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DRAMATURGIA GORKIEGO

ZUP Swidnica 2025 500 10 74 P-9-1040

Początek XX wieku był okresem narodzin Gorkiego dramaturga. W tych latach rodziła się w Rosji nowa estetyka teatralna, której torował drogę Czechow swymi dramatami o tragizmie codziennej egzystencji. Nic przeto dziwnego że początkujący dramatopisarz korzystał z osiągnięć
wielkiego poprzednika.
Po latach Gorki mówił, że pasjonowały go zawsze dwa
typy ludzkie: człowiek dążący do przebudowy świata i mieszc..:uch. Nie było tedy sprawą przypadku, iż pierwszej
sztuce dał tytuł „Mieszczanie" (1901). Pisarz miał przed
sobą zadanie trudne, ponieważ problematykę mieszczaństwa
spenetrowała już dokładnie
literatura rosyjska, że zwła
szcza w tym roku znaczny rozgłos zdobyła sztuka Najdienowa .,Dzieci Waniuszyna", w której autor ukazał waśń
„ojców i dzieci" powodującą rozpad prowincjonalnej rodziny mieszczańskiej.
Na pierwszy rzut oka sztuka „Mieszczanie" była też tradycyjnym dramatem rodzinno-obyczajowym, stawiającym
sobie za cel demaskowanie zakłamania i moralnej nicości
mieszczaństwa; zbudowany był na Czechowowskiej zasadzie
zdekoncentrowanej fabuły i krzyżujących się wątków, okraszony podtekstem i pauzami, podkreśloną powszedniością
wydarzeń i dialogów
składających
się na „potok życia".
Rozpadają się więzi rodzinne w domu kupca Bezsiemionowa: Tatiana zaprotestowała przeciwko bezmyślnej egzystencji mieszczańskie.i nieudanym samobójstwem, zbuntował się
Piotr, odszedł wychowanek Nil z Polą. \V finale sztuki stary
Bezsiemionow jasno już widzi swoją klęskę; z despotyzmu
patriarchy, przed którym drżała zastraszona rodzina, nie zostało nic. Nic także nie pozostało z rebelii jego dzieci. Finał
sztuki - jakby po czechowowsku - po dramacie rozbitych
iluzji przywraca sytuację wyjściową. Zbuntowany Piotr zgodnie z repliką „bosiaka" Tietieriewa - powróci z symbolicznego piętra na dól, przesunie tylko nieco meble
w mieszczańskim chlewie i będzie statecznie kontynuować
dzieło ojca. Na tym kończą się jednak zbieżności z ówczesnym dramatem rodzinno-obyczajowym. Nie wróci bowiem
Nil.
W postaci maszynisty Nila skupił Gorki wszystkie dotychczasowe próby ukazania pozytywnego bohatera swej epoki.
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Nil miał świadomość nabrzmiewania konfliktów między
proletariatem a lrnrżuazj<; , .ic;;o monologi o „rozkładzie pociągów, który należy zmienić" , o prawie do władzy tych,
którzy pracują , dźwięczaly ze sceny jak hasła rewolucyjne
przepojone przeświadczeniem o możliwości i nieuchronności zmiany stosunków międzyludzkich oraz wiarą w życie
i własne siły. Postać to jednak w znacznej mierze statyczna, pokazana nie w dzi1bniu, lecz przede wszystkim w deklaracjach. Gorki n?. przełomie wieku entuzjazmował się
„bohaterskim" mclodra matem neoromantyka
Rostanda;
w HJOO roku pisał do Czechowa: „Czy widział Pan „Cyrana
da Eergerac" na scenie? Oglądałem tę sztukę niedawno
i ograną! mnie zachwyt (... ) Oto jak należy żyć - jak Cyrano. A nie należy - jak wujaszek Wania i wszyscy do
niego podobni" . W postaci Niła pobrzmiewały echa „bohatera" melodr a matu. Osią g nięcie Gorkiego polegało na tym,
że rozpad rodziny mieszczańsldej motywował w odróż
nieniu np. od „Fomy Gordie.iewa", starciem realnych sil
społecznych, że przeciwsta wił postać Niła obu pokoleniom
mieszczańskim i pokazał w ten sposób nieistotność konfliktu „ojców" i „dzieci". Waśń pokoleń przeobraziła się w kolizję dwóch ideologii, dwóch klas, dwóch światów.
Spektakle „Mieszcza n", przysporzyły władzom wiele kłopo
tów, często przekszta !cały się w demonstracje publiczne,
w Białymstoku padły na ulicach trupy. Toteż pozwolenia
na wystawienie „N a dnie" (1902) udzielono, po długich staraniach, jedynie w nadziei, że sztuka przypieczętuje klęskę
„bosiackiego atamana". Stala się ona jednak jego świato
wym sukcesem.
„Na dnie" zajmuje szczególne m1eJsce w twórczej biograt'ii Gorkiego: było wielkim obrachunkiem ideowym z całą
poprzednią twórczością. podsumowaniem niemal dwudziestoletnich obserwacji środowiska lumpenproletariatu, wstrzą
sającym oskarżeniem rzeczywistości, „dowodem rzeczowym
przestępstwa dokon~nego przez społeczeństwo na człowie
ku". Kiedy Gorki !"isa I sztukę, kilka dziesiątków milionów
chłopów i bezrobotnych
znalazło
się
w obliczu groźby
śmierci głodowej bądź deklasacji spowodowanej nieurodzajem i ostrym kryzysem ekonomicznym. Cenzura carska
wręcz zabroniła
prasie posług· iwania się słowami „ głód"
i „kryzys", zalecając eufemizmy „nieurodzaj" i „trudności".
Pisarz podjął zatem problemy na wskroś rosyjskie, więc na wskroś aktualne, a zarazem nadal im wymowę ogólnoludzką. Postawione przez Gorkiego „przeklęte" pytanie filozoficzno-etyczne: „kim jest człowiek i czy lepsza jest dlań
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prawda. czy wypływający ze wspólczucia fałsz", było
