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Miłość i rewolucja 

Mieszczan napisał Gorki w roku 1901, był to jego pierwszy 
dramat. Sam oświadczył, że pasjonowała go antynomia dwóch 
postaw: człowieka dążącego do przebudowy świata, oraz miesz
czucha - filistra. Mamy więc na pierwszy rzut oka do czynie
nia z dramatem obyczajowym i demaskatorskim. Obserwujemy 
codzienny nurt wydarzeń w domu kupca Biezsiemionowa, jes
teśmy świadkami rozpadu więzi rodzinnych. Najgwałtowniej, 

bo próbą samobójstwa zaprotestowała przeciwko tej zatęchłej 

atmosferze Tatiana. Zbuntował się Piotr, opuścił dom wycho
wanek Nił z ukochaną Polą . Pozostaje świadomy swej klęski 
ojciec i pan domu, przed którym nie tak dawno jeszcze wszys
cy drżeli ze strachu. 

Ale rebelia domowa okazuje się chwilowa, w finale sztuki 
wracamy niemal do sytuacji wyjściowej. Nie powróci tylko 
maszynista Nił, ale nie z powodów osobistych, bowiem kon
flikty rodzinne stanowią w tej sztuce tło dla uwydatnienia 
istotniejszych spraw. 

Na gruncie ludzkich spraw i powikłań osobistych losów zbu
dował Gorki własną dramaturgię oceny człowieka i społeczeń
stwa. Od najdawniejszych czasów najostrzejszym wyznaczni
kiem konfliktów ludzkich jest śmierć . Sam Gorki wspominał: 
„Kilka razy w życiu, chcąc nie chcąc , otarłem się o śmierć 
i wielu dobrych ludzi umarło w moich oczach. Zaraziło mnie 
to uczuciem organicznego obrzydzenia do „umierania", do 
śmierci. Natomiast obawy przed nią nie doznawałem nigdy, 
znam tylko dwie obawy: przed obłąkaniem i przed ślepotą. 

Ale i ich nie bardzo ~ię boję" . 

Tradycyjna intryga miło~ma przedstawia się w Mieszczanach 
dosyć prosto: Tatiana kocha Niła, Nił kocha biedną dziewczy
nę Polę. Rodzice Tatiany oburzeni na „niewdzięcznego" wy-
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chowanka „krzywdzącego ich dziecko" wypędzają go z domu. 
Perypetie Piotra i Heleny również nie rozgrywają się w próżni 
społecznej . Każda decyzja indywidualna określa stosunek czło
wieka do społeczeństwa, w którym żyje. 

Wybór między miłośc ią, szczęściem osobistym a „obowiąz

kiem" jest właśnie jedną z istotnych sprężyn akcji tego dra
matu. Również trzeci wątek miłosny - Poli i Tietierewa jest 
zaledwie zarysowany. Dopiero wszystkie te trzy wątki stanowią 
istotny materiał dramaturgiczny, na tle którego obserwujemy 
starcie dwóch przeciwstawnych sił uosobionych w postaci Niła 
z jednej strony a Biezsiemionowa z drugiej. Rewolucyjnemu 
patosowi tego pierwszego przeciwstawiona jest oportunistyczna 
obrona burżuazji przez drugiego. Starcie bohaterów ma charak
ter indywidualnego pojedynku, ale dobrze w.iemy, że jest to 
walka dwóch światopoglądów, dwóch przeciwstawnych ideo
logii i dwóch zwalczających się klas społecznych. 

Wiele sporów i kontrowersji wywołało samo zakończenie 

sztuki. Sam Czechow nie taił swych obiekcji : „przeczytałem 
ostatni akt Mieszczan . Przeczytałem i nie zrozumiałem. Dwa 
razy się roześmiałem, bo było zabawnie. Zakończenie mi si~ 

podobało, ale to nie zakończenie ostatniego, tylko pierwszego 
lub drugiego aktu. Z czwartego trzeba zrobić pierwszy, a z trze
ciego czwarty, wtedy będzie równowaga". Opinia ta wynika 
z jednostronnego odczytania dramatu wyłącznie na płaszczyźnie 
psychologicznej. Rzeczywiście - nie wiemy jakie będą dalsze 
losy bohaterów, akcja nie została definitywnie rozwiązana. Ale 
nie o to przecież chodziło autorowi, lecz o pokazanie chaosu, 
z którego wyjście jest tylko jedno: wskazał je Nił. Dlatego 
ón jeden nie wróci. I to jest logiczny finał ideowy sztuki. 

