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Kronika życia i twórczości 

Maksyma, Gorkiego (A. Pieszkowa) 

1868 28 marca urodzi! się w mieście Niżni Nowogorod (obecnie 

Gorki) Aleksy Maksymowicz Pieszkow. 

1872 Po śmierci Maksyma Pieszkowa wdowa po nim przenosi się 

wraz z synem do swego ojca, właściciela farbiarni, który 

wkrótce traci majątek. Rodzina wpada w nędzę. 

1875 Aleksy Pieszkow zaczyna chodzić do szkoły, pracując zarob

kowo po południu - zbierając gałgany i papier. Po kilku 
mies·ącach orzery•Ne r: ~·Jk~ z pcwod:.; c '-,orco'.1 ')o szl<c '. 

1875-1884 Aleksy Pieszkow pracuje, jako chłopiec na posyłki. 

'kilkakrotnie zmienia zajęcia, praktykuje u kreślarza. Po śmier

ci matki w r. 1878 - ucieka z domu, pracuje w porcie, 

zmienia miejsca pobytu i zawody: kolejno pracuje jako do

zorca . piekarz, stróż nocny. 

1884 Aleksy Pieszkow udaje się do Kazania z myślą o wstąpieniu 

na Uniwersytet; tam styka się ze środowiskiem inteligencji, 

z rewolucyjnie nastrojoną młodzieżą; dokształca się, czyta 

literaturę polityczną, poznaje klasyków. 

1888 Początek dzialalnosci rewolucyjnej wśród chlopów nadwoł

żańskich. 

1889 Pierwsze utwory literackie: wiersze. Aresztowany w związku 

ze sprawą rewolucjonisty Sarnowa, Aleksy Pieszkow pozo

staje przez miesiąc w więzieniu. 

1891 Wielka wędrówka po Rosji, odbyta przeważnie pieszo 

1892 Początek kariery literackiej - opowiadanie MAKAR CZUDRA, 
wydrukowane w tyfliskiej gazecie „Kawkaz" pod pseudoni

mem Maksym Gorki. Powrót do Niznego Nowgorocla. 

1897 Choroba płuc, wyjazd w celach kuracyjnych na Kaukaz 

1898 Pierwszy wybór nowel w dwóch tomach. Szkice i opowiada

nia przynoszą Gorkiemu rozgłos. Nowe aresztowanie; Gorki 

więźniem zamku Metechskiego w Tyflisie. 

1899 Pierwsza powieść FOMA GORDIEJEW. Gorki zaczyna współ

pracować z marksistowskim pismem Żizn 

11900 Gorki poznaje Lwa Tołstoja. Spotkanie z Czechowem. 

1901 Za działalność rewo l •Jcyjną Gorki zostaje zesłany do Arzama

su. Ze względu na ston zdrowia zezwala mu się na tym

czasowy wyjazd na Krym. 

1902 Gorki zostaje wybrany honorowym czlonkiem Akademii Nauk. 

ale car Mikołaj li poleca unieważnić wybory ze względu na 

rewolucyjną działalność pisarza. Gorki przebywa na zesła

niu w Arzamasie . 

Premiery pierwszych sztuk Gorkiego: MIESZCZANIE i NA 
DNIE 

1904 Powstaje dramat LETNICY. 

1905 Gorki zostaje osadzony na dwa miesiące w twierdzy Pietro

pawłowskiej jako autor odezwy o treści rewolucyjnej. Po 

wyjsciu z twierdzy pozna je Lenina. 

1906 Wyjazd za granicę. Gorki jako emigrant polityczny osiedla 

się we Włoszech. na Capri, Powstaje dramat WROGOWIE. 

1907 Gorki bierze udział w zjeździe SDPRR w Londynie. Ukazuje 

się powieść MATKA. 

1910 Lenin odwiedza Gorkiego na Capri 



1913 Gorki współpracuje z pismami bolszewików Zwiezda i Pra
wda. Po ogłoszeniu amnestii wraca do Rosji. U kaz ują się 

w druku pi erwsze rozdz i a ły autob iogra fi cznej powieści 

DZIECINSTWO 

1914-1921 Ożywion a dzi ała lność literacka i publicystyczn a Gorkie

go. Powstają : MOJE UNIWERSYTETY. WśRóD LUDZI. 