i je~t aktualne dla widza pod każdą szerokością geograficzną. Jest tedy ,,Na dnie" dramatem o gene ralnej i uniwersalnej problematyce filozoficznej.
Inny typ dramatu r e prezentują „Letnicy" (1904) oraz
„Dzieci słońca" i „Barbarzyńcy " (1905), nawracające do
„Mieszczan". Sztuki te tworz ą , charakterystyczny dla późniejszego pisarstwa Gorkiego, cykl tematyczny. Ładunek
ideowy tych sztuk jest przede wszys tkim natury społecznej.
Pisarz podjął tu problem intelig encji, jeden z głównych motywów przewijających się od pół wieku przez literaturę
rosyjską. Ukazał rozwarstwienie się inteligencji pod naporem potężniejących konfliktów, unicestwił zarazem bez reszty żywe jeszcze teorie narodnickie o historycznej roli inteligencji powołanej do duchowego przywództwa , rozbił kultywowane złudzenia o jej niezależności w społeczeństwie
burżuazyjnym i ponadklasowości w świecie podzielonym na
wrogie sobie klasy. W tym celu przywoł a ł kolejno na scenę wszystkie podstawowe grupy ówczesnej inteligencji zmieszczaniałą inteligencję wywodzącą się z najniższych
warstw społecznych, reprezentantów elity kulturalnej i naukowej, nosicieli postępu technicznego - i unaocznił pogłębiającą się przepaść pomiędzy nimi a życiem i masami.
W wielowątkowych „Letnikach", penetrujących środowi
sko „czechowowskiej" inteligencji prowincjonalnej, skoncentrował uwagę w odróżnieniu od Czechowa ukazującego
dręczące poszukiwanie sensu egzystencji nie na wewnę
trznych przeżyciach bohaterów, lecz na zderzeniu przeciwstawnych postaw wobec rzeczywistości. Załganych wewnę
trznie cyników, szukających usprawiedliwienia w patetycznej frazeologii o „ głodnej młodości" i filozoficznej refleksji
o fizjologicznym determinizmie losu ludzkiego oraz porażo
nych tęsknotą do „innych światów" poszukiwaczy prawd
metafizycznych zderzył z inteligencją powiązaną z realną
działalnością rewolucyjną . W zetknięciu tym spadła z „letników" jakby nieumiejętnie nałożona charakteryzacja, spadły maski pozornej złożoności wewnętrznej i duchowego wysublimowania. Tę demaskację pog· łębiał .,drugi plan" wprowadzona po raz pierwszy epizodyczna postać ludowego
komentatora . Jego komentarze w konfrontacji z akcją sztuki zyskiwały wartość wielkich uogólnień, wiązały niewidocznymi nićmi sceny z życia inteligencji z przedburzową atmosferą rewolucyjnego napięcia.
W napisanym w kazamatach twierdzy Pietropawłowskiej
dramacie „Dzieci słońca" zawarł Gorki podwójny dramat.
Pisał o nim później w opowiadaniu a utobiograficznym „Sto-
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roż": „Trwożne odczucie duchowego oderwania się inteligencji - jako pierwiastka ro·wmnego - od żywiołu ludowego prześladowało mnie mniej lub bardziej uporczywie
przez całe życic.„ Odczucie to stopniowo przekształciło się
w poczucie katastrofy... Usilowałem opracować ten temat
w nieudanej sztuce „Dzieci słońca". Jeśli rozdarcie pomiędzy
wolą i rozumem jest ciężkim dramatem w życiu jednostki,
to w życiu narodu rozdarcie to jest tragedią". Bunt żywiołu
- „potęgi mroku" - rozbije w sztuce złudzenia inteligencji
twórczej o możliwości odgrodzenia się od konfliktów politycznych, o możliwości przebudowy społeczeństwa bez rewolucji. Ale bunt ten jest zarazem tragedią zbuntowanych
- niszczy bowiem pracę wykonywaną w istocie dla nich.
Przenikliwe oko Gorkiego-dramaturga dojrzało już w zaląż
kach wizję, która stała się rzeczywistością w dwanaście lat
po ukarnniu się jego sztuki. Nic tedy dziwneg·o, że sztuki te
spowodowały burzliwe dyskusje i że widownie
teatralne
stawały się często miejscem gwałtownych demonstracji „za"
„przeciw" pisarzowi, potwierdzając tym samym jego tezę
o rozwarstwieniu się in!digencji.
Ostatnia sztuka cyklu rozbijała pretensje burżuazji do
rozwiązania konfliktów
społecznych bez
rewolucji drogą
postępu technicznego, rozwoju kultury materialnej. W „Barbarzyńcach" pisarz
zderzył
zacofaną, powiatową „barbarzyńską"
Ruś z nosicielami idei nowoczesnej,
technicznej
cywilizacji. Jcdnakż~ wypływające stąd konflikty, chociaż
prowadzą do katastrofy, okazały się znowu podporządko
wane konfliktowi nadrzędnemu. Nosiciele postępu ujawnili
pod piórem Gorkiego swe drugie oblicze - równie barbarzyńskie. Tragiczny finał śmierć bohaterki uporczywie
szukającej wyjścia ze ślepego zaułka potwierdzał niezdolność inteligencji burżuazyjnej
do przebudowy świata na
zasadach humanizmu.
Przez wszystkie sztuki - jak wskazywano - przeświecał
generalny konflikt ówczesnej epoki: narastająca rewolucja
szerokich mas i opór kapitalistyczno-carskiej Rosji. Z tego
konfliktu wyrosła rwwa sztuka Gorkiego pt. „Wrogowie"
(1906), będąca zarazem odpowiedzią pisarza na klęskę 1905
roku. Cenzura oskarżyła autora o „agitację przeciwko klasom posiadającym" i zabroniła jej wystawiania.
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Boris Ejchenbaum

