
PAŃSTWOWE TEATRY 
W CZĘSTOCHOWIE 

MAK SYM GORK I 

J egor BulyczoW i inni 

PREMIERA: 7. XI. 1953 r. 



• 

MAKSYM GORKI 
Portret I. I. Brodskiego, 1935 rok. 
Galeria T1ie!lakowska. Moskwa, 



Życie i twórcz9ść l\tlaks91na Gorkiego. 

Największą chyl·.a n<1grodą dl a pismw, je st gorące l'7nanie czy~elników, 
ktorzy w prostych i szczerych słowach mliw14 o tym, jak na ich życie 
wpłynęły dzieła artysty. 'N dobie krwa\~ e j stołypinowskiej reakcji w 1908 
roku. petersburscy robotnicy pisali do Gorkiego, że powieść „Matka" po
kazała im odbicie ich własnego żyna, że bohaterowie książki sti!li się 
„gorzki;n wyrzutem dla jednych, ideałem dla drugich"; koilcząc swój list 
wyrnżali „uczucia zachwytu i proletariacką, szcze rą wdzięczność" dla pi
Si\rza. 

Od tego czAst.: upłyn~ło cztc rdzie <\ci pię c'· lat. Ludzkość --- od środkowej 
Europy po wielkie Chiny - wkroczyła w nową boha terską epokę zwyci'lstwa 
mas pracujących. Robotnicy, którzy w 1908 r. pisa li o sobie, że i oni, jak 
Paweł Własow, bohater „Matki", „wyszli z otchłani tępej obojętności i gę
stego mroku na światło świadomego życrn" - dziś budują komunizm 
w swoim wolnym, wspaniałym kraju --- Związku Rad. 

Ale wielkie prze miany historyczne nie tylko nie osłabiły siły oddziały
wania utworów Gorkie<Jo, lecz przeciwnie - wpłynęły na wzmożenie ich 
popularności, gdyz Gorki jeszcze na długo przed rewolucją był pisarzem 
socj a listycznego jutra. 

Urodzony w lŚSB roku w miasteczku Niżnij Nowgorod, osie rocony już 
jako czteroletni chłopczyk, Aleksy Pi eszkow wcześnie odczuł ciężar życia 
w biedzie i upokorzeniu. Wychowywa ł się w domu dzia dka, skąpca 

i okrutnika_ Jeszcze jako uczcil pot:L.c)tkowej szkoły pomagał rodzinie, 
sprzedając zbi e rane po domach rupie cie, a po ukoi1czeniu dwóch klas, od
dany do terminu, był - zgodnie z ówczesnym obyczaje m - sługą swego 
chlebodawcy. 

Jec'ena~toletr,i chłopiec nic chciał poddawać się kaprysom !'owego zwierz
clmika i uciekł od kn~ślarza. Poma gał tragarzom w nadwołżańskim porcie, 
a potem zaciąqnął się na statek kursujący po \Vołdze . Dziecii1stwo było 
sKoilczone. 

Aleksy Pieszkow wielokrotnie zmienia zawód, przenosi się z miejsca na 
miejsce, nieustannie pracują,c nad swoim rozwojem intelektualnym. \V Ka
zaniu, gdzie nadaremnie próbował dostać się na uniwersytet, styka się 
z „narodnictwem", Uczestniczy w nielegalnych „kółkach samokształcenio
wych". Studiuje literaturę, ze szczególnym zachwytem zagłębia się w dzie
ła wielkich rosyjskich rewolucjonistów-demokratów: Czernyszewskiego, 
Dobrolubowa. W tym okresie po raz pierwszy styka sil~ także i z marksis
towską literaturą, która tak silny wpływ wywarła na ukształtowanie świa-

topoglądu późniejszego autora „Klima Sarngina". Zdobywaną wiedzą - jak 
chlebem - dzieli się z kaza1iskimi robotnikami i chłopami z okolicznych 
wsi. 