STANISLAW MIJAS 

Z listu Lenina do Gorkiego 

Drogi Alek.sieju Ma'ksymowi.czu! Piszecie, że widujecie „ludzi z naj
rozma i tszych warstw". Co i nnego - widywać, a co innego - codi.zien
nie, w każdym kąoiku swego życia mieć styczność. Jeśli obserwować, 

należy obserwować na dole , tam gdzie można objąć spojrzeniem pracę 
nad budmv4 nowego ż•ycia, w prowincjonalnym osiedlu robotniczym lub 
na wsi - tam nie potrzeba politycznie ogwrniać zespołu najbardziej 
skomplikowanych zjawisk, +am można Pylko obserwować . Zamiast tego 
postawiiiście się w sytuacji zawodowego redaktora pr.zekladów itp„ w sy
tuacji, w której obserwować nowego buibownictwa nowego życia nil 
podobna, sytuacji, w której wszystkie siły spala ch<Yrobliwe gderanie 
chorej inteligencji obserwowanie „byłej" (Gwki był w r. 1919 redakto
rem w Pe~ersburgu) stolicy w warunkach straszliwego zagrożenia wo
jennego i okrutnej nędzty. 

Postawiliście się w sytuacji, w której be.zpośrednio obserwować tego, 
co nowe, w ży.ciu robotników i chłopów, tj, 9110 ludności Rosji n ie 
mac ie możności. Uniemożliwiliście sob ie robienie tego, co dałoby 
zadowolenie artyśeie - w Pitrze można robić pobitykę, ale Wy nie 
jesteście poliitykiem. Klraj żyje gorąozką wa~ki przeciw burżuazji calego 
św~ata, która mśc-i się wściekle za jej obalenie. Tu trzeba żt1ć albo jako 
czynny polityk, albo - jeśli się nie ma zamiłowania do polit.yki - ob
serwować jako artysta budowę nowego życia z dala od centrum wśc:e

klego ataku na stoiicę - na wsi lub w prowincjonalnej fabryce (albo 
na froncie). Tam latwo w zwykłej obserwacji odróżnić rozkład tego, co 
stare, od kiełków tego, co nowe. 

Szczerze wyłożyłem Wam swoje myśli w związku z Was,zym listem. 
Nie chcę się narzucić z radami, ale nie mogę nie powiedzieć: zmieńcie 
radykalnie otoczenie i środow~sko, miejsce pobytu, i zajęcie - w p-rze
ciwnym razie życi.e może Wam obrzydnąć ostatecznie. 

Mocno ściskam dlań 

Wasz Lenin 
(F,ragm. wg: Lenin, Dzieła. 

t. 35. Wanzawa 1957, s. 393) 

5 



Spotkania Gorkiego z Leninem 

Przyjeżdżając do Petersburga Maksym Gorki zatrzymywał 
się zazwyczaj w mieszkaniu wydawcy Konstantyna Piatnickie
go, gdzie miał zarezerwowane dla siebie dwa niewielkie poko
je. Kiedy był w Petersburgu, całe wielkie mieszkanie Piatnic
kiego od rana do wieczora pełne było najrozmaitszych ludzi: 
literatów, malarzy, artystów dramatycznych i operowych, stu
dentów i robotników, co oczywiście czyniło to mieszkanie 
przedmiotem jak najbardziej cy nicznej obserwacji ze strony 
carskiej policji. 

Kiedy wreszcie w listopadzie 1905 roku zdecydowaliśmy się 
na wyjazd do Petersburga , Aleksy Maksymowicz powiedział mi 
jeszcze w pociągu, że przede wszystkim zajedziemy do redakcji 
pisma „Nowaja Żizń". Tu właśnie Gorki po raz pierwszy spot
kał się i zawarł znajomość z Leninem. 