OBLICZE PISARSKIE
MAKSYMA GORKIEGO
1.

Na Lwie Tolstoju nie tylko zakończył się cały okres literatury rosyjskiej, który ciągnął się od lat czterdziestych.
Znalazło w nim również swój najpełniejszy wyraz oblicze
pisarza rosyjskiego XIX wieku. „Jasna Polana" by/a ostatnim schronieniem tej potężnej dynastii. Odejście Tołstoja
było nie tylko aktem rodzinnym, ale i społecznym: było wyrzeczeniem się swej władzy w przeczuciu nowej epoki epoki wojen i rewolucji.
Poczynając już od lat siedemdziesiątych literatura rosyjska tracić poczęła swą poprzednią, wyjątkowo uprzywilejowaną pozycję. Tołstoj zachował władzę dzięki temu, że oddalił się od czasopism z ich jałową redakcyjną krzątaniną
i polemikami, „Jasną Polanę" uczynił niedostępną twierdzą
literacką, a siebie literackim magnatem, niezależnym od
redaktorów, wydawców, rynku księgarskiego, by utrzymać
swe znaczenie - znaczenie „wladcy myśli".
Poza obrębem tej twierdzy pisarz rosyjski przekształcił
się w dziennikarza, w pracownika gazety, w dostawcę towaru na zamówienie. Literatura rosyjska obrastała „dziennikarstwem". Pisarstwo stawało się zajęciem rozpowszechnionym, masową profesją, obslugiljącą najrozmaitsze gusta i potrzeby społeczeństwa. Jakość kultury przechodziła
w ito.§ć zgodnie z niezmiennym, działającym permanentnie prau:em historii. Literatura rosyjska, która rozpoczynała od pisma „Sowremiennik" kończyła swą długą drogę na
pi.śmie „Niwa".
Je~li w roku 1845 Bieliński musiał uznać i zaakceptować
fakt pojawienia się „beletrystyki", jako literatury pośledniej
szego gatunku, niezbędnej w charakterze powszechnie dostę
pnego materiału czytelniczego, to pod koniec lat siedemdziesiątych krytycy poczęli już mówić o czym innym o tym, że rozszerza się krąg czytelników, że poważnego
znaczenia nabiera „drobna prasa", że literatura zaspokoić
musi potrzeby rynku księgarskiego. „Czytelnika rosyjskiego
rozpieściła po prostu rosyjska literatura, a literaturę rosyj-
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skq jej historia, która wszystkie swe szly ześrodkowała
na uprawianiu mniej czy bardziej podniosłych form twórczości".