Kierowany miłością i pragnieniem prnwdziwego poznania swego narodu -
Aleksy Pieszkow udaje się n a wf;drówkę po olbrzy_mich ptzestrzc niach 
Rosji, pracując w drodze jako forn a l czy tragarz. Zycie współbraci poznaje 
nie jak turysta - obserwator, lecz jak je den spośród ludzi pracy. Stąd jego 
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z rozumienie doli ludu rosyjskiego, współczucie dla jego trosk i cierpieil, 
dla dażeil i nadziei. Wedrówka. wzdłuż Woł<Ji i Donu, poprzez Krym, Ku
bail, \Voj ennogruzi!lską · drogę i aż d0 Tyflisu dała Gorkiemu bogaty ma
teriał twórczy. Nazwał on kiedyś literaturę „wiedzą o człowieku" - zdobył 
tę wiedzę sam dzieląc wszystkie trudy życiet z tymi, którym poświęcił swój 
ogromny talent. 

W Tyflisie - pod pse udonimem Maksym Gorki -- drukuje Aleksy Piesz
kow swoje pie rwsze opowiadanie o ludziach, z którymi zetknął się w czasie 
swej tułaczki - „Mokar Czudra" (1892 r.). Po tym pierwszym - następuje 
cały szereg opowiada!\: „I:melii!n Pilaj", „Dziad Archip i Loilka" i wiele 
i.nnych. 

Słynny pisarz rosyjski- Korolenko - już wtedy zauważył nowe wartości, 
które twórczość Gorkiego wniosła do litera tury światowej: połączenie rea
lizmu z rewolucyjną romantyką. 

W pierwszych utworach Corkic' fJO uderza charakterystyczny dla całej 
jego twórczości głęboki h u manizm poł ączony z nie ustępliwą surowością 

wobec winnych cierpieniom mili o n ó w, wobec e9oizmu i sobkostwa. Ale 
wiP1w:ajc:y ni e. są jt szcze nazwani po imi enin, a pie rwsze opowiadania 
Gorkie go, jakkolwie k dalekie je szcze od doj1zułaki rewolucyjne j takich 
utworów, jak „Matka" budziły jednak w czyte lnika ch prote st przeciwko 
próbom gnę_bienia godności człowickct. Twórczość Gorkiego wszystkimi 
korzeniami cze rpie soki odżywcze z życ ia narodu. I cho ciaż w tym okresie 
nie ma jeszcze w jef10 opowiadaniach postaci realnego bohatera - b o
jownika o sprawę prole tariatu, k tcirt'90 trudno było młodemu wtedy pisa
rzowi zauważy-': w życit< n a początk u lat dziewięć-dziesiątych - są one 
jednak przepojone rewolucyjna romantyką, optymizmem i wiarą w zwy
ci~stwo sprawiedliwości na świe cie. Po µrzeczytaniu w 1931 roku poematu 
Gorkiego „Dziewczyna i śmie rć; " (18'12) Sta lin napisał „To silniejsze n iż 
„Faust Goethego („Miłość zwyciężd śmierć:"). 

Gorki - urodzony rc\\·olucjonista i pisarz realistyczny - nie może po
przestać na ogólnikach i szuka w samym :l.yciu siły, która stanie sie gra
barzem zła i budowniczy m sprawiedliwości na ziemi. Bieg historii ułatwia 
mu zadanie. 

Ruchy re wolucyjne w początku lat dzicwięć·se tnych, qdy n a arenę historii 
wkracza walczący proletariat, powstanie w r. 1903 pod kierownictwem Le
nina - rewolucyjnej, mci1ksis towsk iej Partii, dały pisarzowi nowe , mocne 
oparcie ideologiczne. 

Gorki poczuł w artykula ch l enina i dzi a ł alnoś c i ludzi, któ rzy szli jego 
śladami, prawdziwą re wolucyjno~(:, odczu ł społeczną rolę i znaczenie bol
szewików. Znalazło to swój wyraz w dalsze j drodze twórczości Gorkiego. 

vV powieści „Foma Gordie jew" ( 1899) Gorki pokazuje przedsta wicie li 
burżuazji rosyjskiej - ludzi, któr-zv stdją się niewolnikami swoich kapi
tałów. Obciążenie kapitałem wypacz a ich charak tery. Buntujący się prze
ciw takiemu stanowi rzeczv bur;'.ua - odszczepieniec, Foma Gordiejew, 
nie znajduje jednak drogi do w ,1lczącego n a rodu i skazany jest na zagład ę . 
W późniejszych utworach Gorkieqo wielokrotn· e spotvkamy postacie ludzi, 
którzy „obrócili się bokie m do swoje j klasy " i powstają przeciw sprzcc
nym z natura ludzka stosunkom k<1Pit<ilistvcznym. Jednym z najsilniejszych 
t~kich charakterów .jest Jegor Bu!yczow. · 

