje wąsy: były z na5 dzieci. 
Przypomniał nam, że nie .i steśmy sierot:J.ni bez 
imienia i dziedzictwa. Tołstoj i Czechow byli dla nie
go nie klasykami lecz współczesnymi, żywymi ludźmi. 
Widywał się z nimi, sprzeczał, żartował. Był sam rę
kojmią ciągłości: my z kolei znaliśmy żywego Gorkie
go. Nie kanonizował wielkich umarłych. Wzywał nas 
nie tylko do kontynuacji, a le i do pracy odkz·ywczcj . 
Pamiętał też swoje początki - ślepą nienawiś: literac
kich czyścioszków, dekadentów, epigonów. 

Zadziwiała w nim niezwykła żywotność, \vierność 

życiu. Cale lata i dziesięciolecia walczył z chorobą i 
śmiercią. Przypominał wysokie, węźlaste, krzepkie 
drzewo, które wyrosło na przekór nicpogdzic. Lubił 

drzewa, lubił dzieci. Lubił ludzi, ich pasje i dziwac
twa, głębokie różnice między nimi, i to, co ich łączy, 
sprawy ludzkie. 
Wierzył w postęp zaciekle, zapamiętale. Kiedy opo

wiadał o jakimś nowym odkryciu, uśmiechał się jak 
dziecko. Przemądrzałemu sceptycyzmowi wi~ks;ych i 
mniejszych literatów ten zżarty przez okrutne życic 

człowiek, przeciwstawiał czystość i jednolitośe ·woje
go mądrego dziecięctwa. 

Zrodzony, by zostać poetą, został nas zym nauczy
cielem nie dlatego, by lubił mornły, ale dlategt\ że ko
chał przyszłość. 

REM IGIUSZ ROGACKI 

WIESŁAW MIREWICZ 
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HALINA BILLING 

WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 

Gorki 
Vv. 

na ,.Stronicach życia'· 
Rożdestwieńskiego 

Leningradzka „Zwiezda" opublikowała cykl wspom
ni c:1i Rożdestwieńskiego pt. „St ronice życia'', których 
kol'lcowe odcinki są poświęcone Gorkie mu i .Jesieni
nowi. Ich zawaTloś l: zasługuje n a uwagę„. 

Ot ;crwac ji ·w;oich d okonywał autor w obu wypad
k ach z pozycji niejedna kowej . Jesienina widział nie
ja ko ró\'.m olcgle, Gorkiego - nieco z dołu - ja ko 
a utorytet. i uznaną wielkość .. . 

Goi ki - wg autora - prezentuje żywą, charaktcry
s tycu w fizjonomię mąd1·cgo ironisty, obserwującego 

świa t ch y trze i nieco z boku. Ma swoj e śmieszne d zi
w actwa Dzieci traktuje niesłychanie poważnie, na to
miast dorosłych poucza częs to w sposób szkolny, choć 
nie potbawiony wdzięku. Lubi niezwykłe sytuacje i 
umie s.ę nimi bawić - z respektem i komiczną gor
liwością stosuje się do wska zówek milicjanta-służbis

ty. Ki~·dy obdarzają go nazwą wieikiego realisty, 
uśmiecha się pod wąsem i odpowiada. 

- E, jaki tam ze mnie realista. To sprawa Lwa Toł
stoja. A ze mnie jes t niepoprawny romanty k. Babcia 
mnie w dzieciństwie upuściła i tak zostało! 

Lubi wszystko, co żywe, j askrawe i oryginalne. Ma 
s łabość: do malowniczych ludzi o szerokiej duszy, 
Otrzymuje listy od znajomych z lat młodości, często 

prostych chłopów, k tórzy obok sakramentalnych, wie
lnpiqi...:owych pozdrowień mają mu do przesłania tyl
ko p1 ośbc; o „jakie trzy rube lki'' . 

Fa na tyków i sekciarzy w szelkiej maści nie znosi i 
wyśm i ewa . Na mawiany przez pewnego tołstojowca na 
w ege'. eria nizm, roztacza przed nim ta k sugestywną 

wiz.ie; 3ztukamięsu z kar tofelkami, że niefortunny agi
ta tor r ejteruj e co ;~ywo. Ma bardzo swoiste, cha ra k 
t e1 ys tyc rni e s formułowa ne . pogl ądy l1!a współczesnych 

sob ie p isa rzy . Futuryści (których jako jedyny pisarz 
z autorytetem zajadle bronił): „ich ordynarnoś l: i chu
ligai1stwo są udane, powierzchowne. W istocie rzeczy 
- to m pelnie inni lud zie - mąd r zy. znakomici chłopcy. 
I wierzc ie- mądrzej si od n ::: s" . 