Pamiętam, że Lenin wyszedł nam na spotkanie z jakichś 
dalszych pokoi i szybko zbliżył się do Aleksego Maksymowi
cza. Długo ściskali sobie wzajemnie ręce. Lenin śmiał się ra
dośnie, a Gorki, mocno zażenowany i jak zawsze w takich 
wypadkach starając się mówić w sposób stateczny, wciąż po
wtarzał w kółko niskim basem: 

- Aha,więc to tak wyglądacie ... Dobrze, dobrze! Bardzo się 
cieszę, bardzo! 

Kiedyśmy już byli u Piatnickiego, Aleksy Maksymowicz po
wiedział: 

- Noo!.. Widzisz, gdzieśmy się oboje znaleźli. .. Prawda, że 

ciekawy? 

Oczywiście domyśliłam się od razu, o kim mówi, ale by się 
trochę z nim podroczyć, spytałam naumyślnie: 

- O kim mówisz? 
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- Jak to o kim? Oczywiście o Leninie! Jaki interesujący. 
I nie chwal się , żeś to mówiła już przede mną, widziałaś go 
już także wcześniej ode mnie - zakończył zupełnie dziecinnym 
tonem. 

Często był podobny do dużego dziecka . 

* * * 
Pamiętam, jak Gorki spotkał się z Leninem w Londynie, 

kiedy przyjechał na V Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Ro
botniczej Rosji w roku 1907. 

Lenin zawiózł nas do hotelu „Imperial", gdzieś niedaleko 
British Museum. Był to ogromny, wilgotny i nieprzytulny bu
dynek, ale innego pokoju jakoś nie udało się znaleźć. 

Pamiętam, jak Lenin niepokoił się o Gorkiego: 

- Zaziębimy go. Jest przecież przy zwyczajony do łagodnego 
klimatu, do troskliwej opieki ... 

Istotnie pokój, bardzo niewielki, był wilgotny i mroczny, 
ogromne łóżko zajmowało połowę wolnej przestrzeni, wielkie 
okno wychodziło wprost na przeciwległy mur, kominek gazowy 
dawał niewiele ciepła . Był maj, pogoda była wilgotna i chłodna . 

Lenin podszedł do łóżka, pomacał prześcieradło i wiedząc, że 
Gorki nie lubił, by ktoś troszczył się o jego zdrowie, odezwał 
się do mnie półgłosem: 

- A prześcieradła są zupełnie wilgotne, trzeba by je prze
suszyć, chociażby przy idiotycznym kominku. Aleksy Maksy
mowicz gotów jeszcze dostać kaszlu, a to już byłby skandal! 

Ta ciepła troskliwość wydała mi się szczególnie wzruszająca . 

W późniejszych czasach wiele razy miałam możność się prze
konać, jak życzliwie umiał Lenin odnosić się do ludzi , a zwła
szcza do towarzyszy, jak potrafił wszystko dostrzegać i o ni
czym nie zapominać. 

Kiedy Lenin wyszedł, Gorki długo chodził po nieprzytulnym 
pokoju od okna do drzwi, przed kominkiem gazowym, z przy
zwyczajenia tarmosił i zagryzał koniuszki wąsów, a potem 
cicho, z zadumą powiedział: 

- Zadziwiający człowiek! 
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* * * 
W Londynie Lenin obiecał Gorkiemu, że przyjedzie na Capri, 

kiedy skończą się sprawy zjazdowe, i dotrzymał tej obietnicy. 
Gorki, oczekując jego przyjazdu, denerwował się jak dziecko. 

Szalenie zależało mu na tym, by Leninowi się u niego spodo
bało, by odpoczął i nabrał sił. 

Codzienne wyprawy morskie na połów ryb obaj znosili do
skonale, a dawało im to możliwość rozmawiania ze sobą bez 
przeszkód, w łódce bowiem prócz nich byli tylko rybacy z Ca
pri i ja. 

Gorki opowiadał Leninowi o Niżnim Nowgorodzie, o Wołdze 
o swoim dzieciństwie, o babce Akulinie Iwanownie, o swojej 
młodości i swojej tułaczce. Wspomniał swojego ojca, wiele 
mówił o dziadku. 

Lenin słuchał z niezwykłą uwagą, połyskując jak zwykle 
oczyma, a pewnego razu powiedział Gorkiemu: 

- Trzeba by, żebyście to wszystko opisali! Ogromnie to 
wszystko pouczające, ogromnie„. 

Gorki przerwał z miejsca, umilkł, zakasłał z zażenowaniem 
i powiedział smutno: 

- Napiszę„. kiedyś. 

