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ŻYCIE I TWORCZOSC GORKIEGO 

Maksym Gorki (wlaść. Aleksiej Maksymowicz Pieszkow) 
ur. 28 III 1868 w Niżnlm Nowgorodzle (obecnie Gorki) zm. 
18 VI 1936 w Moskwie należy do najwybitniejszych pisarzy 
rosyjskich końca XIX I pierwszej polowy XX wieku. Syn 
stolarza - tapicera, spędził dzieciństwo w domu dziadka. 
Oddany do szkoły, przebywał w niej pięć miesięcy, zacho
rował I więcej do systematycznej nauki nie wrócił. W cza
sie wędrówek za pracą Imał się kolejno różnych zajęć, 

ogarnięty żądzą wiedzy czytał wiele I bez wyboru. W 1886 
w Kazaniu zbliżył się do kół rewolucjonistów-narodników, 
a w 1890 został po raz pierwszy aresztowany. W 1891 w po
szukiwaniu pracy ponownie wyruszył na wędrówkę po Ro
sji. W Tyflisie, Jako pracownik kolei, wydrukował w 1892 
w piśmie „Kawkaz" swoje pierwsze opowiadanie Mak ar 
C z u d r a; odtąd datuje się Jego działalność literacka I pu-





woścl (postać Satina). Te same motywy występuJlł w poe
macie filozoficzno-lirycznym C zł o w Ie k (1904). W 1904---05 
Gorki napisał kilka sztuk o Inteligencji i o Jej chwiejnej 
postawie wobec rewolucji: Le t n i cy (1904) Dz Ie ci 
s ł o ń c a (1905) B a r b a r z y ń c y (1905). W 1906 stworzył 
sztukę Wrogo w Ie, osnutlł na tle wydarzenia z rewolu
cji 1905 I ukazującą całą ostrość walki klasoweJ. W tym:l:e 
roku powstała słynna· powieść M a t k a, kt6reJ osnowlł 

stały się wydarzenia w czasie demonstracji pierwszomaJo
wycb w Sormowie i w Niżnim Nowgorodzle w 1902. Cen
tralnym zagadnieniem tej powieści Jest oddziaływanie ru
chu robotniczego na człowieka, którego rewolucja wyrywa 
ze stanu bierności. W powieściach Mi as te cz k ~ Ok u
r o w (1909) i Z y c I e M a t w I e J a K o :I: e m I a k I n a 
(1910---11) Gorki przerzucił się do szerokiero epickiego opi
su, malując :l:ycle l obyczaje zastygłej w bezruchu pro
wincjonalnej Rosji. Znakomicie podchwycone rysy obycza
jowe w obu tych powieściach są niejako zapowiedzllł naj
świetniejszego w twórczości Gorkiego dzieła, wielkiej try
logii autobiograficznej: Mo Je dziec I ń s two (1912), 
Pośród I u dz l (1914), Moje u n I w e r s y t e t y (1923). 
W powieściach tych znalazły odbicie lata wędrówek Gor
kiego, jego ówczesne doświadczenia i obserwacje. W 1925 
wydal powieść A r t a m o n o w i s y n o w I e - dzieje 
trzech pokoleń rodziny bur:l:uazyJneJ, której przeciwstawił 

trzy pokolenia tkaczy Morozowów. Powieść ta odsiania „lo
gikę historii" - nieunikniony kres starego świata. Ostatnim 
wreszcie dziełem epickim Gorklero Jest nieukończona po
wieść Z y c i e K 11 m a S a m g l n a (1925-36), niejako kro
nika życia rosyjskiego w okresie 40 lat poprzedzających 
rewolucję. Bohater powieści miał zgodnie z zamierzeniem 
autora reprezentować „opustoszałą duszę" intellrenta zwią
zanero z burżuazją, bezideowość I bezcelowość Jego życia. 

Tematem ostatnich dwóch sztuk Gorkiego, Je g or Buły
c z o w i i n n i (1932) i Dos tł r a Je w i i n n I (1933) 
Jest rozkład społeczeństwa burżuazyjnego. 

