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ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ 
MAKSYM A GORKIEGO 

Maksym Gorki - jest to pseudonim pisa
rza, który w rzeczywistości nazywał sili Alek
sy Pieszkow - urodził się w Niżnym Now
gorodzie w 1868 r. Był synem t apicera. Dzif<
ciństwo j ego upłynęło między warszt · Lem 
stolarskim, gdzie pracował ojci c, i farbiarnią 
dziadka na smutnych przedmieściach Niżne

go. P o przedwczesnej śmierci ojca wychuw y
w al się u rodziny matki. ludzi wiodących sza
rą, nędzną egzystencję. nie znajcicych in nych 
uczuć niż okrucieństwo i \vzajemna zwierzęca 
nienawiść . .Jedyną bliską mu osobą, do której 
Gorki miał zaufan ie, była babka Akulina Iw . -
nowna, mądrą gorzką mądrośc i<1 ludzi. któl'Zy 
wiele przecierpieli. 

W dziesiątym roku życia musiał już sam za
rabiać na chleb. Byl chłopcem na posyłki 
w sklepie z obuwiem, pracował u kreślarza, 
w pracowni ikon, zajmował się zbier aniem 
starzyzny i łapał ptaki. Próbował także pracy 
na statku jako kuchcik, statystował \ pro
\Nincjonalnym teatrzyku, był pomocnikiem 
piekarza i dozorcą kolejowym. Żył pr zez dlu
gil' lata w nędzy. Tułał się po różnych mia
stach, przeb:rwal w środowisku włóczęgów 

i nędzarzy, zatrzymywał się w domach nocle
gowych dla najuboższych. Wielka ct ekawnśc 
świata i ludzi gnała go p gościi1cach wielki · j 
Rosji . .Jako włóczęga przemien;ał pi t: chotą ty
siące mil, zarabiając na życie dorywczą pra
cą. Obraz carskiej Rosji wydal się młodem Lt 

człowiekowi przerażający. Z buntu przeciw 
ko upodleniu i zezwierzęceniu człowieka po
wstały jego pierwsze opo\viadania. J ednocze
śnie rozpoczął działalność rewolucyjną. Był 

kilkakrotnie aresztowany. s i edzia ł w wi<;zie
niu w Niżnym, potem w Maj kopi ', podcza · 
krwawo stłumionych rozruchów miejscowych 
chłopów, którzy zbuntowali si prP ciwko 
stosowaniu środków zapobiegawczych w cza
sie epidemii dżumy. Gorki był ::.tal t> obser wo
wany przez policję lub znaj dowa ł si ę pod jej 
ścisłym nadzorem. 

Młodym, utalentowanym samou k iem, któ
ry uzupełniał swoją edukację wśród proleta
riatu rosyjskiego, zainteresował się nowelista 
K orolenko, a potem pisarz Kałużny. Ten 
ostatni zamieścił w czasopiśmie „Kaukaz" 
pierwsze opowiadanie Gorkiego pt. „Makar 
Czudra" (1892 r.). 

Po wydaniu szkiców i opowiadaii. w 1898 r. 
Gorki stał się sławny. W następnym roku roz
począł współpracę w czasopiśmie „Życie" 
(Żyzń). Przejęty uwielbieniem dla talentu 
Czechowa nazwiązał z nim stały kontakt, po
czątkowo listowny, a później osobisty. Poznał 
także Tołstoja, którego cenił wysoko jako pi
sarza, chociaż nie zgadzał się z jego świato
poglądem. 

W 190ł r. rozpoczęły się burzliwe demon
stracje, w których Gorki brał czynny udział. 
Zaatakował wtedy w czasopismach rząd za 
petersburską masakrę. N a pisał znamienny 
poemat „Pieśń o zwiastunie burzy". 

Wkrótce potem został znowu aresztowany 
za przesłanie towarzyszom z Niżnego hekto
grafu, zastępującego maszynę drukarską -
i zesłany do Arzamasu. Ale Gorki był już za
nadto znany i ceniony: odezwały się głosy 

protestu. W więzieniu odnowiła się choroba 
płuc, której się nabawił w latach niedostatku. 
Dzięki staraniom przyjaciół udało mu się wy
jechać na Krym. W iym czasie został wybra
ny honorowym członkiem Akademii Nauk. 
Car Mikołaj II polecił unieważnić wybory ze 
względu na rewolucyjną działalność Gorkiego. 
Wtedy Czechow i Korolenko wystąpili na 
znak protestu z Akademii Nauk. 