(Przeglad Kulturalny Nr 15:: 9.IV. 59 r.) 

STEF AN H EINE 

vV spo111nienie 
z łódzkie.[ prapren1iery 

"Jegora Bułyczowa" 

Pobka pra premiera dra ma tu G orkiego ,.Jegor Bu
lyczow" odbyła s ię w Łodz i - w mies i ącal' h zimo
wych r oku 1936 - w Teatrze Miej skim, mie~zczącym 
się wówczas w gmachu obecnego Teatru Nowego i 
ki erowanym przez zna nego literata i komedi opisarza 
- Kazimierza \Vroczyńskiego, który - nie bez obaw 

zdecydował s ię wprowadzić r ewolucyjne dz ieło 

Maksyma Gorkiego na s woj ą scenę. Reżyseri e; dra
matu (w dość chropawym przekładz i e Gust rł\va 'Vas-

. sercuga - naczelnego redaktora j ednego z wychodzą
cych w ów cza s łódzkich pism codzi"nnychl obją ł H en
ryk Szletyński, główny wtedy reżyser w zespc1lc Tea
tru :Miej skiego i gorący entuzj a sta twórczo~c i radziec
kiej. Premiera odbyła się po trzech - zaledwie - ty
godniach energicznych prób, a obsada ról g łównych 

przedstawiała się następująco: Józef Wi:1a\Vl' r (Bu
łyczow) - Jadwiga Chojnacka (Ksen ia) - .Jadwiga 
Zaklicka (Szurka) - Antonina Duna jewska (lVIieła

nia) - Jan Mrozil'lski (Prokop) - Juliusz L ubicz-Li
sowski (Zwoncow) - Celina Niedźwiecka (Warwara) -
Wa nda Żeromska (Liza Dostigajewa) - Ina Benita 
(Antonina) - Zofia Tymowska (Gla fira) - L ech Ma
d a lil'l ski (Pawlin) - Ada Połomska (Taisia) - Bro
nislav:a Bronowska (znachorka Zobunowa). 

Przeds tawienie pi;emierowe mialo przebieg spokoj
ny - nas tępne j ed·nak wywoLlłc w pewnyc h mo
mentach a kcji gwizdy, tupania, okrzyki it p . objawy 
protestu ze strony reakcyj n ie usposobionych elemen
tów, dopatrujących się - słusznie zresztą - ~1{irma

cji nowej rzeczywistości w dramacie Gork iego. Na 
trzecim wreszcie przedstawieniu obrzucono w szyst
kich ·wykonawców jajkami, przy czym jeden z „pocis
ków" - \vymierzonych celnie w budkę suflera 
spowodował zniekształcenie kilku s tronic tekstu w 

ZBIGi\' IEW STAWARZ 



BRUNON BUKOWSKI 

ANTONI BYSTROR 

ZDZISLA W TOPOLSKI 

egzemplarzu suflerskim .,Bulyczowa" . Demonstracje
nie ustawały i na dalszych przedstawieniach, przy
bierając różne formy i rozmiary - do rzucenia bomb 
l-zawiącyeh wią cznie. Zasz~ a więc konieczność dc
konania pewnych ::_kr e ślei1 nie'.dórych part ii telc;tu, 
zwłaszcza w roli Bułyczowa , na czym zresztą sam 
dramat - niezwykle mocny w dramatycznym napic;
ciu głównego konfliktu między „starym" i „nowym" -
nic bynajmniej nie stracił. Henryk Szletyński bowiem 
- mimo małe.i ilości prób - potrafił wyraziście wy
dobyć walory ideologiczne utworu Gorkiego. Dokona
ne skróty i retusze tekstu nie zdołały osłabić suge-
1tywnego obrazu zapadającego się świata zmursza
łych pojęć i zbankrutowanych systemów myślowych 
- którego widomym i przerażającym symbolem stała 
się agonia Bułyczowa w ostatniej scenie dramatu, ma
jącej ponadto heroiczny patos nadchodzącego prze
łomu dziejów. 

Przedstawienie „Jegora Bułyczowa" przyjęte zosta
ło z uznaniem przez lewicową i lewicującą prasę łódz

ką - doceniono w pełni wysiłek reżysera i wszyst
kich wykonawców, którym nie szczędził również po
chwał przybyły na jedno z przedstawień ówczEsny 
ambasador radziecki w Polsce - Dawtian - lecz mi
mo to sztuka nie zyskała - bo zyskać wtedy nie mo
gła - trwalszego powodzenia i po jedenastu przed
stawieniach zeszła z afisza, ustępując miejsca saty
rycznej, lecz dość słabej komedii Kazimierza Wir rJczyń

skiego „Kobiety i interesy". 