Sclśle związany z życiem politycznym Gorki uprawiał 

publicystykę i krytykę literacką, występował Jako teoretyk 
literatury. Już w 1896 opublikował szkic Pa u I V e r I a i n e 
i d e k a d e n c i, w którym przeciwstawiał się dekadentyz
mowi l naturalizmowi w sztuce. 

Zarówno w swoim pisarstwie, Jak w pracach krytycznych 
Gorki stał na stanowisku literatury realistycznej zasilanej 
elementami romantycznymi. Całą twórczość Jego cechuje 
aktywny stosunek do :l:ycia, aktywny humanizm. Uważał, 

:l:e najważniejszym zadaniem pisarza jest kształtowanie w 
człowieku uczuć bratentwa, wychowanie nowego socJall
stycznego społeczeństwa - a więc romantyczne przekształ
cenie świata. Jednocześnie jednak :l:!ldał Gorki od pisarzy 
ukazywania niezakłamanej prawdy :l:ycla. Gorki nale:l:y, obok 
L. Tołstoja, F. Dostojewskiego, A. Czechowa do tych pisa
rzy rosyjskich, których twórczość wywarła znaczny wpływ 
na literaturę Innych narodów. Jego utwory tłumaczone były 
na wiele Języków, dramaty wystawiano i wystawia się na 
wszystkich scenach świata. 

WEP 

GORKI W OCZACH WSPOŁCZESNYCH 

Olbrzymie, wyjątkowe znaczenie Gorkiego polega na tym, 
że jest on pierwszym \\-ielkim pisarzem proletariatu, że 

w jego dziełach ta klasa, której jest sądzone, ratując sie
bie, uratować ~alą ludzkość, po raz pierwszy uświadomiła 
sobie samą siebie pod względem artystycznym, podobnie 
Jak uświadomiła siebie pod względem politycznym i filo
zoficznym w dziełach Marksa, Engelsa i Lenina. 

ANATOLIJ ŁUNACZARSKI 

Gorki jest bardziej niż inni Rosjaninem w swoim ujmo
waniu i rozumieniu życia. Obserwowanie samego siebie 
i głęboka samoanaliza, właściwe każdemu Rosjan inowi, są 

właściwe również jemu. Jak u wszystkich współbraci Gor
kiego, jego twórczość jest przesiąknięta głębokim, żarliwym 
protestem. Gorki pisze dlatego, że ma coś do powiedzenia 
światu i chce żeby świat go usłyszał. Spod jego mocnej, 
zaciśniętej pięści nie wychodzą zgrabne literackie bagatelki, 
przyjemne, słodkawe i kłamliwe, lecz żywa prawda, tak, 
ciężkawa, ordynarna i odpychająca, ale prawda. 

JACK LO:SDON 

Jakie to dziwne, ze pan jest dobry, mając pełne prawo 
być złym. Pan jest mocny - to bardzo dobrze. 

LEW TOŁSTOJ 

Maksym Gorki jest nie tylko wyjątkowym artystą, lecz 
czymś więcej: jest żywym wcieleniem swojej epoki. Przez 
niego miliony ludzi, wszystkie niższe warstwy ludzkości 

dochodzą do głosu, aby nigdy go już nie stracić. Gorki nie 
Jest jedynym, który przyszedł, lub raczej został wysiany 
„z dołów", po to żeby mówić o tych, którzy nie mają pra
wa głosu, żeby otworzyć im oczy na życie, żeby im opo
wiedzieć o nowym życiu, o które muszą walczyć. Ale jest 
on Jedynym z niewielu, który nie zapomniał skąd wyszedł. 
Wrósł on korzeniami w tę warstwę i zawsze szukał w niej 
odżywczych soków dla swojej twórczości... l\laksym Gorki 
jest wielkim artystą i razem z nową Rosją staje się„. ży

wym uosobieniem nowego świata. 

