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.„Pytacie, towarzyszu, jak pisać? Piszcie tak, jakbyście byli 

świadkiem na odwiecznej rozprawie między prawdą a fałszem, 

jakby sędzia był najlepszym waszym przyjacielem, w któr ~go 

sprawiedliwość wierzycie bezwzględnie i niczego przed nim 

nie chcecie, więcej - nie m <Y.l.ed.e uknywać. 

Maksym Gorki 

MAKSYM GORKI 

1977 r. 



SAMOTNY BUŁYCZOW 

„Muszę ci opowiedzieć ... Rozumiesz, co za wypadek. Mieszkam nie na 
tej ulicy . Dostałem si<; między obcych ludzi, trzydzieści lat ciągle wśród 
obcych„. Ojciec mój tratwy spławiał . A ja patrz„ ! ! Tak m ówi ciężko 
chory bohater jednego z najciekawszych utworów Gorkiego - Jegor 
Bułyczow. Mówi to do swej ukochanej córki. śmiałej i gwałtownej, jak 
on Aleksandry. W tych słowach można się dopatrywać jądra utworu, 
można tu szukać istoty zaga dki psychologicznej Bułyczowa , istoty jego 
tragicznego losu. 

Bnłyczmv ma poczucie głębo,ri: icgo osa motnienia , obcości wobec otacz,~

jącego go świata. Jak gdyby zabłąkał s ię w· wielkim mieście i trafił nie 
do swego mieszk a nia, n a jakąś niezn aną sobie ulicę. Czy to uczucie zro
dziło się wyłącznie na podłożu ciężkiej śmiertelnej choroby'? Albo wstrzą

i:u wywołanego wojną? Nie sądzę - cierpienie, które niszczy organizm 
Bułyczowa i pierwsza wojna światowa , która mu jaśniej uświadamia 

bliskość śmierci jako zjawiska powszechnc>go tylko zaostrza jego spoj
rzenie. Sam Bułyczow wiąże swe poczucie osamotnienia i zagubienia -
z okresem lat trzydziestu („„.trzydzieści lat ciągle wśród obcych"). To 
znaczy, że wrażenie osamotnienia u tego mocnego i twardego człowieka 
o kilka dziesiątków lat wyprzedziło pierwsze oznaki choroby, 

Wrażenie zabłądzenia, zna lezienia się w obcym i nie swoim świecie 
nie zjawa się też u Bułyczowa na tle jakiegoś przeczulonego rozdraż
nienia n Prwów i wyoiJrażni. Bułyczow mówi o sobie : „Ja jestem ziemski. 
Nawskroś ziemski" . Nie tyl im nie ma w nim żadnego mistycyzmu, al e 
i żadnego materiału na wizjonera, n eurastenika, fantastę. Chce żyć ni2 
tylko dla tego, że śmierć przejmuje go lękiem. „Dawaj najobrzydliwszic 
i najdroższe lekarstwa , ja muszę koniecznie wyzdrowieć! Wyleczysz 
mnie - szpital zbuduję, dyrektore m w nim będziesz - rób co chces:~ . „ 

mówi do l r>karza. Bułyczow pragnie żyć, gdyż na przekór chorobie i wy
u>i5anemu przez nią wyrokowi - czuje w sobie olbrzymi zapas sił ży

wotnych. Zmysłowość, fizyczne przywiązanie do Głafiry, to przede wszy
stkim wyrnz żywotności. Wysublimowanym jej objawem i zarazem ra
tunkiem przeciw poczuciu samotności - jest gorące przywiązanie do 
ukochanej i kochającej go córki. 

:vlimo swego plebejskiego pochodzenia, Bułyczow czuje się związany 

nic z chłopstwem, ale z mieszczal'lstwem. Za młodu był subiektem jak 
Wokulski w „LalcE"' Prusa . Potem ożenił się z „głupią" , jak informuje 
w napisanej w 1933 roku sztuce „Dostigaj ew i inni", wla~ciciel rzeźni 

Cołowani ew. Zapewne by ła to córka pryncypała, może wdowa po nim 
(znowu jak w „La lce"). I wtedy to zapewne zjawiła się w świadomości 