W r. 1905 Gorki został ponownie aresztowa
ny i osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej 
za napisanie odezwy żądającej detronizacji 
cara Mikołaja II. W więzieniu, między 16 sty
cznia a 20 lutego powstały „Dzieci słońca", 

czwarta po „JVIieszczanach", „Na dnie" i „Let
nikach" sztuka sławnego już wówczas pisa
rza, wystawiona wkrótce przez Teatr Arty
styczny. O znamiennym i nieco zabawnym in
cydencie na premierze tego utworu pisze zna
komity aktor Kaczałow, odtwórca roli Prota
sowa. 



„Przygotowywalo się grudniowe zbrojne 
powstanie. Baumann mial być zamordowa
ny. Starcia Czarnej Sotni z robotnikami zda
rzały się często, mnożyly się manifestacje 
i strajki. Sytuacja była napięta. Premiera 
stała się pamiętna dzięki ogromnem u skan
dalowi. Chodziły wieści, że Czarna Sotnia 
ma zniszczyć Teatr Artystyczny, który nara
zil się szczególnie, wystawiając sztuki Gar· 
kiego. Liczni widzowie zabrali ze sobą re
wolwery. I kiedy w trzecim akcie wichrzy
ciele wtargnęli na scenę w pogoni za Paw
łem Protasowem, kiedy mnie przewrócili 
i rozległ się strzał, na sali zapanował nieopi
sany bałagan. Zaczęto krzyczeć, że byli to 
prawdziwi Czarnosecińcy i że mnie zabili. 
Krzyknięto: Kaczałow, niech pan wstanie! 
Podnioslem się, aby pokazać, że .1estem zdrów 
i caly. Lecz dyrektor Teatru Artystycznego 
Niemirowicz-Danczenko musiał ukazywać się 
wielokrotnie na scenie, ab-µ uciszyć publicz
ność i wyjaśnić, że ta akcja była częścią 
sztuki." 

Na skutek protestów nadchodzących od wie
lu wybitnych pisarzy z całego świata, Gorki 
został wkrótce zwolniony. Zetknął się wtedy 
po raz pierwszy z Leninem. Brał żywy udział 
w pracach redakcyjnych gazety „Nowe życie" 
(Nowaja żizń), której ideowym twórcą i rze
czywistym kierownikiem był Lenin. Jednak
że w 1906 r. Gorki zmuszony został do emi
growania z kraju i osiedlił się na Capri. Tam 
powstała jego powieść „Matka" i sztuka „Wro
gowie". Nawet za granicą prowadził ożywio
ną działalność rewolucyjną. Brał udział w lon
dyńskim Zjeździe SD PRR, zorganizował we 
Włoszech szkołę partyjną dla rosyjskich ro
botników przysy~anych z Moskwy i innych 
miast kraju. 

Wreszcie została ogłoszona amnestia. Gor
ki wrócił do Rosji w 1913 r. Czekało tu na 
niego mnóstwo pracy, od której nigdy nie 
stronił. Rozwi nął szeroką działalność publicy
styczną i literacką, redagował m. in. dział li
teratury w piśmie „Oświata". Napisał powie
ści „Dzieciństwo" i „Wśród ludzi". 

,. 

W czasie rewolucji był bliskim współpra
cownikiem Lenina, w trudnych dniach rozta
czał opiekę nad literatami i naukowcami. Wy
czerpany pracą ponad siły, chory znowu na 
płuca wyjechał, by leczyć się, do Sorrento 
(Włochy). Przebywał tam do r ok u 1927. Na
pisał w tym czasie dalszy ciąg powieści auto
biograficznej „Moje uniwersytety" i książki: 
„Artamonow i synowie", „Życie Klima Sam
gina". 

Po powrocie do Związku Radzieckiego w 
1928 r. powstały sztuki: „Jegor Bulyczow i in
ni" oraz druga wersj a „Wassy Zeleznowej". 
Gorki redagował niezliczoną ilość czasopism, 
pisał mnóstwo artykułów publicystycznych, 
prowadził obszerną korespondencję. W 1929 r. 
został wybrany do CIK (Centralnyj Ispolni
tielnyj Komitet), w 1934 r. zorganizował 
Pierwszy Zjazd Literatów Radzieckich, któ
remu sam przewodniczył. 