MARTIN ANDERSEN NEXÓ 

Imię Gorkiego w mojej młodości - to dla mnie 1mu; 
przyjaciela. Zarówno Jednak wtedy, Jak i obecnie najbar
dziej zadziwia mnie w sztuce Gorkiego niezwykła przenik
liwość jego wzroku, wyróżniająca go spośród Innych wiel
kich pisarzy rosyjskich. Jego oczy podobne są do jeziora, 
w którym wszystkie zjawiska - ludzie i rzeczy - od
zwierciedlają się w sposób bardziej jasny, jaskrawy i wy
razisty niż są w rzeczywistości. Oko, to osłonięte przed 
wiatrami górskie Jenoro, nie zna zmętnienia wody, Jego 
siatkówka przechowuje niezmienione obrazy, ujrzane pn ed 
dziesięciu, a nawet przed trzydziestu laty. Ta cudowna 
jasność spojrzenia podczas burzy myśli Jest bogatym darem 
natury. 

Od piętnastu lat, szczególnie zaś od chwili ukończenia 

wojny i po rewolucji, znam Gorkiego osobiście i każdy jego 
list stanowi dla mnie żywe źródło rześkości. Jakie pragnie
nie wiedzy! Jaka wzniosłość myśli, jaka wieczna młodość 

rozum u! ... Gorki, jak przyroda, odradza się każdego ranka. 

ROMAIN ROLLAND 



ci nie wstyd!'' - to wierzaj ml, Fiodorze, taka mnie ogarnę
ła ochota do życia, Jakiej dziś nawet nie czuję„. A w ogóle 
moje łopatki, moje żyły I wszystko inne - takle już wi
docznie być powinno. To mam po tym, Jak strzelałem do 
siebie, a tutaj miałem żebra połamane. 

- Cóż to doprawdy - żartowałem - to strzelasz do sie
bie, to znów żebra sobie łamiesz! 

- Nie ja je łamałem, tylko mnie Je połamali. A było to 
tak. W pewnej wiosce, w której znalazłem się przypad
kiem, zobaczyłem taką scenę: naga kobieta z rozpuszczony
mi włosami stoi przy dyszlu zamiast konia, a chłopi sie
dzący w wozie okładają ją batami. Za niewierność mężowi. 
Na uboczu, ~ miną zachęcającą, w milczeniu stal pop. Wy
obrażasz sobie, Jak na to patrzyłem ... Podszedłem i zawoła
łem: czyście ścierwa, poszaleli, czy co? Co robicie? A pop 
powiada do mnie: coś ty za jeden I czego tu chcesz? Za
machnąłem się i trzasnąłem tego popa •.. No, a potem ocu
ciłem się w rowie. Zresztą myślę, że ocuciłem się tylko dla
tego, że na moje szczęście deszcz zaczął padać i rowem 
popłynęła zimna woda, która przywróciła mi przytomność ... 
Ledwie na czworakach dogramolilem się do jakiegoś szpi
tala wiejskiego. Otóż masz moje żebra ... 

I myślę. że wszystkie te znamiona, wszystkie te rzeczy, 
których one były szyfrem, leżały gdzieś na samym dnie 
duszy tego człowieka. Kobieta smagana batem, mordercza 
praca bezdomnych na Wołdze - i to nie tylko Jego własna 
praca, ale praca milionów, i rozpacz nie tylko jego własna, 
ale także owych ciemnych, bezradnych milionów, zwątpie
nie o sensie I prawdzie życia - oto ładunek jego pistoletu 
automatycznego. 

FIODOR SZALAPIN 

Przyniosłem mu wszystko, co napisałem, a pisałem dzien
nie po opowiadaniu (systemu tego musiałem się później 

wyrzec, z tym że wpadłem w przeciwległą skrajność). Gor
ki czytał wszystko, odrzucał i żądał dalszego ciągu. Wresz
cie zmęczyliśmy się obaj I powiedział mi głuchawym swo
im basem: 

- Z całą oczywistością zostało wyjaśnione, że niczego 
szanowny pan dokładnie nie zna, ale wielu rzeczy się do
myśla... Ruszaj więc pan z tej przyczyny między ludzi... 

