
MAKSYM GO R.K.1 

Niech diabli porwą wszystkie wady z czlowieka razem z je

go cnotami - nie za nie ma on dla mnie znaczenia i jest 

mi drogi - jest mi drogi za swą wolę życia, swój monstru

alny upór, by stać się czymś więcej od siebie samego, 

wyrwać się z więzów sieci historycznej przeszłości, skoczyć 

powyżej własnej głowy, uciec od chytrości rozumu, który 

dąży jakoby do zupelnej harmonii , w istocie zaś wiedzie do 

stworzenia zacisznej klatki dla czlowieka. 

MAKSYM GORKI do Konstantina Fiedina 

Tlum. w . Zawadzki 
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PREMIERA - marzec 1977 r. 

Vl Polsce po raz pierwszy wystawił „Letników" Teatr Miej

s'.d w Krakowie za dyrekcji Ludwika Solskiego. Po wojnie 

sztuka grana była w 1964 r. w Teatrze Dramatycznym m. st. 

Warszawy w reżyserii Ludwika Rene, w bieżącym sezonie 

znajduje się w repertuarze Teatru Nowego w Poznaniu. 

Reżyseruje Janusz l~yczek 

Premiera „Letników" w Teatrze Ochoty zbiega się z przypa

da jącą 28 marca 109 rncznicą urodzin autora. 

„Wielkość Gorkiego zamyka 
si~ nie tylko w tym co na
pisał, tyleż znaczy jego 
życie." 

Aleksiej Arbuzow 

MAKSYM GORKI (prawdziwe nazwisko Aleksy Piesz
kow) urodził się 28 marca 1868 r. w Niżnym Nowogrodzie w 
rodzinie rzemieślniczej. Po śmierci ojca jeg-o wychowaniem 
zajął się dziadek, który według słów samego Gorkieg-0 „od
znaczał się wielką religijnością, despotyzmem posuniętym aż 
do okrucieństwa i chorobliwym skąpstwem". Gdy miał lat 
siedem oddano go do szkoły. „Uczyłem się żle - wspomina 
po latach - nienawidziłem szkolnego regulaminu, jak rów
nież kolegów, gdyż zawsze lubiłem samotność". Po pięciu 

miesiącach przerywa naukę i podejmuje pracę. Do szkoły 

nigdy więcej już nie powrócił. Często zmienia zawod y 
i miejsca pobytu. Pisze: „„. z kuchcika zostałem uczniem 
kreślarskim, potem handlowałem ikonami, pracowałem jako 
dozorca na kolei, byłem oi::Jarzankarzem i piekarzem, zdarzy
ło mi się też mieszkać w spelunach, kilka razy wyruszałem 
na piesze wędrówki po Rosji". Jednocześnie jest to dla Gor
kiego okres intensywnego samokształcenia. W 1884 r. prze
nosi się do Kazania i nawiązuje kontakty ze środowiskiem 
rewolucyjnie nastrnjonej młodzieży. W 1892 r. w czasopiśmie 
„Kawkaz" ukazuje się opowiadanie Gorkiego p .t. „Makar 
Czudra", zapowiadające cykl utworów o „bosiakach". W sześć 
lat póżniej zostają opublikowane „Szkice i opowiadania", 
które przyooszą autorowi rozgłos w kraju i za granicą. Lata 
1899-1902 to okres wzmożonej działaln-0ści literackiej i pu
blicystycznej. Powstają m . in. powieści „Foma Gordiajew" 
i „Koleje życia". Gorki współpracuje z czasopismami „Naw.o-

je Słowo" i „Żyzń'', kieruj e wydawnictwem „Znanię", zawie
ra znajomość z Tołstojem i Czechowem. Moskiewski Teatr 
Artystyczny wystawia jego sztuki „Mieszczanie" i „Na dnie' '. 
W 1902 r. Maksym Gorki wstaje członkiem Rosyjskie j Aka
demii Nauk. Ze względu jednak na jego rewolucyjną dzalal
ność (m. in. autorstwo odezwy nawołującej do obalenia ca
ratu) Mikołaj II unieważnia wybory. Na znak protestu Cze
chow i Konlenko zrzekają 5.:f, członkowstwa Akademii. 
W laLaL:1 1~04-1906 powstają dramaty: Letnicy, Dz:cci słori.ca. 

Barbarzyńcy, Wrogowie, a także powszechnie znana i tłuma
czona na wiele języków powieść „Matka". W 1906 r. Gorki 
opuszcza Rosję i osiada na Capri. Pisze sztuki: „Ostatni", 
„Wassa Żeleznowa''. Na wieść o amnesti i powraca do kraju 
i podejmuje współpracę z bolszewickimi gazetami „Zwiezda" 
i „Prawda", a także pracuje nad trylogią autobiograficzna 
która ukazała się w trzech częściach: „Dzieciństwo" (1913) 
„Wśród ludzi" (1915) „Moje uniwersytety" (1923). 

W ostatnich latach życia, mimo nasilającej się choroby, Gor
ki nie rezygnuje z aktywnej dzialaln·:>śc i l iterackiej. Wydaje 
powieść „Artamonow i synowie" , „Życie Klima Samgina", 
dramat „Jego.r Bułyczow i inni", oraz dokonuje gruntownej 
przeróbki „Wassy Żeleznowej". Ponadto bierze czyn ny udział 
w organizowaniu Pierwszego Zjazdu Pisarzy Radzieckich w 
1934 r. W inauguracyjnym referacie formułuje zasady realiz
mu socjalistycznego. Umiera 18 czerwca 1936 r. w Gorkach 
pod Moskwą. 
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NASZ REPERTUAR: 

Stefan Żeromski DOKTOR JUDYM 

Magda Szabó ODSŁONIĘCIE 

Kenzaburu Oe SPRAW A OSOBISTA 

Jan Paweł Gawlik EGZAMIN 

Jerzy Bukowski OT, TAK 

UWAGA! 

Po każdym przedstawieniu Teatru Ochoty odbywa się dy

skusja o problemach poruszonych w sztuce. 

Widzowie przy wejściu otrzymują ankietę zatytułowaną „Do 

n aszych widzów" którą prosimy wypełnić, a następnie oddać 

dyżurnym lub przesłać na adres teatru: ul. Reja 9, 

02-053 Warszawa. 

Przedstawienia odbywają się: 

soboty, niedziele o godz. 17,00 

poniedziałki o godz. 19,00 

Bilety do nabycia w kasach Stołecznej Estrady, SPATiF-u 

oraz w teatrze codziennie w godz. 10,00--15,00. Tel.: 25-85-44. 

Repertuar w prasie i w WIK-u. 

R edakcja programu : Danuta Szczuka 

Opracowanie graficzne: Barbara Świdzińska 

OSW. 230. F-118. 3000. 