Okres, kiedy można było mówić o literati,rze jako o zja wzsku jednolitym (w przeciwieńs1w1e do sytuacji na Zachodzie, gdzie zar ówno literatura bulwarowa, ;ak i pra sa naj1·ozmaitszego charakteru zstniala od dawna)
wyraźnie
przechodził do przeszłości. Tera.z proces polega! już nie na
tworzeniu literatury „latweJ do czywnw", jak w latach
czterdziestych, lecz na zróżnicowaniu, rozwar s1w1enw literatury w zalezności od rozmaitych cech, celów i potrzeb. Samo
pojęcie pisarstwa stało się czy m.~ nie okr eślo nym skoro
pisarzem zostać- mógł lwzdy, kto me ]!osiadał bardz iej określonego za1ęcia.

W t en sposób powstawać zacz ęła ltf era! nrri lat osie mdziei dziewięćdzie sią1.11ch , w klóre1 po;awieme się Mak symu Gorkiego stanowiło wydarzenie najglośniejsze 1 najbardzi.:j cho rakterystyczne.

siątych

2.

M. Gorki i L.

8

Tołstoj

w .Jasnej Polanie (1900)

Gorki uczył się litera tury w toku swe) v;ę drówk i , a drogę
do mej utorowała mu odwaga, jaką obdarzyla go sama natura. Jego po1awienze się 1v szeregach rosyjskie) i nteligencji nie było wydarzeniem zwykłym i pospolitym . Już sam
pseudonim - „Ma ksy m Gorki"' - dzi.~ brzmiący dla nos nie
gorzej niż jakikolwiek inny, wówczas, w ła tach dziewięć
dziesiątych mwt charakter szcze gr!!ny charakter wyzwania, ~mialego pogwałcenia tradycji. Nie był to jedynie
z wykły pseudonim: był to gest
nowego czlowieka, który
przybył Jako wysłannik ciemnych mas , wysłannik bujnego
Powołża. W pseudonimie tym dźwięczał nowy głos, 1 pojawienie się lego głosu w literaturze wywalać· mogło panikę
- a przyrw1mn iej skandal.
Tak się też stalo . Sukces Maksyma Gork ie go miał począ
tkowo charakter nie tyle literacki, co społeczny. Zjawił się
w literaturze rosyjskiej jakiś pisarz samozwańczy, samouk,
nie inteligent, nie działacz ziemstw i nawet nie raznoczyniec. I stotne było nie tyle to. co pisał o „bosiakach", i!e
to, że sam żył w tym środowisku i z niego wyszed ł. Istotne było to, że Gorki widział, znal i umiał robić to, czego
nie widział, nie znal i nie umiał robić pisarz rosyjski.
Spoza jego opowiadań od same go początku wy ziera /a legenda o jego życi u . Pocztówki z jego podobizną byly rozchwytywane ten człowiek o prostej twarzy robotnika
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MAKSYM GORKI

MIESZCZANIE
I
I

BEZSIEMIONOW WASILIJ W ASILIEWICZ,
zamożny mieszczanin
.
AKULINA IWANOWNA, jego

~ ( -

żona

l

PIOTR, były student
.
I ich dzieci
TATIAN A, nauczyci elka
NIŁ, wychowan ek Bezsiemionowa, maszynista
PIERCZICHIN, daleki krewny Bezsiemionowa,
handlujący ptakami
POLA, jego córka, szwaczka .
HELENA NIKOŁAJEWNA KRYWCOW A,
lokatorka
TIETIERIEW, śpi e wak kościelny
SZYSZKIN, student
CWIETAJEWA, nauczycielka,
przyjaciółka Tatiany
STIEPANIDA, kucharka
DOKTOR