Twórczosl; Gorkiego coraz aktywnie j wpływa na kształtowanie się świa
domości społeczei1stwa. W latach nabrzmie wania sytuacji rewolucyjnej 
w Rosji powstają jego pierwsze dramaty. Przejście od powieści do te j for
my literackiej nie jest przypadkiem: siła suqestywna słowa padaj (łcego 
ze sceny jest chyba największd. vV Moskwie istniał już wtedy katr, k tóry 
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mógł wystawić sztuki Gorkiego : Moskiew~ki Teatr Artystyczny (MCHAT) 
Jego twórcy - Stanisławski i Niemirowicz - Danczenko i najwybitnie js i 
aktorzy - Kaczałow i Moskwin - potrnfili stworzyć postaci głębokie 
wstrząsające - jak tego wymagctł Gorki: „ . . .. dramat .. . . to najtrudnieJ
sza forma literatury - - trudna dliltego, że wymaga, aby każda występująca 
w niej jednostka była scnarakteryzowana i słowem i czynem, samodzie l
nie, bez pod po Riadania ze strony autora". Go rki wvszedł obronną ręką 
z tych trudności, o których wspomina i sztuki jego : „Mieszczanie" ( 1900) 
„Na dnie" (1902) „Letnicy" (1904) „Dzieci słońca' '(1905) „Wrogowie" (1 906) 
„Barbarzyńcy" (1906) „Wassa Zeleznow;i' ' (1910-1936) „Jegor Bułyczow' 
(1932) i inne nie tylko nie schodzą ze scen radzieckich, ale dokonały praw
dziwej rewolucji w teatrze Rosji, Niemiec, Francji - gdzie zyskały sobie 
także pełne prawo obywatelstwa. Na scenach polskich sztuki Gorkiego 
były grane już od 1902 roku. 

L. N. Tołstoj i_·M. Gorki w Jasnej Polanie 1901 r. 

W „Mieszczanach" poj ;i wił się pierwszy w historii lite ralury świ atowej 
robotnik - re wolucjonista -- Nil. Je<Jo siła i pewność sie bie są wyraze m 
c iągle rosnącej i afirmowane j przez GorKie<Jo wiary proletariatu we włas 
ne coraz bliższe zwycięstwo . J ego rado~ć życia płynie ze świadomo ś c i 
twórczej roli, j aką odgrywa w spoleczenstwie umiłowanie pracy uszlache t
niającej człowieka. V/obec postawy Niła je szcze hardzie j gnuśna wyd aje 
się clrobnomieszczanska ciasnola starych Bezsi emionowych, odr<1żając y jes t 
filisterski egoizm Piotra i budzi niechęć inte ligenckie biadolenie Tati a ny . 

Znacznie ostrzej postawione zostało zagadnienie walki klasowe j w szt uce 
powstałej po rewolucji 1'!05 r. -- „Wrogowie" . 
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Tematem, który dużo mieJsca zajmował w dramaturgiczne j twórczości 
Gorki go, była sprawa inteligencji: je j stosunek do narodu, je j rola i zna
czenie w rewolucji. Gorki, który ogromnie wysoko cenił wykształcenie , 
skłonny był przypisywać inte ligencji specjalną, wysoce szla che tną misję 
kierownika ruchów wyzwoleńczych. Prawda życia była jednak inna, su
rowsza i Gorki - realista z cdł <l bezwzględnością satyryka dyskredytuje 
obojętnych wobec spraw narodu, biernych wo?ec niespra":'iedliw.ośc .i spo
łecznej, lub wręcz korzystających z bezprawia, adi:voka tow, mzymerow, 
lekarzy. Nazywa ich ,,letni~ami' · , za tak bardzo przyJsc10wą uwaza ich rolę 
w życiu. 

Inni znów, szlachetni, „dzieci słońca", jak nazywa ich Gorki tragicznie 
dal ecy od narodu - niezasłużenie stają się przedmiotem jego gniewu. 