1921 Gorki vvyjeżdża za granicę na kurację 

1921-1927 Z a granicą Gorki pisze WSPOMNIENIA O LENINIE, 
RODZINA ART AMANOWóW , ZYCIE KLIMA SAMGINA oraz 

liczne artykuły, w któ rych demaskuje wrogów ZSR8. 

1928 Powrót Gorkiego cło ZSRR 

1929 Na V Zjeźdz i e Rad ZSRR Gorki zostaje wyb rony do CIK 

(Centralnej lspołnitielnyj Komitet) 

1932 Gorki ob chodzi 40-leci e swej literackiej i rewolucyjnej dzia

ła lnośc i. Prapremiera sztuki JEGOR BUŁ YCZOW I INNI n;:i 

scenie Te;:itru im . Wachtan gowa 

1934 Gorki otwi era I Zj azd pisarzy radzieckich i '..vygłasza na nim 

zasadn iczy referat. 

Powstaje DOSTIGAIEW I INNI - kontynuacja JEGORA BU

Ł YCZOWA 

1936 5 czerwca premi era WASSY ZELEZNOW EJ (wariant li) w 

moskiewskim Teatrze Armii Czerwonej. 

18 czerwca ś mierć M aksyma Gorkiego w Go rkach koło 

Moskwy. i 

j :1 

I 

• . I 

'l' 

~ i 
'f 

,• 
i 

I 
I I ', ' . 

•• • t( I 
' . ,, 

, ,. I 

/ff/ '. , i 
I 
J 



MAKSYM GORKI 
I JEGO DRAMATURGIA 

Swiadectwem olbrzymiego znaczenia Gorkiego (własciwe naz

wisko: Aleksy M.Pieszkow) w historii i rozwoju literatury swiato

wej jest przede wszystkim jego twórczość, jej niewątpliwy i mocny 

wpływ na twórczość pisarzy wielu krajów i narodów. Ten wpływ i zna

czenie Gorkiego w skali światowej najlepiej ilustrują liczby: dzie

ła Gorkiego są tłumaczone na 76 języków, sztuki jego są grane na 

scenach przeszło 30 krajów, ogólny nakład dzieł Gorkiego, wyda

nych na przestrzeni ostatnich 50 lat tylko w krajach Europy i w USA 

sięga zawrotnej liczby 20 milionów egzemplarzy_ Ale nie tylko te 

liczby są świadectwem wielkości i znaczenia pisarza oraz świato

wej popularności jego dzieł. Już w swoim czasie W.I. Lenin wielo

krotnie podkreślał światowe znaczenie twórczości Gorkiego, jako 

pisarza proletariackiego, pisarza, który, według stów Lenina , moc

no jest związany poprzez swoje wielkie dzieła literackie z ruchem 

robotniczym Rosji i całego świata_ W jednym ze swoich licznych 

listów do Gorkiego Lenin pisał: Wasz talent pisarza i artysty sło

wa jest źródłem olbrzymiej i nieocenionej korzyści, jaką posiada 

dla ruchu robotniczego Rosji, ale nie tylko Rosji.„ Gorki - stwier

dza i niejednokrotnie podkreśla Lenin - to olbrzymi talent pisarski, 

którego znaczenie dla światowego ruchu proletariackiego jest ol

brzymie i nieocenione. 

Sam Gorki w swoich wspomnieniach pisze o tym, Jak Lenin. 

rozmawiając z nim kiedyś o niezwykle wysoko cenionej przez nie

go Matce, zapytał, czy powieść ta jest już tłumaczona na języki 

obce: kiedy się dowiedział, że tak, z ożywieniem, zacierając ręce 

i uśmiechając się, powiedział zadowolony: to dobrze , bardzo dobrze. 

Według słów samego Gorkiego, największym wydarzeniem 

w jego życiu była jego wieloletnia i serdeczna przyjaźri z Leninem. 