}

ZBIGNIEW KORNECKI
INA NOWICZ-BROŃSKA
HELENA REKLEWSKA
KAZIMIERZ KRZACZKOWSKI
.JANIN A SZAREK
MIECZYSŁAW JANOWSKI

-

JÓZEF PARA
LIDIA SZYDŁOWSKA

-

GRAŻYNA KRUKÓWNA-FRYMAR
ZDZISŁAW KUŹNIAR

** *

stołownicy
-

ZUZANNA HELSKA
JADWIGA HAŃSKA
WINICJUSZ WIĘCKOWSKI

t
Rzecz dzieje

się

w

małym

prowincjonalnym miasteczku

zwykłej bluzie n i e byl podobny do żadne go rosyjskiego
pisarza. Ludzie „gapiti się " na niego nie pozwalając mu
przejść. Nie tylko Tołstoj (jak sam Gorki o tym pisał), ale
i szeroka publiczność z dradzała w stosunku do nie go szczególne ,.etnograficzne zainteresowanie".
Nie na
próżno
w rozm aitych miastach pojawiać się zaczęli ludzi e podający
się za Gorkiego, a reporterzy deptali mu po piętach . Przyglądano mu się i badano go jak rzadki okaz. Była to oczywi.ście sława, ale slawa ry zyko wna , wywołana przez zaciekawienie tłum u dla nou.;ej odmiany rosyjskiego pisarza.
Sława la sama przez si ę n ie otwierała jeszcze przed Gorkim
dostępu
do prawdzi wej l it eratury, stanowiącej dom e nę
lak zwanej .,inteligencji". Przeciwni e, inteligencja mittla powody, by trzym ać się z dala od tego niespodziewanego

i w

przyhłędy.

Maksym Gorki (Aleksy Pieszkow)
1868-1936
Portret

ołówkiem

Śród rosyjskiej i n lel igencj i literackiej zarysowały się już
wówczas dw ie warstwy. Je dna z n ic h - warstwa górna utworzyła zamkniętą grupę literacką, która zyskała naz wę
„dekadentów", a potem „symbolistów" . Ta grupa, wroga
wobec działac zy z ziem stw, poczęła w oparciu o filozofię
i rel igię rozw i jać n ową poezję, odkopując na nowo zapomn i ane tradycje est e tyz ujące i starając się ratować literaturę przed ,.dzi ennikarstwem'', przed aktualnością . Była to
grupa „arystokratyczna", k tóra formy me cenatu przekłada
ła nad formy pracy zawodowej. Z drugiej warstwy, zwróconej wici.śnie w stronę społe czn ikó w, działaczy ziemstw,
wyrosła grupa nowych prozaików, których nie lączą żadne
u;spólne programy Literackie - grupa opierająca się prze de
wszystkim na pL blicy sty ce i operująca starym, do ść wątłym
materiałem grupa pośrednia , jakkolwiek szacowna.
Ale prawo kontrastu historycznego wymagało czegoś nieoczekiwanego, jakiegoś okrzyku: trzeba było, by górnej
warstwie prz eciwstawiła się nie warstu:a pośrednia, lecz
doł owa . Trzeba było, by poezji podniosłej i filozoficznej
przeciwstawiła .c ię
„nie dobra lit eratura", silna swą naiwnością, banaln oś ci ,"! , dosiępnością. W owej chwili potrzebna byla nic tyle 1,ouu Literntura jako taka, ile nowe oblicze pisnrza, nowy k ształt Lit erac kiego losu.

L. Pasternaka 1906
3.
Gorki stal się slawny, zanim zdołał rozejrzeć się w literaturze rosyjskiej i w tym , jak sam na jej tl e wygląda.
H istoria jak gdyby przemocą wepchnęła go w szeregi pisarzy rosyjskich, mając w tym jakieś wlasne rachuby