Jeszcze inni „barbarzyii.cy", którzy naigrawają się z cudzych uczuć, przez 
swój bezwzględny egoizm stają się przyczyną zguby pozornie bliskich sobie 
ludzi. · 

W dziełach Gorkiego znalazły także mieJSCe postaci bohaterów walki 
rewolucyjnej, wywodzących się ze środowiska inteligenck.iego'. których. na 
pozycję ideologów sprawy robotniczej skierowało poszuk1wame sprawied
liwości społecznej . Do nich należy Maria Lwowna , jedna z bohaterek sztu
ki „Letnicy" - za jej przykładem pójdą także i inni, których mierzi za 
kłamane, filisterskie życie . 

Spec jalne mie jsce wśród dramatów z lat dziewięćsetnych zajmuje „Na 
dnie" (1902 r.) - sztuka o włóczęgach zamykająca serię utworów poświęca~ 
nych temu zagadnieniu. Społeczeństwo opar te na wyzysku spycha ludzi 
szlachetnych, al~ słabych i samotnych -- na dno . Oni sami ni e są już zdol
ni do walki o własnych siłach, lecz fdkt , że nawet wśród wyrzuconych 
poza nawias społeczei1stwa - tyle kryj~ si~l godności l~dzkiej, .budzi. wia ~ 
rę, że muszą zostać zerwane okowy, ktore przeszkadzają człowiekowi zyc 
prawdziwie po ludzku. 

Powodzenie sztuki tak przeraziło carat, że wydano zakaz wystawiania jej 
bez specjalnego zezwolenia gubernatora. 

J ednak znacznie silniejs:;.ym uderzeniem w panujące stosunki stała się 
powieść „Matka" f 1906 r.), w które j Gorki dał pełny obraz występującej 
do wa lki z klasą panującą nowej siły - prole ta riatu. „Ma tka" łączy ro
mantykę rewolucyjnego patosu z głęboko rea listycznym, sze roko zakreś lo

nym obrazem stosunków panujących w Rosji l<l t cizi w ięć se tnych, zdecydo
wanymi liniami kreśli perspektywy rozwoju historii. „Mulka " s tała się 

pierwszym a jednocześnie sztandarowym utworem realizmu socjalistycz
n ego, który spotykał się z uznaniem wielkiego przyjaciela Gorkiego 
Lenina. 

Po rewolucji 1905 r„ prześl<ldowany prwz władze carskie , Gorki zmu
szony był udać się na emigrację. Po powrocie z Ameryki pisze reportaże 
ostro krytykujące nowoczesny kapitalizm amerykański. vV Italii powstają 
przepiękne poe tyczne opowieści o tym słonecznym kraju. Na emigracj i 
tworzy także pie rwsze dwie części autobiogrnficznej trylogii „Dzieciństwo" , 
„Wśród Ludzi" („Moje uniwersytety" napisane są już po rewolucji") . 

Październik 1917 r . otworzył nową erę w dziejach ludzkości - erę Re
wolucji Socjalistycznej. 

Ideały wielkiego humanisty - Gorkiego - stają się rzeczywistością. 

Twórczość jego 'w tym okresie dochodzi do największego rozkwitu. Gor
ki z cu~ą bezwzględnością i najgłębszym znawstwem życia rozprawia się 
z kaptializmem w powieści „Rodzina Artamonowych" i w wielkiej epopei 
„Zycie Klima Samgina", demaskując nieludzki, antyhumanistyczny sens 
ustroju kapitalistycznego. 
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'vV dramaturgi i tego okresu powstaja utwory te j miary, co „Jegor Bu
łyczow i inni", „Dostiga je w i inni", „Wassa Ze leznowa" i „Somow i inni" 
- sztuka skierowana przeciw potomkom „Letników" i „Barbarzy1iców", 
którzy w pa1istwie radzieckim zaprzedali się wrogiemu kapitałowi. 

Gorkiemu w udziale przypada nie tylko ostateczna rozprawa z kapitaliz
mem. Jest on w prozie, tak jak Majakowski w poezji, twórcą najbardziejl 
dotychczas pełnego portre tu największego bohatera Rewolucji - Lenina . 

Gorki to ni0 tylko znakomity, światowej sławy pisa rz, którego utwory 
tłumaczone są na setki języków. To Żarliwy publicysta, krytyk, filozof 
i działacz kultury, który pod b ~zpośrednim kierownictwe m Stalina realizo
wał plan rewolucji kulturalnej, nakreślony przez partię komunistyczną: 
to pieczołowity nauczyciel i wychowawca całego pokolenia współczes
nych pisarzy radzieckich a także obcych, gdyż niewątpliwie wpłynął on na 
kształtowanie się całej postęp<'wej lite ratury światowej_ naszego wieku. 