Z zachwytem pokazywał Gorki Leninowi Pompeję i muzeum 
neapolitańskie, w którym znał dosłownie każdy zakątek. Ra
zem byli na Wezuwiuszu i jeździli po okolicach Neapolu. 

Gorki miał wyjątkowy dar opowiadania. Umiał dwo
ma - trzema słowami odmalować krajobraz, opisać wydarzenie 
lub człowieka. Ta jego cecha budziła w Leninie szczególny 
zachwyt. Gorki ze swej strony zachwycał się jego ścisłością 

rozumowania i olśniewającym umysłem, jego umiejętnością 

podejścia do człowieka czy do zjawiska w sposób bezpośredni, 
prosty i niezwykle jasny. 

Maria Androiejewa (w: Maksym Gor
ki opr. J. Lenarczyk. W-wa 1966 r.) 

Mistrz i nauczyciel młodych 

Aleksy Maksymowicz posiadał rzadki dar, dostępny jedynie 
ludziom naprawdę wielkim: ziarno, które choćby przez chwilę 
potrzymał w dłoni, stawało się szlachetniejsze. I cecha ta od
biła się najbardziej dobroczynnie na młodej literaturze radziec
kiej. Bez przesady powiedzieć można, że my wszyscy, cała dzi
siejsza generacja literacka, wyfrunęliśmy na świat z szerokiego 
rękawa jego bluzy. Nie znaczy to, byśmy wszyscy należeli do 
jego szkoły w sensie stylu. On sam mówił, że nie jesteśmy 

mnichami, by śpiewać unisono hymny modlitewne„. Wszystkie 
instrumenty, wszystkie głosy potrzebne są w wielkiej zespolo
nej orkiestrze, która ma opiewać i snuć dla następnych pokoleń 
symfoniczną opowieść o rosyjskiej burzy oczyszczającej, której 
sam Gorki był zwiastunem. 

My wszyscy, dramaturdzy i literaci - jak lubił Gorki nazy
wać swój zawód - jesteśmy mu wdzięczni za to, że od maleń
kości wpoił nam poczucie najwyższej odpowiedzialności wobec 
epoki, wobec narodu i własnego rzemiosła. W jego spojrzeniu, 
w pamiętnym nam jego obliczu kapitana wielkiej żeglugi, który 
patrzy poza widnokrąg stulecia, aż do ostatnich dni przeglądały 
się ośnieżone łańcuchy górskie i szczęsne doliny człowieczych 
marzeń, które we wszystkich kierunkach przemierzał. I wspo
minamy z wdzięcznością - że i w nas wówczas zrodziło się 

pragnienie, by odwiedzić te krainy. 

Jesteśmy mu także wdzięczni za ojcowskie słowo aprobaty, 
które umiał w stosownej chwili podszepnąć każdemu z nas 
i które dodawało siły naszemu młodzieńczemu zapałowi twór
czemu. Jakąż radością dla nas było czuć na sobie ustawicznie 
jego surowe i pełne troski spojrzenie, jakże lekkie i płodne 
stawało się wówczas pióro w ręku pisarza! Pamiętacie wszyscy, 
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ile ukazywało się w owych latach nowych dzieł we wszystkich 
gatunkach naszej literatury. 

Posłuszny swemu własnemu porzekadłu : „Powtarzaj mu jak 
najczęściej, że jest dobry, a stanie się dobry" - Maksym Gorki 
brał na siebie niebezpieczne dla tak wybitnego autorytetu ry
zyko pochwały, która niekiedy w sztuce jest skuteczniejsza 
i w pewnym sensie bardziej wychowawcza, niż najbardziej za
służone i sprawiedliwe myślenie. Jak dobry gospodarz w ogro
dzie literatury radzieckiej znał wszystkie właściwości każdej 
trawki, która w nim rosła, i każdej swoim autorytetem dopo
mógł. Nikt w naszej krytyce nie kochał tak jak on wszystkie
go co młode, postępowe i rosyjskie. 

Leonid Leonow (w : Ma•ksym Gorki 
opr. J. Lena.rczyk. W-wa 1966 r.) 

• 

109. Pras . Zakł. Graf. RSW „Prasa'', Kielce. P-4-30 
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