Ten wielki, niezwykle popularny pisarz 
i działacz rewolucyjny, zmarł w 1936 r. Do 
ostatnich chwłl niepokoił się rozwojem fa
szyzmu, pełen obaw o los swojego kraju i in
nych ludów. 
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GORKI WE WSPOMNIENIACH 
WSPÓŁCZ E SNYCH 

... Siedzi przy stole u moich przyjaciół, jego 
pełne wyrazu palce postukują lekko po obrusie. 
Patrząc w zamyśleniu na szklankę herbaty, po
woli zaczyna opowiadać . 

... W pewnym miasteczku nad \Volgą, na sa
mym brzegu - sklepik. Po schodach ... A w ok
nach z boku na niebieskim wyblakłym papierze 
leżą długie, żółte świece, w:yschnięta cytryna, 
blaszanka z pastą, pudełko m armolady - trzy
letniej ... Na zakurzonym pa pierze martwe mu
chy. A dzień taki niebieski, niebieski. I niebo 
błękitne, i sklep wymalowany na błękitno. Na 
schodkach siedzi właściciel w sukiennym surdu
cie. Zapięty na wszystkie guziki. Upal nie do 
zniesienia. I takie człowieka ogarnia lenistwo ... 
Nawet ptak w górze nie chce poruszyć skrzy
dłem ... Wokół nic - ani żywej duszy. Nagle ku
piec ziewnął, przeciągnął się, aż zachrzęściały 

kości - i mówi: - Co to jest, że tak dawno nie 
miałem bólu zębów?." 

N. WENGROW 

... W słoneczny, olśniewający od śniegu dzień 
Gorki idzie z redakcji „Letopisi". 

Z przeciwnej strony toczy się jakiś trzyletni 
malec, bure niedźwiedziątko, całe aż do oczu 
opatulone we włochate futerko. Za nim kroczy 
matka. 

Aleksy Maksymowicz zdjął swój wielki, czar
ny kapelusz włoski i nachyliwszy się, szerokim 
ruchem pozdrowił malca. 

- Droga dla. obywatela. świata! - zawołał 

Gorki, a w oczach miał tę promienną miłość dla 
człowieka, którą przepojone są niezmiennie wszy
stkie jego dzieła. 

Ale nagle zbliża się mamusia i mówi: 
- Całkiem niepo"trzebnie śmieje się pan z mo

jego dziecka. To nawet bardzo nieładnie! 
Zaskoczony Aleksy l\<Iaksymowicz zmieszał 

się bardzo. 
- To właśnie pani niesłusznie sądzi, że śmie

ję się z pani synka .- odparł gorąco. - Zapew
niam panią, że to naprawdę jest przyszły oby
watel świata. Bo po cóż by się żyło i pracowało? 

Ale to wspaniałe przemówienie wcale nie po
działało na mamusię. Wziąwszy dziecko za rącz
kę, jeszcze coś mruczała. ze złością. 

- A to idiotka! - rzekł z irytacją Aleksy 
Maksymowicz. 

Przez kilka dni Gorki wspominał ten epizo
dzik: 

- Wyobraźcie sobie taką idiotkę! 

N. WENGROW 



•.. „ Jestem lasy na redaktorstwo" - oświad
czył kiedyś Gorki. Ta skłonność przeradzała się 
w namiętność: chciał nie tylko przeczytać każdą 
książkę, jaka mu wpadła w ręce, lecz, wedle 
możności przerobić, poprawić. Miał zawsze w po
gotowiu ołówek niebiesko-czerwony i sam wi
działem w r. 1920, jak Gorki, po przeczytaniu 
listu z wymysłami, otrzymanego od jednego z li
teratów, machinalnie poprawił ten list, napisany 
zagmatwanym stylem neurastenicznym: wymysły 
pozostały, lecz zawiłą frazeologię zastąpiła bar
dziej zrozumiała. 

K. CZUKOWSKI 

~-

O „DZIECIACH SŁOŃCA" 

„.Sztuki Gorkiego zawierają w sobie arysto
telesowski element winy i ka ry. 