W 1936 roku śmierć przerwała tętniące twórczą energią życie wielkiego 
rewolucyjnego humanisty, odebrała Gorkiemu możność zakończenia wielu 
rozpoczętych dzieł. ale nie był?. w stanie zrabować: światu ogromu bogac
twa, jakie stanowi jego twórczość. 

JANINA LUDAWSKA 

O JEGORZE BUŁYCZOWIE 
MAK.SYMA GORKIEGO. 

Temat osta tnich dni sta rego świata - - upadek kapitalizmu i proces roz
kładu burżuazyjnej świadomości klasowe j - stał się osnową dramutu 
„Jeqor Bułyczow", 
Zastanawiająca jasność widzenia w twórczości Gorkiego, o której mówi 

Romain Rolland, może n a jdobitniej ujawnia się w zwartej kompozycji dra
matyczne j „Bulyczowa", w konkretności wielkiej idei, przedstawione j po
przez na wskroś „ziemskie " postacie sztuki . „Jestem ziemski! - Jestem 
na wskroś ziemski" - wykrzykuje Jegor Bnłyczow. 

Centralna postać sztuki, Bułyczow, to ten, który w obliczu końca swoje j 
klasy pode jmuje walkę z kłamstwem. jakie go otacza. Bulyczow całe swo
je życie przeżył „na obce j ulicy". Syn flisaka, subiekt, który ożenił się 
z córką swego pryncypała i zwielokrotnił otrzymany w posagu majątek, 
drapieżnik kapitalistyczny, pod koniec życia dotknie ty ciężką chorobą, 
która grozi mu nieunikniona śmiercią, la k st. ra.szną dla niego, na wskroś 
„ziemskiego" człowieka , za czyna rozumieć , i:e to wszystko, czym żył dotąd, 
oparte jest na jakimś strasznym nieporozumieniu, na okrutnvm fałszu, któ
ry zatruwa całe jego otocze nie. Bułyczow buntuje się przeciw temu kłam
stwu, chce ze rwat ieqo więzy, zburzyć całć1 tę urojoną budowlę opartą na 
przemocy silnie jszych nad słabszymi, zbudowaną na brudzie i podłości. 

Kolejne fazy rozwoju sztuki to etapy kolejnego odsłaniania różnych 
form kłamstwa, jakie otacza Bułyczowa. Z mśdwą radością ten buntownik 
przeciw własnemu światu demaskuje re ligijne kłamstwa ojca Pawlina 
i przeoryszy Melanii, liberalne kłamstwo Zwoncowa, plugawe dorobkiewi-
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C'L wskie, służalcze kłamstwo Mokeja Baszkina. Bułyczow ukazuje prawdzi
w. istotę tych ludzi - podłość , tchóżliwość, brud moralny. W tym demas
kowaniu widzi Bułyczow ostatnie w życiu zadośćuczynienie - satysfakcję 

sprawia mu rozbijanie kruchych glinianych bożyszcz, którym kłaniają się 
c::1 wszyscy obrońcy starego, zgniłego świata. 

Oczywiście bunt Bułyczowa nie jest jeszcze rewolucją, ale bunt ten za
powiada rewolucję, ukazuje to wszystko, co rewolucja, której odgłos)' 
słyszymy za oknami, zmiecie z powie rzchni ziemi. Trębacz Gawryło, który 
gra na trąbie, ma wypłoszyć z Dulyczowa straszliwą chorobę raka, upodab
nia się do archanioła Gabrie la, zwiastującego koniec świata. 

Prawda Bulyczowa jest prawdą negatywną. Bulyczow buntuje się prze
ciw sta remu światu nie dlatego, że stworzył sobie koncepcję nowego, lep
sze go życia, lecz dlatego, iż trawiony wewnętrznym .buntem zrozumia ł 
c a łą nędzę dotychczasowego życia . Ale Bułyczow wie, że gdzieś w ukryciu 
żyją i działają ludzie tacy jak J akuh Łaptiew, ludzie, którzy zburzą · stary 
porządek i na jego gruzach stworzą życie oparte na hardzie j sprawiedli
wych podstawach. Gdy Baszkin opowiada mu o aresztowaniu grupy bol
sze wików, Bulyczow pyta: 

-- Wszystko ci , co to -- precz z carem? 