Jak wiadomo, początek tej przyjaźni sięga lat 1905-1907_ Tę przy

jażri szczególnie mocno scementowało spotkanie Lenina z Gorkim 

w 1907 roku. Spotkanie nastąpiło w czasie obrad Zjazdu Partii 

w Londynie. 

Gorki, już wówczas, ideowo i aktywnie zaangażowany w ruchu 

rewolucyjnym, był obecny na tym Zjeździe w charakterze dele

gata z głosem doradczym. 

Jak wiadomo, Lenin stale bardzo interesowai się twórczością 

Gorkiego, lubił z nim rozmawiać i dyskutować. 

Nieraz te dyskusje były dość gorące . Otwarcie i szczer'Ze wy-

powiadając swoje zdanie, Lenin pomagał w ten sposób Gorkiemu 

zaostrzyć ideowy i światopoglądowy sens oraz wydżwięk jego 

twórczości, stosunek do ludzi oraz świata. Jak ciekawie zawsze 

z wami się rozmawia , - pisał Lenin do Gorkiego, - jaki olbrzymi 

wachlarz tematów poruszamy zwykle w naszych rozmowach Jakie 

to jest ważne, interesujące i znaczące! We wspomnieniac:1 N.K. 



Włodzimierz Lenin i Maksym Gorki 

Krupskiej . czytamy m.in ., ze Gorki nie bez slusznosc1 , twierdzi/, iz 

l/ijcz był ni& tylko jednym z pierwszych czytelników wielu jego utwo

rów . ale jednym z najbardziej vmikliwych. uważnych i wymagają

cycl1 krytyków. Ceniąc i dobrze znając twórczosć Gorkiego, Lenin 

w niektórych swoich pracach nieraz przykiadowo posiugiwał się 

literacką „obrazowosc ią" pisarza. Tak np., w artykule pt.: Przed 

burzą Lenin szeroko i wszechstronnie wykorzystał emocjonalno-lite

racki ładunek znanego utworu Gorkiego pt. Zwiastun burzy. 

Wymownym swi adectwem osobistego, pełnego s<:rdecznosc1 

i troski stosunku Lenina do wi elk iego p isarza jest min. następu

iący drobny. ale jakże wymowny fakt : w liscie do A .W Łuna

czarskiego Lenin , zaniepokoiony złym stanem zdrowi a Gorkiego, 

pisze: zdrowie Gorkiego - to skarb w skali i o znaczeniu pań

stwowym . O tym nie wo lno zapominać nigdy! 

Pełnyr.i głębokiego i s;:czerego uczucia i serdeczności, mądrej 

i ludzkiej prawdy, symbolem i pomniki em wielkiej przyjażni, 1aka 

łączyia Lenina z Gorki m jest znakomity utwór pt. Lenin. W tym 

utworze, w prostych, po~bawionych patosu, szczerych słowach opo

wiada Gorki o Len inie - człowieku. Warto nadmienić, że sam Gor

ki nadał pie1wszej wersji tego atworu wymowny w swej prostocie 

tytuł - Człowiek . 