Jegora owa dziwna myśl o zabla dzeniu. Bułyczow, jak bohaterka in-

nego utworu Gorkiego „Wassa żcleznowa' ', zachował zdrowy rozsądek, 

ludową żywotność, świeżość i dobitność języka. Ale czuje się związany 

ze światem bogaczy, do którego się dostał, który zdobył. Oczywiście -

mówi .Jegor w rozmowie z matką M-ełanij ą - grzesznik ze mnie, krzyw

dziłem Judzi... No, ale wszyscy krzywdzą jeden drugiego, inaczej nie 

można, takie już je st życie . Takie jest życie! Krzywda ja ko rdzeń waiki 

o byt - to biologistyczny, materialistyczny światopogląd Bułycz::iw a , 

którego nie zaprze się nigdy. Były subiekt, wzbogacony maj ątkiem żony 

i j e j siostry (a swojej byłej kochanki) gdyby był zdrów, korzystałby 

z wojennej koniunktury spekulacyjnej, „wyłapywa łby pieniądze z po

wie trza, jak kugla rz''. To znaczy , zarabiałby tak, jak jego wspólnik, Wa

sili Dostigaj ew . który armii rosyjskiej bij ącej się na froncie dostarcz.'\ 

butów na podeszwach z łyka. „Nic w porę zachorował!" - mówi jeden 

z jego dawnych kolegów. „Wokoło pieniądze się sypią jak z dziurawego 

worka .„ r1 on ... " Skądże więc to , zadziwiaj ące u Bułyczowa, osamotni~

nie, poczucie zagubienia właściwego życiowego celu? Dlaczego tak bar

dzo go drażni całe otoczenie? Dlaczego mówi, że „w szyscy„. wszyscy 

przeszkadzają". Dlaczego w samym tytule utworu przeciwstawia Gorki 

swe go J egora Bułyczowa „Innym'"! Myślę. że wyjaśnienie zagadki tkw i 

w inte ligencji i w opanowującej go potrzebie prawdomówności, otwa r

to~\ci , szczerości. Te dwie cechy Bułyczowa są ze sobą ściśle związan(; . 

Jak dziecko ·w bajce Andersena odczuwa on potrzebę mówienia całej, 

jasno przez siebie rozumianej, prawdy. W świecie zakłamanym i obłud

nym d0zri.aje niemal f izycznej konieczności obalenia kłamstw. W świ~

cie bezlJ'yśln ym, krótkozwrocznym - on widzi przenikliwie i jasno. 

Wie, i e z kłamstw albo małostkowych iluzji składa się świat pojęć , kti)

rymi żyje większość jego rodziny: żona, starsza córka, zi ęć. sios tra„. 

Poprzez przPnikliwość, przekorną uczciwość, prawdomówność, otwar

tość Jegora Bułyczowa , oświetla Gorki cały jego świat. Pozy tywną. mi-

mo wszyst.ko wartością sztuki - jest głęboko przekorny niesmak Jegora, 

jego specyficzny bunt. Nie jest to jeszcze prawdziwy i przemyślany spo

łeczny krytycyzm. Ale z zestawienia myśli Bułyczowskicj z obrazem ota

czającego go środowiska wynika filozoficzny sens u tworu. Z zestawie

nia - a także z porównania, z plastycznego obrazu! Widowisko grotes

kowe, jakie w poczuciu absurdalności wielu zjawisk improwizuje Buły-
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Sceny dramatyczne 
Przełożyli: Stanisław Brucz i Stanisław R. Dobrowolski 

Jegor Bułyczow . STANISŁAW JASZKOWSKl 
Ksienija, jego żona WITOLDA CZERNIAWSKA 
Warwara, ich córka ELŻBIETA śWIĘCICKA 
Aleksandra, córka natural-

na Bułyczowa . 
Miełanija, przełożona mona

steru, siostra żony Buły
czowa 

KRYSTYNA NOWAKOWSKA 

ZOFIA GRABIAŃSKA 

Zwoncow, mąż Warwary WIESŁAW KUCYTOWSKI 
Tiatin - jego kuzyn .JACEK BRICK 
Mokiej Baszkin . . - BO GUSŁA W r-.1.ARLEN 
Wasilij Dostigaje\v. . - JÓZEF CZE1RNIAWSKI 
Elżbieta, Jego żona. . - DANUTA SZUMOWICZÓWNA 

l dzieci Dostigajewa 
Antonma z pierwszego mal- TEOFILA ZAGŁOBIANKA 

Aleksy I żeństwa * * * 
Pa\vlin, pop FELIKS KARPOWICZ 
Doktor . JULIUSZ DZIEMSKI 
Trębacz WOJCIECH SKIBIŃSKI 
Zobunowa, znachorka RENA RUSZC:ZYC 
Propotiej, nawiedzony . - WŁADYSŁAW KARWICZ 
Głafira, pokojówka . . - HENRYKA ZBORO~IRSKA 
Taisja, służąca Miełaniji . . - ANNA BOROWIEC 
Mokrousow, policjant . . - JERZY KLEYN 
Jakub Łaptiew, chrześniak 
Bułyczowa . 
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czow w zakończeniu aktu drugiego, farsa z trąbami Gawryły, premia 
za uczciwą odpowiedź , czy jest oszustem czy głupcem, parodia sąd t t 
i wyleczenie - jest jednym z najm:icn!cjszych spięć wykazujących, jak 
bardzo zgniły i chory j est jego świat. Najbliższe Jegorowi istoty, Gla
fira i Szurka znajdą się w dalszych utworach Gorkiego po stronie re
wolucjonistów. W ten sposób symbolizuje pisan:, że Jegor stanowi jakby 
estatni etap, jego córka, tak do niego duchowo podobna, przekracza już 
brzeg. W „Dostigaj ewie" widzimy ją w szeregach r ewolucyjnych, choć 
nauczycielka Kalmykowa zarzuci jej, że chce być „nie razem z proleta
riatem, ale na jego czele". Bulyczow zostaje na tym brzegu. Jego osa
motnienie i śmierć metaforycznie wyrażają gaśnięcie ostatnich żywot-
nych sil rosyjski ego mi eszcza11stwa. Wojciech Natanson 