Tak - w obszernym skrócie - przedstawiała się 

polska prapremiera „Jegora Bułyczowa" n<J łórl:-'.k:e.i 

scenie przed dwudziestu trzema laty. 

STEFAN HEINE 

KrzlJ wdy zadane ludziom nie dadzą się zapomnieć. 

I oby nigdy nie były zapomniane. 

(Gorki) 

, 
Maksym G ()1'ki 

u· Ni±nim Non·gorod zie 1900-1901 

JADWIGA SIEKIERSKA 

GORKI ŻYWY 
(fragment~-) 

„.Pamiętam doskonale ten m a jowy '.Vi czór po \viosennemu c i epły. Na 
dworcu w l\'Ii11sku ciżba ludzi, gwa rno. \\'e:oo ło. Przeważa młodzi eż , gru
py pionierów w czerwonych krawatach. Orkiestra, transparenty witaj ą 
Gorkiego. Rozgorączkowano oczekiwa niem twarze dziewcząt ~ kwiat::i

mi w ręku. 
Był to 19:28 rok, gdy Gorki po dłuższym leczeniu wracał z za granicy; 

wtedy też widzi a łam go po ·r az pien•;s zy. W ok nie wa gonu ujrzał am 

znajomą z fotogr a fii twarz - włosy ostrzyżone na j eża - pod g~stymi 
krzaczastymi brwiami oczy głęboko osadzone, zamglono łzą wuuszenia, 
nisko zwisające wąsy, które Gorki r az po raz cha1·akterystycznym ru
chem ręki przygładzał - grubo ciosa ne, wyrazis te rysy - typową twarz 

nadwołżańskiego burłaka„. 
„.Dzieła Gorkiego w tym czasie przeżywały drugą młodość. Pamięt:<m 

zaciekle spory wśród młodzieży studiującej i robotniczej o romantycz
nym i realistycznym nurcie w twórczości Gorkiego„. 
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... Gdy pseudomędrcy z RAPP-u (Rosyjskie Stowarzyszenie Proletariac
kich Pisarzy zlikwidowane w 1932 roku) z sekciarskim zacietrzewie
niem, w sposób doktrynerski i tonem mentorskim wytykali Gorkiemu 
niekonsekwentnie proletariacki ich zdaniem charakter jego twórczości, 
każdy nakład jego dzieł był rozchwytywany natychmiast (sama widzia
łam kolejki w księgarniach po utwory Gorkiego). Mimo rosnących wciąż 
nakładów, głodu na książki Gorkiego niepodobna było zaspokoić. Sto
sunek do Gorkiego znalazł swój wyraz w demonstracyjnym wybuchu 
uczuć, porywającej żywiołowości, z jakimi ludzie radzieccy, a przede 
wszystkim młodzież, witali pGJwrót Gorkic,Jo do kraju. 

Na dworcu w Mińsku utkwiła mi w pamięci twarz Gorkiego zaskoczo
nego, oszołomionego niezwykle gorącym przyjęciem, milczącego ze 
wzruszenia, otoczonego zw;_irtym kołem dzieci i młodzieży, którn oble
gała go tłumnie. 

Było coś symbolicznego w tej scenie; wysoka, sucha, kształtna postać 
60-letniego Gorkiego nachylonego ku rozgon1czkowanym twarzom i wy
ciągniętym rękom otaczającej go młodzieży. Biła z tego obrazu niewy
czerpana, młodzieńcza siła rewolucji, która jednoczy zapał młodzieży 

z nieprzemijającq młodościq twórcy „Zwiastuna burzy" ... 

... Trzeba było widzieć i słyszeć Gorkiego w małym gronie ludzi. Pa
miętam go z paru rozmów i posiedzeń w Związku Literatów po Zjeździe. 

Nie przypominam sobie dokładnie spraw, jakie były wtedy -Omawia
ne, ale pamiętam doskonale zachowanie się Gorkiego, sposób, w jc<ki 
przewodniczył i jego niektóre wypowiedzi. 