Baszkin: U nich to . . . rozmaicie : jedni - pre cz z carem, drudzy precz 
z bogaczami , żeby robotnicy sami państwem rządzili. 

Bzdu ra ! - odpowiada Bułyczow z przekonanie m. 

Baszkin: Ma się rozumieć. 

Bułyczow: Prze piją państwo. 

Baszkin: Nie in acze j. 

Bulyczow: Ta k .. . . A nuż nie przepij<!· 

Baszhn: A co oni poczną bez gospodarzy? 

- Racia, bez ciebie i bez Waśki Dostigajewa 
da Bułvczow z gryzącą, wściekłą ironią . 

nie wyżyją -·-· odpowia-

Bu!yczow wie doskonale, co wart jest Baszkin i Dostigajew. Wie , :ż e ży
c ie ich oparte jest na wyzysku i kradzieży i wie również, że cały ten świat , 
do kto rego sam nal eż ał. musi ulec nielitościwej zagładzie. 

J edynym człowiekie m, który rozumie Bułyczowa, rozumie j1~go bunt 
i nową prawdę, jaką on odkrywa, -· jest jego córka Szura. Szura jest 
r ó wni eż zbuntowana, a le jej los jest nierownie szczęśliwszy. Osta tnia sce
na, gdy Szura otwieraj ąc na oścież okno, aby usłyszeć śpiew idącej rewo
luc ji, wyciąga do ni e j ręce i nie zauważa śmierci ojca, - je s t niejako 
symboliczna. Szura ze świata kłamstwa, ze świa ta, w którym szamotał się 
je j ojciec, wyrwie się n a pewno. I bodaj w tym leży wielka prawda sztuki 
Gorkiego - że twórcze siły rewolucji przyciągają ku sobie ludzi n a jlep
szych, ludzi, którzy w najbardzie j zatęchłej atmosferze przeczuwają nową, 
l e pszą prawdę i dążą ku niej nie bacząc na przeszkody. 

„Jegor Bułyczow " został wystawiony po raz pierwszy na sce nie teatru 
im. '.Yachtangowa 2ó wrLeśnia 1932 roku. Dzień ten można uważać za prze
łomowy w historii teatru radzieckiego. Podobnie jak sama sztuka wywarła 
olbrzymi wpływ na rozwój dramaturgii radzieckiej ukazując przed nią no
w e ce le i zadania, tak samo widowisko to stało się punktem zwrotnym dla 
radzieckiej sztuki teatralnej. Drama t Gorkiego stał się wzorem znakomitego 
powiązania głębokiej ideowej treści z konsekwencją i wyrazistością cha
rakte rów i ze zwartością akcji. 

Była to sztuka, o której już z całkowitą pewnością można było twier-
9 



dzić, że spełnia wszelki e postulaty real izmu socjalistycznego. Szczególnie 
ważne było. podkreślenie przez Co rk iego, że cały złożony proces przemian 
duchowych Bułyczowa , c7łowieka, k tMy wa lcząc ze swoją klasą nie pot ra
fił zerwać łączących go z nią więzów, mógł odbywać się jedynie na t le 
w ie lkich przemia n społeczny ch, na tle upadku społeczeństwa kapitalislycz
neqo i narodzin nowego społeczeństwa socjalistyczneqo. To bodaj właśnie 
miał na myśli Niemirowicz - Danczenko, gdy pisał do Gorkiego, ż.e sz l.JJ 
ka jeqo „ ... mówi o zwycięstw ie , o ostafr>cznym i pe łnym zwycięstwie 
rewolucji więcej niż setki plakatów i demonstracji". 

SEWERYN POLLAK 

Szkic dekoracji Anny Mieszkuć 
do sztuki „ J e g o r B u ł y c z o w i i n n i ". 

MAKSYM GORKI -.\VIELIH HUMANISTA, 
TWORCA REALIZMU SOCJALISTYCZNEGO. 