Pisałam Wam 1uz o tym kiedys. - z nac iskiem podkresla 

Krupska w liście do Gorkiego, - że ll1icz w ostatnim miesiącu 

życia odnalazł książkę , w której pisaliście o nim i kazał mi na głos 

czytać Wasz artykuł. Mam przed oczyma teraz twarz Iljicza, jak 

słuchał i jak przez okno spogląda/, tak jakby gdzieś w dal - pod

sumowywał bilans swego życia i o Was myślał„ 1 w tym samym 

liście. stanowiącym odpowiedz N.K. Kru pskiej na list Gorkiego , 

który pisarz napisał do ni ej po zapoznaniu się z jej Wspomnie

niami o Leninie, - czytam y da lej: „„ .kiedyście przyjechali , strasz

nie mi się chciało pomówić z W am i o Iljiczu i tak po prostu wy

płakać się po babsku w V\la szej obecnosci. w obecności cz/owleka , 

z którym ll1icz rozmawia / o sobie więcej, niż z kimkolwiek„ 

Olbrzymi wachl arz zainte resowań twórczych i literackich Gor

kiego, o którym z podziwem ni ejednokrotnie pisał i mówił Lenin, 

niewątpliwie , nie ma sobie równego w dziejach historii literatury 

światowej. Znakomity prozaik, auto r wie lkich dzieł o rozmachu 

i znaczeniu epicko-historycznym, powiesci, nowel i utworów peł

nych poezji i romantyki , głębo k iej oraz żarliwej ideowosci, jest 

Gorki jednoczesnie wielkim dramaturgiem, publicystą ciętym 

felietonistą, znakomitym i doswiadczonym dziennikarzem, wydaw

cą, świetnym redaktorem . ba, nawet krytykiem teatralnym, literac

kim i filmowym, autorem interesuiących scenariuszy i pomyslów 

inscenizacyjnych. Jest dzi alaczem i aktywnym rewolucjonistą, dob

rze i to z własnego doświadczen i a znającym zesłani a i więzienia 

carskie, natchnionym twórcą literatury proletariackiej, założycie

lem i współtwórcą literatury radzieckiej , organizatorem twórczego 

zycia pisarzy radzieckich , pierwszym ich nauczycielem, wychowa

wcą ideowym i przyj ac ielem. Znakomity pisarz i dramaturg radziec

ki Borys Ławreniew wielokrotnie z naciskiem podkreśl ał. że kazdy 



Antoni Czechow Maksym Gorki 

z nas, pisarzy radzieckich , zwłaszcza należących do pierwszego 

„ pokolenia'', a. raczej, okresu literatury radzieckiej, - ukoriczyl 

jedną tylko szkolę - szko lę Gorkiego . 
W olbrzymim i bogatym skarbcu twórczości Gorkiego osobną 

i pierwszoplanową pozycję zajmują jego dziela dramaturgiczne. 

Pierwsze jego utwory dramaturgiczn e ukazaly się na przełomie 

1900-nych lat i odrazu zwrócily na siebie uwagę. Wzbudziły już 

wówczas powszechne zainteresowanie , szturmem zdobywając ser

ca oraz umysły publiczności . Wokół tych utwo,-ów rozgorzaly na

miętne i żarliwe dys1rnsje , pełne ognia polemiki. Sztuki Gorkiego, 

podobnie jak inne jego utwory, aktywnie włączyly się w ówczesny 

nurt waiki społecznej i rewolucyjnej. 
Warto nadmienić , że sam Gorki nie uważa! siebie za zawodo

wego dramaturga. Palmę pierwszeristwa w tej dziedzinie przyznawal 

przede wszystkim A.P. Czechowowi. Bardzo wysoko cenił też dra

maturgię Leonida Andrejewa. Wedlug własnych slów, traktowa! 

swoje dramatopisarstwo, Jako zajęcie raczej uboczne, tym niemniej 

- bardzo interesujące. Mawia! nieraz, że jest kiepskim dramatur

giem. Byl nawet szczerze przekonany, że pisze sztuki zupełnie nie 

tak , jak należy i jak trzeba. Istotnie, sztuki Gorkiego byly inne. 

niepodobne do tych, jakie wówczas pisano i wystawiano. Były cał

kiem odmienne i nowe. 
I to nie tylko ze względu na tematykę , język oraz dobór charak

terów występujących w ich postaci. Chodzi/o równiez o kompozy

cję i strukturę dramaturgiczną tych utworów . Brak tego . co wówczas 

nazywano „kanonicznym wzorem" i fabularnym „kośćcem," nor-

malnym, według ogólnie przyj!łtych zasad rozwojem akcji drama

turgicznej. To były po prostu świetnie i niesłychanie prawdziwie 

ujęte przez autora wycinki i fragmenty, pulsującego ogniem we

wnętrznym życia, jak je później slusznie określił A.W. Łunaczarski. 

Poprzez pryzmat tych utworów Gorkiego, - pisał Łunaczarski -, 

przenikamy i zgłębiamy najbardziej ukryte zakamarki życia, pozna-

1emy go w całej rozciągłości i to najgłębiej. I na tym własnie, mię

dzy mnymi, polega znaczenie i wielkość t.z. dramaturgicznej szkoły 
Gorkiego". 