I następnego dnia obudziłem się jako korespondent pew
nej nie narodzonej jeszcze gazety z dwiema setkami rubli 
zaliczki w kieszeni. Gazeta nigdy się nie narodziła, ale za
liczka przydała ml się. Moja delegacja służbowa trwała 

siedem lat, wiele dróg przeszedłem i wielu walk bylem 
świadkiem. Po siedmiu latach, po demobilizacji, spróbowa
łem po raz wtóry starać się o druk i otrzymałem od niego 
karteczkę: „Zdaje s,lę, że można zaczynać ... " 

I znów namiętnie I nieprzerwanie zaczęła mnie pchać 

naprzód Jego ręka. To żądanie - pomnażać nieustannie 
ł za wszelką cenę ilość potneboycb i pięknych rzeczy na 
ziemi - stawiał on tysiącom ludzi odnalezionych przez sie
bie I wychowanych, a poprzez nieb całej ludzkości. Wła
dała nim nie słabnąca ani na chwilę, niesłychana, bezgra
niczna pasja dla ludzkiej twórczości. Cierpiał, kiedy czło

wiek po którym dużo oczekiwał, okazywał się bezpłodny. 

I uszczęśliwiony zacierał ręce I mrugnięciem porozumiewał 
się ze światem, niebem, ziemią, kiedy z Iskry rozpalał się 

płomień ... 

IZAAK BABEL 
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KSIĄZKA NIEODSTĘPNA 

Niewiele chyba dzieł literatury współczesnej można by 
postawić na równi z tą powieścią, Jeśli chodzi o wrażenie, 
Jakle wywarła i o stopień popularności, Jaką zdobyła. W sa
mej Rosji powieść, w znacznym stopniu oczywiście skon
fiskowana, wyszła w postaci okaleczonej i utraciła połowę 

swej siły przekonywającej, a wydanie kompletne, sporzą
dzone za granicą, w słabym stopniu przenikało do kraju. 
Za to zagraniczna prasa robotnicza, zwłaszcza niemiecka, 
ale częściowo również i francuska i wioska, chwyciła się 
tej powieści i eksploatowała ją w postaci dodatków książ
kowych do gazet lub w formie odcinkowej dosłownie w 
mlllonach egzemplarzy, Dla proletariuszy w Europie Mat
k a stała się książką nieodstępną. W ciągu szeregu lat sły
szałem z ust znajomych robotników - Niemców, Francu
zów I Włochów - nieprzerwanie najbardziej entuzjastycz
ne o niej opinie. 

A tymczasem w Rosji poważna krytyka przyjęła ją nie 
dość ciepło I oto z Jakiego powodu: oczywiście jest w niej 
kilka wspaniałych postaci, zwłaszcza bohaterska postać mat
ki; oczywiście niemało żywo odtworzonych scen nielegal
nej roboty w fabryce, życia robotników fabrycznych itd„ 
ogólnie Jednak biorąc utwór ten dla rosyjskiego czytelnika 
był nieco romantyczny. 

Gorki, odnalazłszy w proletariacie swego pozytywnero 
bohatera, nie powstrzymał się Jednak od tonów romantycz
nych, l w M a t c e, która powin11a była być pozytywną 

powieścią realistyczną, Jest ich o wiele za dużo. Przy tym, 
gdyby występowały one w postaci marzeń, socjalistycznych 
rojeń, w postaci zgodnych z rzeczywistością wspaniałych 

wystąpień - a nie brakło ich wówczas! - czy w postaci 
płomiennych przemówień, nie byłoby wielkiej szkody, Gor
ki Jednak nie 01raniczył się do tego. Romantyzm Gorkiero 
wyraził się w tym, że oświetlił swoJe postacie jakimś ben
galskim ogniem. Wyczuwa się wprawd:de na każdym kro
ku wielki talent mistrza, który mocno trzyma hamulec, nie 
dopuszcza do uniesienia i hymnów pochwalnych, stara się 

zachować sąd trzeżwy i surowy. Ale nie zawsze mu się to 
udaje. 