Klasyczna już dzisiaj dramatur9ia Gorkiego jesl podstawą całej dr.una
tur91i radzieck1ej. Bez znajomości Gorkie90 nie możemy wyrażać żadnych 
sądów o realiźmie socjalisty cznym, o socjalstycznym humaniżmie radziec
kiej dramaturgii, gdyż właśnie on był pie rwszym, któr•y w ·wielkiej formie 
dramatycznej zdołał zawrze(· te wszystkie pierwiastki, jakie cechują 

współczesną literaturę dramatyczną Zw iązku Radzieckiego, był nauczycie
lem tych wszystkich prawd, które leżą u je j podstaw. 

„Wpływ Gorkiego na literaturę rosyjską --- mówił Mołotow w przemó
wieniu pośmiertnym - był tak wielki, że stawiał go na równi z takimi po
tęgami jak Puszkin, Gogol, Tołstoj, jako najlepszego kontynuatora ich 
wielkich tradycyj w naszych czasa ch. v\ipływ artystycznego słowa Gorkie-
10 

yo na losy nctszej tewoluc Ji jest bardzie j bezpoś redni i si.lniejszy od ·wply
' u jakiegokolwiek innego naszego pisarza. Dlatego t eż właśnie Gorki jest 
istotnym założycielem prole tariackie j socjalistyczne j literatury w naszym 
kraju i w oczach mas pracujących całego świata". 

Gorki wytyczył nowe drogi rozwoju literatury, wskazał jej nowe, szero
kie horyzonty, rozszerzył krag jej oddziaływ<mia . W twórczości Gorkie90 
wystąpili nowi bohaterowie - ludz ie wielkiej idei i wielkiej walki. Rom <l n
tyzm Gorkiego Ujawnił się w tym, :l.e ukazał on nie tylko ohydę życia 
Rosji przedrewolucyjnej, ale i piękno dążęń ku lepszemu u najbardziej 
postępowych ludzi swego czasu. Gorki nie przejmuje bezkrytycznie tra
dycji romantycznych, wnosi on w nie pierwiastek racjonalistyczny, pier
wiastek świadomości społecznej. Nawet w swoich najwcześniejszych utwo
rach o charakterze romantycznym Gorki - wedle słów jednego z krytyków 
radzieckich - odrzuca elementy mistyki, zarzeka jF) C się stanowczo właści
wego dla romantyków biernego s tosunku obserwatorct wobec chaosu spo
łeczeństwa eksploata torów. Romantyzm Gorkiego wskazywał najbardziej 
postępowe drogi rozwoju społecznego. 

' Realizm tej miary pisarzy jak Gogol czy Tolstaj, ukazując prawdziwie 
układ stosunków społecznych, zbliżał lite raturę do rzeczywistości i zaznd
czał zgrubsza ogólne drogi rozwoju socj a lnego, ale na we t ci pisctr.w po
mimo swe j wjelkiej przenikliwości, operując jedynie aparatem krytycznego 
realizmu, nie potrafili ukazać jedynego kierunku rozwoju, j edyne~go celu, 
do jakiego zmierza każde żywe społeczeristwo -- socjalizmu. 

Gorki żył w okresie przełomu, w ok res ie załamywanic1 się podstaw 
ustroju kapitalistycznego i narodzin socjalizmu w Rosji. Toteż w przeci
wieństwie do klasyków realizmu krytycznego umiał wskazać dct!szc dro9i 
rozwoju, dalsze prawdziwe cek~. Dlatego też nie prze.stając być jednym 
z najznakomitszych przedstawicieli rea lizmu k rytycznego, bezustanku pię
tnując zło, walcząc z przyz iemnością tych, których nazywał wężami, -
poprzez swój optymizm, poprzez wiarę w człowie ka, poprzez widrę w zwy
cięstwo socjalizmu staje się pie rwszym twórcą i prawodawcą realizmu· 
socjalistycznego. 

Wielki ideał humanizmu, ideał dumy z tego, że się jest człowiekie m, 
przyświecał zawsze twórczości Gorkiego. Nie na leży przypom inać tu chyba 
słynnego zdania Salina z „Na dnie" Gorkiego -· „Człowiek - to brzmi 
dumnie"! W zdan iu tym odbija się cały re,volucyjny charnkter jego twór
czości. 

Gorki kochał człowieka i kochał życie. 'vV „Narodzinach człowieka" (1912) 
pisał: „Być człowiekiem na ziemi -- to znakomi te zaj ęc i e ". W tym świetle 
cała jego twórczość nabiera cha rakteru bojowego, charakte ru re wolucyj
n e j walki o lepsze jutro świata. 