Owo odgrodzenie się n ieprzebytym murem od 
olbrzymich mas ludzkich, którym nie dane było 
wówczas należeć do świata „wybranych" - ów 

dystans w stosunku do wszelkich spraw człowie
czych , dziejących się poza obrębem własnej sfe
ry - to jPst właśnie i n a tych , którzy na zwali 
się „Dziećmi słońca". A k a r z rysowana jest 
w sztuce na dalszym planie, jest t o dopiero pro
jekcja w przyszłość - w historii j edna c spadnie 
na „Dzieci słońca" z całą g, ałtownością. 

I totą życia głównego bohatera sztuki - Pro
tasowa - jest marzenie, szlachetne i dziecinne 
mrzonk i na temat sią.gnięć n ukowych, które 
mają jak by dać szczęśc " e ludzkości. Ludzkość 

przedstawia m u się wprawdzie w kształcie dość 

mętnym i nieokreślonym, lecz jego patetyczne 
wypowiedzi mają a kcenty rozbrajającej szczero
ści: „My d zieci słońca! Słońce pło ie w naszej 
krwi!... J,udzie powinni być śwł tliści i "a śni jak 
słońce ! ... " A jednocześnie ten marzyciel nie za
uważa obok siebie dzielnego i energicznego 
człowieka : własn j :Zony, a w inny1 przedsta
wicielu „ludzkości" , ślusarzu J egorze, widzi „coś 
odpychającego" . 

... Całą. sztu '·ą ł nslu~ą Gor ·Jego jest to, że 
potrafił obudzić współ zucle i sympatię dla te
go, skazaneg na za ładę czi wi ka. \Vedlug in
formacji autora „ma on coś z bezradności dzie
cka, coś zachwycającego w s vojej szczerości". 

Slepota wedlug Gorkiego nie jest zbrodnią, wo· 
łającą o natychmiastową poms ę do nieba - j est 
wielki m nieszczęściem, a jeśli z nią nie \valczyć, 
może stać się klęską. 

Momenty swoj o jasnowidzenia przekazuje 
Gorki Lizie, dziewczsnie o ciężkim u razie psy
chicznym, która ch wilami prze zuwa zgubę tego 
otaczającego ją świa t ka : „Wszyscyście ślepi! 

Otwórzcie oczy ! To, ceym ż jecie, te wasze my
śli, uczucia, to wszystko jak k ret w lesie ciem
nym i pełnym roz ładu . \Vy z n i k ac ie - nie 
widać was na ziemi!" A własna żona rzuca Pro
tasowowi w twar z oskarżenie : „Ty ma z taką 
czystą duszę i m ' śllsz wciąż o różnych w ielkich 
rzeczach, a nic nie pomyślisz o największej 

z nich: o 1 u d z i a c h". 

Z recenzji J . M or. po premierze 
„Dzieci lońca" 

w T eatrze Pols1cim w Poznaniu 
(Glos W ielkopolski, 15.XI.1949 r.) 



JANUSZ Kll.ARSKI 

W bieżącym sezonie przybył do Szczecina, 
chociaż nie Jl raz pi ws;i;y występuje na na
liiych scenach; ja a począt ·ujący ak tor odtwa
rzał k ilka r ól w okresie dyrekcji Zbign iewa Sa 
w ana. 
Karierę artystyczną rozpoczął tuż po wojnie, 

a więc prawie dwadzieścia lat temu. Początko
wo występował w Warszawie w Teatrze P o
w szechnym i Polskim, późn iej w Łodzi w Tea
trze Iwo Galla, wreszcie rzez dłu :i: zy okres był 
związany z Teatrem im. S. Wyspiańskiego w Ka
towicach. 

Występuje chętnie w sztukach klasycznych 
Jak i współczesnych. Szer oki wach la r z możliwo
ści ar ystycznycb i inter ują.ce warunki pozwo
liły mu odtworzyć wiele znakomitych r ól : Bu
kowicza. w „Grzech u" Żerom ldego, Gucia w „Slu
baeh panlei1skJch" Fredry, Matrosa w „Annie 
Christie" O Neill'a, Arbi nina w .~laskaradzie" 
Lermontowa, Przełęck iego w sztuce Żeromskie
go „Uciekła m1 przepiór eczka" (ulubiona rola 
aktora, grana w czter eh teatr eh, w sumie oko· 
lo 500 razy), K r óla. w „Hamlecie" S zekspira, 
Króla Filipa w „Don Carlo ie" F. Schillera, Mo
biusa w „Fizyk ach" Dtirr enmaUa, S;i;ambelana 
w „Głupim Jaku bie" R i n ra ,. Tobiasza Czkaw
kę w „Wieczorz t rzech króli'" Szekspira , Reży
sera w „Naszym mieśc ie" Wildera, Bur mistrza 
w „Wizycie star szej pani" Diirren malta. Wymie
nione role są znikomą części bogatego dorobku 
artystycznego, p ozyskanego dla naszych scen ak 
tora. 