lZ
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ryzyko na siebie. Gorki począł starannie opisywać
i przedstawiać genialnych bosiaków i okazało
się, że to jest „malownicze" i że to jest potrzebne. Na gruzach prozy i wiersza Gorki na poły wierszem mówić począł o świecie, o prostytutkach, o ludziach upadłych na
dno - z obfitością słów, z przesadą, z ozdobnikami, z metaforami i krzykliwym liryzmem. Okazało się, że to „romantyzm", który powitano z radością. W latach siedemdziesią
tych opisywano to wszystko na sposób etnograficzny, bez
rozmachu
jak w
powiesci niejakiego P. Zarubina,
„Ciemne i jasne strony rosyjskiego życia" (187 2), w której
autor uprzedza, że „utwór niniejszy nie posiada zwykłej
formy powieści w ścisłym sensie" i że ów autor przedstawia w nim Rosjanina ze sfery mieszczańskiej „jako działa
cza społecznego, ojca rodziny, kupca i przemysłowca nadwołżańskiego, a wreszcie
jako samodzielnego myśliciela
samouka". Gorki rozwinął właśnie ten ostatni punkt programu Zarubina i mieszczanina bosiaka pasował na romantycznego bohatera.
i

biorąc

przyrodę

Już kiedy zyskał sławę, Gorki zastanawiać się począł nad
swoim losem jako pisarza. Zgiełk przycichał, a praca była
ledwie rozpoczęta. Sława zjawiła się tak nagle i niespodziewanie, że trzeba było przemyśleć, jaki teraz obrać sposób
bycia, bowiem w tego rodzaju losach od sposobu bycia zależeć musiało bardzo wiele. Trzeba było się uczyć nie tylko
tego, jak pisać, ale i jak być pisarzem. Pisania uczył się
Gorki od wielu ludzi jak być pisarzem, posiadającym
własny „los'', można się było uczyć jedynie od Tołstoja.
I oto Gorki zaczyna z uwagą przyglądać się Tołstojowi,
jak gdyby chciał podpatrzeć jakąś tajemnicę. To wpada
w zachwyt, to demaskuje i cieszy się ze swych niespodziewanych obserwacji i odkryć: Tołstoj to chytry starzec,
czarownik, niemrawo mówiący o Bogu, figlarz, który lubi
przetykać to, co mówi, nieprzyzwoitymi słowami. A jednak
jest wielki, jest człowiekiem, który ma własny indywidualny los i sposób bycia. Gorki ogląda go ze wszystkich stron
i w rozmaitych sytuacjach - bada jego gesty, dłonie, palce.
Bacznie śledzi, jak Tołstoj odnosi się do niego i zapisuje
urażony: „Jego zainteresowanie moją osobą to zaintere·,
sowanie etnografa. Ja jestem w jego oczach okazem mało
mu znanego gatunku - to wszystko".

Dom w Gorkach pod Moskwą, gdzie mieszkał

umarł

Gorki

I oto Gorki nie jest już buntownikiem, który przyszedł,
by znieważyć „inteligencję rosyjską" i jej literaturę. Niepokoi go problem utrzymania swej kondycji pisarza. Sam
staje się „inteligentem", dzieląc z nimi ich ideały społeczne
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i i ch losy w walce o te idea ł y. Na miejsce legend przychodlvgic opowieści avlob iograf icznc. Pllbliczność prz yzwyczai/a się już do Gorki ego i wydawało się , że wkró tce
zacznie się ju ż odzwyczaja ć.
Ale histor i a rzeczywiście miala w związku z Gorkim ja k ieś własne rachllby i nie na próżno Gorki tak się przy glądał Tołstojowi: nadchodziły d ni, kiedy wszystko miało
z ale ż eć od „sposobu bycia". Int eligencja owej górnej warstwy, która stworzyła „symbol izm", okazała się bezradna
i rozbita - rewolucja była dla niej niespodziewaną trag edią i katastrofą wszystkich jej dąż e ń. Rewolucja
przerazi/a Gorkiego o tyle, że groziła zmieceniem wszelkich ide ałów społecznyc h i kultury , które szanował ale tragedii
w niej nie widzial. Krew jego nie zawierała tych bakterii,
które zatruwały innych tych, co przeszli przez „ dekadencję " i zakosztowali pokus mistycznych rojeń i pochyleń nad prze paściami. Gorki, mniej skompl i kowany , mniej
przei ntelektualizowany, silny poczuciem więzi z ciemnymi
masami ludowymi Rosji, dumny ze swej wiary w człow ie ka
i w jego rozum - znala z ł się w roli adwokata inteligencji
rosyjskiej, jej reprezentanta i obrońcy wobec surowego sądu
rewolucji.
d zą