ILJ A ERENBURG 
PISARZ SPRAW LUDZKICH 

Potrzebne jest człowiekowi poczucie chwili historycznej - spojrzeni~ 

z wynioslo'ci - chwila milczenia. Widując się z Gorkim, stale czułem 
obecność historii. Był człowiekiem prostym, wesołym rozm:°Jwcą. Wszy
stko w nim brało się z pasji, z pełni życia i - z tym wszystkim ··- zwy
czajny swój pokój przekształcał on w jakąś arenę, gdzie ścierają sh~ 

między sobą epoki. Pozw&lał nam spojrzeć na nasze dni, na samych sie
bie oczyma potomków. 
Był czas, gdy miodu literatura radziecka stawiała dopiero pierwsz~ 

kroki. Uczyliśmy się dopi<'ro ;;ibecadla. Byliśmy przekonani, że ludzkość 
ma wszystko rozpocząć od nowa. Gorki przyszedł do nas jako poseł 
wielkiej literatury rosyj skie!. Uśm!echał się d ::i brodu 3znie i gładził swoje 
wąsy: były z nas dzieci. Przypomniał nam, że nic jesteśmy sierotami bez 
imienia i dziedzictwa. Tołstoj i Cz-echow byli dla niego nic klasykami 
lecz współczesnymi. żywymi ludźmi. Widywał się z nimi. ~przeczał, żar
tował. Był sam rękojmia. ciągłości: my z koki znaliśmy żywego Gorkie
go. Nie knnonizował wielkich umarłych. Wzywa! nas nie tylko do kon
tynuacji, ale i do pracy odkrywczej. Pamiętał też swoje p:iczątki - śle

pą nienawiść literackich czyścioszkow, dekadentów, epigonów. 
Zadziwiała w nim niezwykła żywotncść, wierność życiu. Całe lata 

i dziesięciolecia walczył z chorobą i śmierci~ . Przypominał wysokie, 
węilaste, krzepkie drzewo, ktu:-e wyrosło na przekór niepogodzie. Lubił 
drzewa. lubił dzieci. Lubił ludzi , ich pasje i dziwactwa. głębokie różnice 
między nimi, i to, co ich łączy, sprawy ludzkie. 
Wierzył w po!>tęp zaciekle, zapamiętale. Kiedy opowiadał 0 j akimś 

nowym odkryciu , uśmierhc>. ł się jak dziecko. Przema drzalemu scept:•cy
zmowi większych i mniejszych literatów ten zżarty przez okrutne życ '.c 
człowiek. przeciwstawiał czystość i jednolitoś ć swoj .go mądrego dzic
~ ięctwa. 
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O jęzuku Esperanto 

Opinia konserwa tywna u pa rcie udc\vadni a, że Esp~rc:nto to utopia. 
Prawdzh• .::, rozwiJając a si(; rzeczy\vist ość powoli, le cz coraz ba rdziej 
zdecydo w<1nie ooala opinię konserwa ty stów. 

Przed <!O la ty większosć lud zi uważała energię e lektry czn ą za here
tycl:i w ynalazek i za s za lon ą utopię . za utopię uważane było przed 20 
laty lotnictwo, telefon by ł również jed ne~ z t akich utopii , którą jedndk 
mózg ludzki zre a l izowa ł . o radioteie~ ra f i i mó\viono j ako o uroj eniu 
chorego umysłu. 

Odnosząc jedno zwy c ięs two za drugim, nies trudzony umysł ludzi do

·konuje coraz da lszych wyn a lazków w w a lce przeciwko tajemniczy m si

łom przyrody i s tawia do rozwiąza nia coraz ba rdzie j „utopijne" , coraz 

b ardzie j „fantas tyczne" ;cagadnienia. 

średniowieczne utopie o .,k amieniu mądrości" i .. eJiJ< sirze życia" są 

rozpatrywane obecnie przez światowej sławy uczonych w ich labora

toriach . Najlepsi ludzie Rosji staraj ą s i ~ zrealizować .na jbardziej sza

l eńczą" utopię - powsta nie równości s połecznej na całym świeci~, 

a przcci~ż nie możemy powiedzieć i żby ich wysiłki pozostały bezsku

teczne. 