JOZEF SKWARK 

Zalcdwil' k ilka lat temu, bo w 1961 roku, 
ukończył Wyż z Szkolę Teatra lną i Filmową 
im. L. Schillera w Ło dzi . Rola dyplomową akto
ra był P uk w „ ' nie nocy letniej" Szck pira. 
\V tym amym czas ie od ! arza l w T atrze Kla
s czny m w \Varszawle tyl Iową rolę w sztuce 
Chmielik a „lUój przyjaciel K ola" ~· reżyser ii 
.Jadwigi hojnackiej . 

.Jeszcz w okresie s ludi' ' ziął udz ia ł w fil
m ie :\farii Kaniewskie', ja ·o za tan z siódm ej 
kl sy. 

\\. p ierwszym sez nić ' y .. t ępowa l w Te t rze 
P ol kim , Poznaniu, grając m. Ln R omea 
w zeksp irow klej lragedii, p · żniej zo tal z'l 
a gażowan.' p rzez dyrektora .I.ma ~laciejowski -
go do K szalina i w 1963 r. prz y był w ra z Młą 
grupą kosza l iń kich aktorów - do zczecl na. 
W K oszalinie rai m. in. rol Kordiana w d ra 
macie Słowackie ·o a w zczrcinic role: Karpo
wa w „Kolegach" Aksionowa, Lucju za w „Ig·ra· 
.zkach z diabłem" Drd:v. Camilla w sztuce L ope 
d e Vegi „Ja'nie P m Nikl", ~ i~źnia i Adiutanta 
w „P ollcja nlach" Mrożka. • 'apolcona w „ ul
kowskim"' żerom kiego, Choc li a w „Ballady
nie" Slowac iego. 

Dużym suk ce em był · uwieńczone lakże je.go 
wys tępy w kiJku progr:tm eh K harelu P10-
senki. 



MAKSYM GORKI 

DZIECI SŁOŃCA 
(Dieti sołnca) 

Sztuka w 4 aktach 
Przekład: Anna Kamieńska i Jan Spiewak 

Osoby: 

Paweł Fiodorowicz Protasow . 
Liza, jego siostra . 
Helena Nikołajewna, jego żona 
Dymitr Siergiejewicz Wagin . 
Borys Nikołajewicz Czepurnoj 
Melania, jego siostra 
Nazar Andriejewicz 
Misza, jego syn 
Jegor, ślusarz . 
Awdotia, jego żona 
Jakub Troszin. 
Antonowna, niańka 
Fima, pokojówka . 
Łusza, pokojówka . 
Roman. 
Doktor. 

Hieronim Konieczka 
Helena Krauze 
Krystyna Bigelmajer 
Janusz Kilarski 
Zbigniew Marnont 
Wanda Rucińska 
Jerzy Kownas 
Józef Skwark 
Eugeniusz Wałaszek 
Daniela Kolaszyńska 
Roland Głowacki 
Zofia Ordyńska 
Mirosława Lombardo 
Danuta Chudzianka 
Bohdan Gierszanin 
Czesław Rożnowski 

Reżyser - JAN MACIEJOWSKI 
Scenograf - ZOFIA WIERCHOWICZ 

Asystent reżysera - Bohdan Gierszanin 
Kompozycja dźwięku -- Stanisław Modelski 

Inspicjent - Krystyna Sokalska 

Sufler - Jadwiga Dracówna 

Akustyk - Helena Ponczek 

Wydawca: Państwowe Teatry Dramatyczne 
w Szczecinie 

Za redakcję: Danuta Piotrowska 
Opracowanie graficzne programu - Janusz Adam 

Krassowski 

s.z.arat. 3524 18.9.65 1soo+2s B-3-1535 



Kierownik tech
niczny 

Ludwik Piosicki 

Kierownicy pra
cowni 

malarskiej 

Michał Tuszyński 