Mimo to Jednak powieść M a t k a stanowiła doniosły 

moment zwrotny. Przede wszystkim świadczyła, że Gorki, 
ustawicznie poszukujący odpowiedzi na pytanie, Jak się 

wydobyć z nieprzebranego morza niedoli, które znał tak 
dobrze - znalazł wreszcie przystań, zakotwiczył się na 
mocnym brzegu. Stanowiło to Już samo przez się doniosłe 
wydarzenie społeczne, ponieważ Gorki był najwybitniej. 
szym spośród tych poszukiwaczy, którym sądzone było skry
stalizować się wokół twardego trzonu organizacji proleta
riackiej; po drugie książka ta była płomiennym apelem, 
wezwaniem do całego społeczeństwa, by zwróciło się fron
tem do proletariatu l Jego walki. I wezwanie to nie pozo
stało bez oddźwięku. 

ANATOLIJ ŁUNACZARSKI 



„MATKA" W TEATRZE NA TAGANCE 

Najcenniejszą zaletą tego spektaklu jest przemyślane 
i pełne miłości wniknięcie w twórczość M. Gorkiego. Trze
ba zacząć od tego (trudno mi oddzielić adaptację dokonaną 
przez J. Lubimowa i B. Głagolina od spektaklu, którego 
inscenizatorem Jest pierwszy z nich a reżyserem drugi), że 
w odróżnieniu od innych adaptacji i ekranizacji „M a t k i" 
nie ma tutaj ani jednego słowa, które nie należałoby do 
Gorkiego. Ałe Jest tu nie mało słów wziętych nie z „M a t
k i", i nie dlatego, że twórcy spektaklu nie doceniają tej 
książki, lecz dlatego, że traktują ją jako główną, najważ
niejszą książkę Gorkiego, związaną wieloma niciarni z dzie
siątkami jego utworów. 

Z bogatej, różnorodnej treści powieści „M a t k a" twór
cy spektaklu wysunęli na pierwszy plan opowiadanie o tym, 
jak ludzie pracy z odradzającymi się w ogniu rewolucji 
duszami walczą przeciwko ludziom, których dusze zostały 
uśmiercone przez kapitalizm, jak żywe zderza się z mar
twym, ludzie - z nieludźmi, z „narzędziami" i „młotkami", 
którymi posługuje się carat. Lecz powieść „M a t k a" po
kazuje wewnętrzny świat tylko bohaterów pozytywnych -
ich wrogowie, obrońcy caratu prawie nie mają słów, nie 
mają nawet imion. Jest to naturalne w utworze epickim, 
gdzie wszystko zostało ukazane przez pryzmat budzącej się 
świadomości kobiety - matki, której oddział żołnierzy 
I wszyscy wrogowie wydają się „szarą ścianą" jednakowych 
ludzi „bez twarzy". 

Dramaturgia I teatr mają Inne wymagania. Nie darmo 
w sztuce „w rogowi e", która powstała w tym samym 
czasie co „M a tka" Gorki z taką samą głębią psycholo
giczną pokazał oba wrogie obozy, Tak więc twórcy spek
taklu „1\1 at ka" sięgnęli do innych utworów Gorkiego, 
gdzie ukazana została w działaniu państwowa machina ca
ryzmu. 

B. BIALIK 
Lltleraturnaja Gazieta nr 26, 25. VI. 1969 

ZGODNIE Z GORKIM 

„M at ka" M. Gorkiego Już dawno przekroczyła granice 
prozy i stała się własnością ekranu i sceny. Najbardziej 
znaczącymi zjawiskami okazały się: film W. Pudowkina, 
sztuka, napisana i wystawiona przez B. Brechta na moty
wach powieści Gorkiego, spektakl N. Ocbłopkowa w Tea
trze Realistycznym. Bardzo odmienne są te przedstawienia 
i Ich twórcy, lecz wydaje się, że nie przypadkowo każdy 
z nieb na określonym etapie swojej twórczości sii:gnął do 
„M at k I": Temperament polityczny, symboliczny charak
ter centralnej postaci, wyrazistość idei rewolucji, bezkom
promisowość w demaskowaniu świata niewolnictwa -
wszystko to łączy powieść z dążeniami Pudowkina, Brechta, 
Ocbłopkowa. 