Gorki mówił raczej cicho swym charakterystycznym nieco przygłu
szonym głosem, który jak gdyby tonął w wqsach, mówił powoli, zasta
nawiając się i badawczym wzrokiem obsenvując słuchających. Gdy po
sępniał i gdy łagodniał, zmieniała się ogromnie jego twarz - niebieskie 
oczy to gasły -- to iskrzyły się młodzieńczo. W zależności od nastroju, 
to powoli z zadowoleniem przygładzał swe wymowne wąsy, to znów 
przy rozdrażnieniu zaczynały one szybko poruszać się, a Gorki raz po 
raz sięgał do nich ręką. Na Gorkiego ciekawie było patrzeć już chociaż
by dlatego, że tak zmienna była jego twarz, że tak kontrastowo odbijały 
s'. ę w niej różne nastroje, jak obłoki na niebie w wietrzny dzień ... 

... Pamiętam, jak na zebr<miu czy w rozmowie już po Zjeździe ktoś 

z przemawiających po inteHgencku mądrzył się, delektował si<> własna 
wymową, dobierając gładkich słówek i budując przesadne, zar~cręglon~ 
zdania. Gorki coraz bardziej pochmurniał, coraz niżej opuszczał głowę 

mocno się garbiąc, coraz częściej i coraz bardziej nerwowo targał swe 
wąsy. Nagle podniósł szybko głowę, spojrzał chytrze na zebranych 
i jak gdyby nie dostrzegając nazbyt elokwentnego mówcy, zaczął cał

kiem z innej beczki: 
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M. Gorki U' 1929 r. 

„Tow. X ładnie tu mówił i przypomniał mi pcwn•~ rozmowę pew
nego buTlaka znad Wołgi. Bylem \\tedy nad Wolg q razem z Leon:dem 
Andrejewem --- prowadziliśmy jakiś długi, zawiły inteligenck i spór. 
A ów brodaty, barczysty burłak, jak z obrazu Repina, stał obok nas 
i słuchał. Nagle spytał: 

„A czy młode baby lubicie, panowie'?" - ·wesołe diabełki ska;;:1ly mu 
w oczach .. wyraźnie z nas drwił mużyk. - A bn co'? - odezwałem sit:. -
A ja tak, wybaczcie, dla ciekawości, różne tu słowa słyszałem i tak ład
nie i tak składnie gadacie, a najważniejszego o babie - nie słys~'.ałem. -
Ach, mądra to sztuka ten nasz ruski „mużyk - kiw~1jąc głowq , zupeł

nie już na wesoło dodał Gorki - jeszcze niejednemu z nas pr~ydałoby 
się wiele od niego nauczyć". 

Po tym wystąpieniu Gorkiego wszyscy się ożywili, rozkrochmalili. 
znikła sztywność i nikt już się nie silił na wyszukane, gładkie słówka. 

Pamiętam też inną dygresję Gorkiego w czasie pewnej rozmowy w ma
łym gronie w Związku Literatów. Mówiono o pracy z młodymi litera
tami. Po czyjejś wypowiedzi w mentorskim tonie, która go 'N.vraznie 
rozgniewała, Gorki z<lbrał głos i zaczqł mówić, zdawałoby się , nie na 
temat: „Jak byłem młody, nie miałem nianiek do nauki, co prawda .ies
tem niedouczony ... Ale choć paJiłem się do wiedzy, gdyby mn ie zaczęli 
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.7\1. Gorki w 193-1 r. 

musztrować - tu postaw lewą nogę, bm prawq .ieJ Bogu - zbunto
walbym się, posłałbym do diabła takich kaprali". I po tym wystepie 
łagodnie z udaną pokorq dodał: „nie miejcie mi za złe, staremu, tych 
hn·ezji - dajcie t e i młodzieży trochę swobodnie pobrykać, pof1ntazjo
wać - takie j uż jest prawo młodoś::i. Niech się u.czą. ale zarazem niech 
zawsze czują rozmach w tym, co robiq, niel:h wiąż~i naukę z tym, co 
ich boli, żeby t o nie było sz~1re, nudne ... Czy nie nagadałem czegoś nie
stosownego? To mi się zdarza" - dodał z uśmiechem ... 

... Pamiętam, że każdy nowy artykuł Gorkiego ukazujący się w „Praw
d zie" był poważnym wydarzeniem kulturalnym - swego rodzaju „bom
bą" na froncie ideologicznym. 

Zn, lazło to wyraz w tak do,; trzegalnym i .iaskrawym fakcie jak długie 
ogonki do kiosków gazetowych po „Prawdę", gdy ukazywał się w niej 
nowy artykuł Gorkieg o. \Vówczas cz(~sto już po południu trudno było 
dostać „Prawdę", znajomi telefonowali do si ebie z prośbtl o wypożycze
nie gazety ... 