Gorki wysunął nowy punkt widzenia na zagudnicnie h umanizmu. W mo
wie obrończej bolszewika Pawła Własowa daj e on n iezwykle ostrą charak
terystykę społeczei1stwa burżuazyjnego i w yznaczd drogę jego przeobra
żenia: 

„ ... - Społeczeń stwo, które' traktuje człowieka jako na rz ędz i e swego 
wzbogacenia jes t nieludzkie, jest nam wrogie, nie możemy pogodzić się 

z jego moralnością dwulicową i kłamliwą; cy nizm i okrucici'istwo jego 
stosunku do jednostki są dla nas wstrętne, chcemy i będziemy wulczyć 
z wszelkimi formami fizycznego i moralnego uciemiężenia człowieka przez 
takie społeczeństwo, z wszelkimi sposobami łamania człowieka dla chci
wości. Jesteśmy robcitnikilmi - ludźmi, których praca stwarza wszystko, 
od gigantycznych maszyn do zabawek dziecinn ych .... Zwyciężymy my, 
robotnicy! W a si mocodawc y wcale nie są tak s ilni j<t k im s ię wydaje. Ta 
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sama własność, dla której, gromadząc ją i chroniąc, posw1ęcają w ofierze 
miliony uciemiężonych przez nich ludzi, wywołuje pomiędzy nimi w rogi 
tarcia, niszczy ich fizycznie i moralnie . .. Oderwaliście człowieka od ży· 
cia i zniszczyliście go; socjalizm łączy zrnjnowany przez was świat w jedną 
wielką całość -· i tak będzif'"! 

Widzimy tu, jak program socjalizmu pokrywa się bez reszty z progra
mem twórczości Gorkiego, jak można przeprowadzić całkowity znak rów
nania pomiędzy humanizmem Gorkiego a humanizmem socjalistycznym, 
który stał się podstawą budowy Związku Radzieckiego. I dlatego twórczość 
Gorkiego jest szkołą realizmu socjalistycznego nowej literatury radzieckiej. 
Dlatego dzieła jego są tak żywe i ważne i tak bezpośrednio przyjmowane 
przez kraje demokracji ludowej, w których idee socjalizmu coraz to silniej 
przenikają do szerokiej świadomości społecznej. 

Leni11 mówił, że Gork f ~, ... mocno związał się przez swe dzieła sztnU 
z ruchem robotniczym Rosji i całego świata ... " Olbrzymią rolę odgr ywa 
tu bezpośrPdniość i siła oddziaływania słowa Gorkiego . Dzięki niezwyklej 
umiejętności ukazywania spięć dramatycznych, umiejętności wydobywania 
istoty procesów społecznych twórczość Gorkiego stała się jak gdyby so
czewką, w której skupiła się historia wyzwolenia się godności ludzkiej. 

O tej sile oddziaływania twórczości Gorkiego, o je j niezwyklej suges
tywności mówił Romain Rolland : „W sztuce Gorkiego uderza mnie najbar
dziej zadziwiająca jasność widzenia, która wyróżnia go spośród innych 
wielkich pisarzy rosyjskich. Oko jego jest podobne do jeziora, w którym 
wszystkie zjawiska - ludzie, rzeczy - odbijają się bardziej jasne, olśni(~
wające i wyraziste niż w rzeczywistości". 
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SEWERYN POLLAK 

M. Gorki i Romain Rolland 
w Gorkach, 1935 r. 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 

ŻEROMSKI 

GRZECH 

FREDRO 

Ożenić si ·ę 
I nie mogę 

LERMONTOW 

Maskarada 
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Zamówienia na bilety zbiorowe _ J 
przyjmuje Organizacja Widowni· 
przy Państwowych Teatrach 

w Częstochowie. tel. 21-61 
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U W AG A: Zespoły świetlicowe! 

Przy Państwowych Teatrach w Czę
stochowie utworzona została Ko-· 
misja Patronatowa dla współpracy 
aktorów zawodowych z artystycz-

nym ruchem amatorskim. 

Zgłaszajcie swoje zespoły w tej 
sprawie do Komisji Współpracy 

przy Wydziałach Kultury Miejskiej 
Powiato w ej Rady Narodowej 

w Częstochowie 
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