Istotne Jest także to, że przy filmowej i scenicznej trans
pozycji powieści Gorkiego najbardziej wyeksponowane zo
stały nie sprawy bytowe, lecz środki metaforyczne. o tym 
przekonaliśmy się ponownie na spektaklu Teatru Dramatu 
i Komedii na Tagance, który zaproponował niedawno głę
boką I odkrywczą interpretację znakomitego utworu Gor
kiego. 

Adaptacja ta nie podobna Jest do zwykłej inscenizacji 
prozy, chociaż teatr pozostał wierny Gorkiemu i jego utwo
rowi (oprócz nielicznych k westii z Innych utworów cały 
dialog skonstruowany został ściśle według powieści „M a t
ka"). 

• 

Z. Sławina w roll Matki w Teatrze na Tagance 

Spektakl wywiera bardzo mocne wrażenie. Przede wszy
stkim dzięki wszecboprnlaJącej, żarliwej myśli o wolności 
Jako o Jedynym, normalnym Istnieniu człowieka. Teatr Jest 
bezlitosny wobec tych, którzy bronllłC bocaczy przemocą 

przekształcaj14 ludzi w niewolników. 
Jest w spektaklu obraz, który od początku do końca prze

nika całą akcję: to żołnierze, odziani w znoszone szynele 
carskiej armil. Rozkazy „Naprzód marsz", „w tył zwrot" -
I znowu „naprzód marsz" - oddział przeclnaJlłCJ' scenę, 
miarowy krok I 1łucby stukot karabinów - to nie tylko 
widowiskowe I dźwiękowe tło spektaklu, lecz obraz two
rzitcy przygnęblaJ14cą atmosferę bezwzględnego zniewolenia 
ludzi. I tutaj mamy połitczenle autentyzmu I symboliki: 
oddział formuje się w taki sposób Jakby tworzył włęzlennlł 
ścianę, wlęzienn14 kratę. 

żołnierze w spektaklu J. Lublmowa to pojęcie szerokie 
I wieloznaczne. Reżyser wyraża przez nieb Jeszcze Jeden 
aspekt problemu wolności I niewolnictwa. Tępa siła, ocbra
nlaJlłCa porz14dek I panów życia? Tak. Lecz cl właśnie żoł
nierze są najbardziej . ujarzmionymi I skrępowanymi nie
wolnikami, pozbawionymi nawet przebłysku wolności. Kie
dy szeregowy Szewcow (W. Slemlonow) na poniżające, głu
pie pytania porucznika odpowiada niezmiennie: „Tak Jest 
wasza wielmożność", brzmi to nieoczekiwanie trarlcznle. 

I tak do spektaklu wszedł Jeszcze Jeden temat - myśl 

o pokorze ludzi, nie mniej zsubneJ od tępej władzy. 
Zgodnie z Gorkim reżyser obnaża ciemne strony życia, 

nie upraszcza Jednak drogi uświadomienia poniewieranych 
ludzi, a tym bardziej łeb przejścia do świadomej pracy re
wolucyjnej. Dotyczy to nie tylko chłopów. Pozornie obcy 
01ólnej budowle spektaklu niedzielny kadryl na pocz14tku 
akcji (układ A. Raduńskiego), w istocie odsłania kulisy 
osiedlowego bytu z Jego pestkami, gramofonem, bójkami, 
pijaństwem. I to, że na tym obyczajowym tle z narastajlł

c14 silił brzmi główny temat powieści i spektaklu - ducho
we oswobodzenie ludzi, Ich niezgoda na niewolnictwo i 10-
towość aktywnej walki o wolność - nadaje mu szczególn14 
silę dramatyczn14. 
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