... Gdy dziś z perspektywy minionego czasu przypominam sobie jego 
wystąpienia, powiedzonka, dowcipy, uśmiech, gdy widzę jak żywą całą 
jego wysoką, nieco zgarbioną postać, gdy w oczach mam jego 1 uchliwą 

„mużycką" twarz, a w uszach słyszę jego wołżański akcent, gdy poprzez 
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lata czuję jego żarliwość młodzieńczą i prostotę mędrca - mam ochotę 
zakoi1czyć te krótkie wspomnienia o nim jego własnymi gorącymi sło
wami „Niech diabli wezmą wszystkie wady człowieka razem z jego cno
tami - nie przez to jest d la mnie ważny i drogi człowiek. Drogim jest 
on mi swoją wolą życia, swym niezwykłym uporem w dążeniu do prze
rośnięcia samego siebie, w dążeniu do tego. b ' wyrwać się z p~ tli zacis
kających go sieci historycznej przeszłości, by przeskoczyć wyż . i włas
nej głowy ... " 

Czyż w tych słowach wielkiego socjalis:y:::znego pisarza nie zabrzmia
ły dla naszego polskiego ucha znajome nuty ;: „Ody do młodości"'? ... 

JADWIGA SIEKIERSKA 

„Jegor Bułyczou;" ie Teatrze Wachtan gou·a 
Akt III. 

... Gorki jest prawdziwym Rosjaninem w swoim ujęciu i rozumieniu 
życia ... I jak u innych rodaków Gorkiego - twórczość jego pełna jest 
gorącego, namiętnego protestu ... 

... Jego realizm bardziej jest owocny, czynny niż realizm Tołstoja czy 
Turgieniewa. Realizm jego żyje i oddycha z tak namiętnym uniesie
niem, jakie rzadko tylko było udziałem tamtych ... 

(Jack London) 
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KIEROWNICY DZIAŁÓW 

Kierownik Techniczny: 

MARIAN BIŃKOWSKI 

Dekoracje: 

JÓZEF KROTOWSKI 
JÓZEF PIKORA 
CZESŁAW ZASEMPA 
JÓZEF MARLICKI 
GERT PYDDE 

Kostiumy: 

MARIAN JóZWICKI 
HALINA KOŁODZIEJCZYK 

Charakteryzacja: 

ZDZISŁAW PAPIERZ 
WERONIKA SZWAŃSKA 

Brygadierzy Sceny : 

STEFAN 
FRANCISZEK 

OLCZAK 
ŻURAWSKI 

Kierownik Oświetlenia: 

MAKSYMILIAN KEMPA 

Z-ca Kie1·. Oświetlenia: 

IRENEUSZ GOLEC 

Kierownik Gospodarczy: 

WIKTOR SERAFIN 

Kierownik Widowni: 

MIECZYSLA W KWINKOWSKI 

Kierownik Sekretariatu: 

IREN A MISZCZAK 

Główny Księgowy: 

STANISŁAW GAWALKIEWICZ 

Biuro Organizacji Widowni - Łódź, ul. Obrońców Stalingradu 21, 
tel. 350-36. Przyjmuje zamówienia na bilety do Teatru Powszechnego 
i Teatru Młodego Widza (na miesiąc wcześniej) w godz. od 8-16 

i od 18-20. 

Kasa Teatru Powszechnego CZY'nna przez cały tydzień od godz. 10-13 
i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem poniedziałków) -

tel. 350-36. 

Kasa Teatru Młodego Widza czynna w dniach przedstawień od godz. 
10-13 i od 16 - do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 

Przedsprzedaż biletów w „Orbisie", Łódź, ul. Piotrkowska 65, tel. 321-03. 

p 

BIEŻĄCY REPERTUAR TEATRU 
POWSZECHNEGO 

KONSTANTY KRUMŁOWSKI 

KROLOWA PRZEDMIEŚCIA 
wodewil w 3 aktach 

PAWEŁ KOHOUT 

MIŁOŚĆ OSKARŻA 
(TAKOWA LASKA) 

Sztuka w 3 aktach 

MARIVAUX 

„IGRASZKI TRAFU I MIŁOŚCI" 
komeodia w 3 aktach 

w przekładzie Tadeusza Boya-żeleński·ego 

Najbliższe premiery: 

HERMAN SUDERMANN 

„SOBÓTKI" 
sztuka w 4 aktach 

w przekla•dzie Stefana Hei·nego 

w reżyserii Ireny Ładosiówny i scenografii Zd zisława Topolskiego 

BERNARD SHAW 

„ŻOŁNIERZ I BOHATER" 
sztuka w 3 aktach 

w reżyserii Zbigniewa Koczanowicz.a i scenografii Antoniego Bystronia 
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