ló

Ludwik Solski

ZE WSPOMNIEŃ
Koni ec s ty cznia (1903) przyniósł czyn artystyczn y dużej
miary: pr e mierę „Mieszczan" Gorkiego . Zarówno ten spektakl, jak i wystawiona w pół roku później druga sztuka
wielkiego pi sarza „Na dnie", znalazly s i ę na kartach historii polskiego teatru.
Pawl ikowski był e nt uzjastą Gorkiego, nie szc zędził więc
trudu , by jego sztuk i miał y najl epszą opiekę i najstaranniej szą obsad ę . W „Mieszczanach '' Bezs iemionowa grał Ferdynand Feldmann , Akulinę - Go s tyń sk a , Piotra - Nowacki , Tatian ę - Bednarzews ka. Niła - Roman, Tietierewa
- Kamiński , Helen ę Kriwcową - Solska, ptasznika Pierczychina - ja, a jego córkę Polę - Morska. Trochę krępuje
mnie mówienie z takim entuzjazmem o przedstawieniu, do
którego realizacji przyczyniłem si ę współpracą reżyserską
i w którym sam grałem, ale ponie waż nie bylem wyłącznym
sprawcą suk cesu, więc gdy oddam s pra w iedliwość kolegom,
może przypomnienie własnych zasług nie wyda mi się zbyt
ra żące. Zatem na pier ws zy m miej scu Feldmann. Potężna
kreacja godna naj w ięk szy ch mistrzów sceny rosyjskiej.
Wielkie „panneau " przedsta wi ają ce c ałą napiętnowaną
przez Gorkiego kla sę społeczną skupiło się jak w soczewce
w tym jednym, groźnym okazie. Trzeba było mieć odwagc;
Nila, żeby mu s i ę przeciwstawić . Ah 1 co mówię! Żeby się
nawet gło ś niej odezwać ' Cóż to była za satysfakc ja rozgrywać każdą scenę z Feldmannem' Jak on czul tekst i sytuacj ę ! Jaki żarliwy był w gniewie czy radości. A jak
umiał słuchać partnera! Wobec tej wi elkiej sztuki zapominało się o grze. musiało się być tym kogo się grało. W uniesieniu miażdżył przeciwnika wyrazistością swego gniewu,
w tkliwo śc i rozczulał do łez, śmiechem zarażał, w smutku
budz·ił g łęboki e współczucie , a nikczemnym potrafił być
aż do fi zy cznego wstrętu . A jaki był władczy! Między Bolesławem Le s zcz yńs kim
a Junoszą Stępowskim, Feldmann
umiał być najbardziej władczy. Tyle, że gdy tamci mieli
jeszcze ni e zwykłą pańskość, dostojeństwo , a nawet majestat,
to Feldmannowi starczyło tych cech tylko do Napoleona.
Po dzied ziczne trony, po korony pomazańc ów bożych nie
sięgał. Może i słusznie. Z racji swoich warunków fizycznych (był niski, gruby, kwadratowy) mogło się okazać, że
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byłyby

wysokie progi. Oczywiście w niczym nie
to jego bezspornej wielkości artystycznej.
W cieniu takiego Bezsiemionowa żyła cicha Akulina, chodzą
ce serce - Gostyńska. Aktorka wyśmienita, a w tej roli wzór dobroci i prostoty. Między nimi, w klatce stworzonej
przez ojca tłukły się dwie młode istoty, żądne innego życia,
żądne wolności, zawieszone między dwoma światami: Tatiana i Piotr, Bednarzewska i Nowacki. Cóż można o nich
powiedzieć'? Chyba to, co mówili widzowie: z aktu na akt
stawali się coraz bliżsi, coraz bardziej zrozumiali, coraz
bardziej ludzcy. Chciałoby się wyciągnąć do nich pomocną
dłoń. Zwłaszcza do niej. Stworzenie takiego kontaktu z publicznością powinno być wystarczającą miarą osiągnięcia.
Po drugiej stronie barykady st<1ł Nil. Uzbroił go autor
w spory zapas sił do walki z bezsiemionowszczyzną. Ale
chociaż postacie Gorkiego bynajmniej
nie są z papieru,
sam tekst nie starczyłby do zmagań z tak twardym przeciwn:ikiem, jak ten tyran Feldmann. Trzeba było na to
Romana. Ten dopiero stwarzał przeciwwagę. Jak młody żbik,
do czasu ukrywał kły, by wbić je potem bezlitośnie w kark
przeciwnika. Przy nim stała Pola - Morska, aktorka znakomita, godna partnerki Romana. W to środowisko niepokój wnosiła Helena Kr,iwcowa - Solska. Ważna rola w jej
rozwoju artystycznym. Wreszcie dwóch ludzi, trochę nie
z tego świata: śpiewak kościelny Tietierew w ujęciu Kamiń
s]<,iego i mój ptasznik Pierczychin. Kamyk wyzbył się
swojej stałej pańskości i stworzył postać, w której było
prostactwo obok filozoficznej zadumy, nihilizm, naplewatielstwo i uczuciowość: cynik i dusza-człow-;iek. Piękny popis
sztuk·i aktorskiej . W jednej roli cała rewia charakterów.
Ja miałem żmudne zadanie, bo do roli Pierczychina nie wystarczyło opanowanie rzemiosła scenicznego, ale trzeba było
jeszcze przestudiować„. śpiew ptaków. W okresie poprzedzającym próby wyszukiwałem we Lwowie różnych ptaszników, u których godzinami uczyłem się ptasiej mowy, ich
pogwizdywań i śpiewów, przyglądałem się ich igraszkom
i zwadom, zabawom i czułościom. Dopiero poznawszy część
tych tajemnic przystąpiłem do opracowania roli. Obserwacje poczynione wśród hodowców i miłośników tego skrzydlatego towarzystwa ułatwiły mi stworzenie typu ptasznika,
żyjącego
wprawdzie wśród ludzi, ale jakby poza nimi.
Mój Pierczychin objechał później sceny Krakowa, Łodzi,
Wilna, Lublina i wielu innych miast. Bardzo go lubiłem.
Ale już nigdy nie grałem w równie świetnym „ensemble'u",
jak wówczas we Lwowie. Potrafiliśmy wywołać tak ogromne napięcie u słuchaczy, że wytrzymywali bez szmeru szato