Historia kultury niezbicie dowodzi. że naj bardziej nieus trasze ni przy

w odcy lud7Jrnści potrnfili zrealizować w ciągu swojego życia wiele „nie

dorzecznych" utopii i że te .,bezsensowne m a rzenia" coraz częściej prze

mieniają sit: w twórcze hipotezy naukowe. 

Obecnie w iele t ys ięcy , ba miliony ludzi ! ączy s it:, aby urzeczywis tnić 

utopie ... - i właśnie obecnie język międzynarod01.vy . jeden dla w szys t

kich, j e st ludzkosci bardziej potrzebny niż kiedykolwiek. 

Skoro dążymy do rzeczy dc b rych , nic robimy n ic n iemądrego. Ni•c 

zbędna potrzeba j edn ego ję-z~·ka dla p rol e ta ria tu międzynarodowego j es t 

'-!zasadniona tożsamości ą intcrc;só w idasO\\·ych i j e dnoli tością ce lu pro

letariatu. 

W cdlug m ego zd a ni<> - Espera nto jest zdrową i do dalszego rozwoju 

zda tną za rodzi ą języka międzynarodo\1..- ego. Już obecn:e Esperanto po

siada dosy ć obszcrn::i li tera turę i t eore tycznie r •nwij a się ba rdzo po-



myślnie. Praca nad j ego rozwojem będzie się posuwała znacznie szyb

ciej skoro przystąpią do niej światli filozofowie, ci mianowicie, którzy 

są przekc.nani o koniecznosci zjednoczenia ludzkości. 

E:łyszymy nieraz zarzuty: „.Tc;zyk nic rozwija się sztucznie". Nic jestem 

esperantystą, lecz wiem, 7.e ten sztucznie utworzony, szybko rozwijający 

się 1ęzyk, staje się zjawiskiem zupełnie naturalnym, ponieważ odpowia

da pilnej potrzebie współcze snc ~ j ludzkości; znalezienia lub stworzeni:i 

języka powszechnego dlci wszystkich zrozumiałego. 

W r. 1910 mrij znajomy Aleksander Sicmicnowicz Jakutskij, nic zna

jąc żadnego innego jc;zyka euwpejskiego prócz Esperanta, przewędro

wał cał<ą Europę. Uczynił to, by się osobiście przekonać o stopniu rozpo

wszechnienia „sztucznego" j ęzyka . I prawic w każdym większym, a na

w et mc1 łyrn miasteczku Europy znalazł grupę C'sperantystów. 

J estem głęboko przekonany, że zorganizowana wola mas jest całkowi

cie w sL ni prz'i'kształcić ten „sztuczny" twór w coś całkiem naturalnc·go. 

Ba - czyż cała nasza kultura nie jest czymś „sztucznym"? 

Dożyli ~my epoki. w kt ór ej człowiek niekulturalny jest uważany za 

wroga naszych pJczynaó. za przeszkod~ dla postępu i dalszego rozwoju 

kultury . 

A by d nprowadzić do 7.wycic;s twa kultury. robimy r ewolucje;, n ic szczę

dzimy żadnych sił nci szcgo in tckktu, naszej woli. ofiarujemy dla spra

wy nr1~zą osoh1stą wolnosć, a nawet życie. 

Czyż jest rzeczą możliwą zaprzeczyć, że jeden j~zyk wspólny dla 

wszystkich, wzmógłby w wysokiej mierze proces int ensywnego rozwo

ju kultury? 

Zaprzeczyć temu niepodobna . I dlatego należy zgodzić się , iż rozpo

wszeci111ienil' i rozkwit takiego języka jest niezbędną koniecznością. 

(z k a ZJi rłebaly na lem a t ję 7.~• k3 m ięrłzyn <l rvdowego w Ludo wym 
Komis ariacie Oświaty w r. 1'119). 
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UBEZPIECZENIE MIESZKANIA 

od ognia i kradzieży z włamaniem 

TO DOWOD TWEJ P~ZEZORNOSCI 

Składka roczna wynosi tylko 2 zł od każdego tysiąca złotych 
sumy ubezpieczenia. 

NISKA SKŁADKA - SZE R OKI ZAKRES 
ODPOWIEDZIALNOŚCI - SZYBKA WY
PŁATA ODSZKODOWANIA - ŁATWY 

SPOSÓB UBEZPIECZENIA 

~ - . . 
oto podstawowe zalety ubezpieczeń. 

informując o powyższym przypomina się, że zgłoszenia przyj
mują wszystkie Inspektoraty Powiatowe oraz upoważnieni 

ajenci u bez pieczeniowi. 



Bltk 2129 8 4.61 r . 600 A-5 B-1 