umniejszało
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do dz ie się ci u minut niew czasie której Gostyńska, Kamiński, Roman
i ja, w kompletnym milczeniu czekaliśmy, kiedy się udobrucha Bezsiemionow i będzie się można znowu odezwać. Niebezpieczeństwo tak·iego eksperymentu zna w
pełni tylko
aktor. Ale pojęcie o nim - chociaż nikłe - dać może każdemu wspomnienie jakiegoś występu publicznego, deklamacji, przemówienia, w czasie którego prelegentowi brakło
słowa, lub zginął wątek. Kilka sekund namysłu co dalej
mówić wydaje się wiecznością. Prawda? A tutaj, na scenit', w szczytowym momencie wartkiego biegu akcji, niemal
w pól zdania, dialog trzeba urwać a ciszę, która zapada,
należy wypełnić niemą grą, tak by całkowicie pochłonąć
uwagę widowni. Im dyskretniejszymi środkami potrafi aktor to przeprowadzić - tym większa jego zasługa.
Ponieważ wszystkie sceny, w których brałem udział jako
Pierczychin, reżyserował dyrektor, więc pomysł ten był jego zasługą. Zanalizowawszy przed nami, co się w tym czasie
mogło w każdym z nas dziać, co kto odczuwał i jak reagował na zachowanie
pana domu, rozbudowywał nasze
działania sceniczne począwszy od spojrzeń i nieznacznych
poruszeń palców, a potem
rąk,
poprzez zmiany pozycji,
drobne korekty garderoby czy zarostu, zajęcie się rekwizytami, aż do zmiany sytuacji. Trwało to około dziesięciu
minut! Gdy potem, z innego tonu zaczynaliśmy dalszy dialog, słychać było jak widownia brała oddech ulgi.
W pół roku później Pawlikowski wystawił „Na dnie".
Mogliśmy wówczas mówić o prawdziwej zasłudze teatru
wobec Gorkiego. Spektakl tej sztuki uważali ówcześni znawcy teatru rosyjskiego za lepszy od przedstawienia
MCHAT-u. Potwierdzali to również ci bywalcy teatru, którzy oglądali gościnne występy zespołu Stanisławskiego
w Warszawie. Graliśmy dramat w przekładzie Aleksandra
Zelwerowicza. Baronem był Kamiński, Kuśnierzem Feldmann, Szewcem - Nowacki, Wędrownikiem Chmieliń
ski Aktorem ja. Szczególnie dwa pierwsze nazwiska
wi~ny być upamiętnione za znakomitą, pełną ekspresji
i wyrazu, grę. Heller wykorzystał oba widowiska do nowego ataku na Pawlikowskiego. Przedstawił go tym razem jako
burzyciela porządku społecznego, ładu moralnego i - prawie - bezpieczeństwa c.k. monarchii.

lenie
mą

ryzykowną, dochodzącą

scenę,

(Ludwik Solski: Wspomnienia, 1893-1954,
Kraków 1956).
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