Warto nadmienić, że Lenin, niezmienni e podkreslaj ąc wielkość 

i znaczenie twórczosci Gorkiego, niejednokrotnie uwypu klając jej 

walory, wydał dosć sceptyczną opinę o znaf;omitej jego sztuce 

Na dnie. Lenin zobaczył ją na scenie dopiero po Rewolucji Pażdz1er

nikowej. Wydała mu się niezbyt teatraina i nieco ro :.twlekła. Nie po

dobało mu się również „umiejscowienie" akcji w domu r.oclego

wym, w warunkach specyficznych dla tego środowiska. Natomiast, 

bardzo wysoko ocenił sztukę Gorkiego pt. Starzec. Ten utwór, bez

przecznie, należy do jednego z najciekawszych w dramaturgii 

Gorkiego. P,-zynajmniej za taki wlaśnie uważa! go sam Gorki, 

który na przestrzeni wielu lat uporczywie wraca! do niego. wciąż 

go przerabiając i uzupelniając. Lenin zobaczył pierwszą scenicz

ną wersję tego znakomitego utworu w marcu 1919 roku na scenie 

Malego Teatru w Moskwie. To bardzo inleresujący , ostry i spo

łecznie drapieżny utwór, - powiedział wówczas po przedstawieniu . 

legar Bułyczow i inni - należy do utworów, napisanych przez 

Gorkiego w początkach lat trzydziestych. 10 lipca 1931 ro' u utwór 

został zatwierdzony do wystawi enia na sceni e Teatru im. W 2ch

tangowa w Moskwie. Jednocześnie legar Bułyczow i inni zosta ł 

przekazany przez Gorkiego Leningradzkiemu Wielkiemu Teatrowi 

Dramatycznemu. Prapremiera tej znakomitej sztuki odbyła się jed

nocześnie w obu teatrach 25 września 1932 roku . W 1934 roku 

wystawiono ją na scenie MCHAT,u. Bułyczow uznany został od

razu przez krytykę i publiczność za „prawdziwy klejnot " . Przetłu

maczono go na wiele, języków i wystawiono na scenach teatrów 

wielu krajów . 

W dziejach historii teatru i dramaturgii radzieckiej utwór 

Gorkiego legor Bułyczow i inn.i, - słusznie uchodzi za prawdziwe 

wydarzenie o wielkim znaczeniu artystycznym i ideowym; wywarł 

olbrzymi wpływ na dalszy rozwój radzieckiej twórczoś ci drama

turgicznej. W ramach odbywa1ącej się w 1936 roku tak zwanej 

rozmowy z młodymi dramaturgami znakomity pisarz i d 1·amaturg 

Mikołaj Pogodin, podkreślając znaczenie sztuk Gorkiego dla roz

woju radzieckiej dramaturgii, powiedział, m.in. D la nas, drama

turgów. legar E3ułyczow 1est utworem genia lnym . Jego bezgra

nicznie prosta i mądra w swojej prostocie fabula nauczy/a nas , 

jak należy cenić i pokazać wartość przeżyć człowieka , jego cha

rakteru na tle toczącego się wokół życia. Nauczyła . jak głębią 

poprzez człowieka , poznawać to życie . 

Postać Bułyczowa , stworzona nci sceni e Teatru im. W ach tan

gowa przez znakomi tego aktora Borysa Szczukin a, jest uwaza-
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na w dziejach teatru radzieckiego za prawdziwą i niezrównaną, 
jedyną w swoim rodzaju kreacją aktorskiej gry scenicznej. W bo

gatej galerii postaci, stworzonych przez Gorkiego , - pisze 

w swoich wspomnieniach B. Szczukin . - Jegor Bulyczow należy 

do najbardziej hojnie wyposażonych przez autora w peinokrwistą 
„gamę " prawdziwe ludzkich przeżyć i namiętności. 

Interesująca jest geneza powstania tego utworu. Jeszcze w 

dwudziestych latach Gorki nosil się z zamiarem napisania dra

matu, którego giównym bohaterem miał być kupiec, pokazany 

na tle rozgrywającyc:1 się wielkich wydarzeń społecznych i hi 

storycznych . W archiwum pisarza dot~;chczas zachowały się szki

ce pierwszego aktu tej riiedokończonej sztuki. Zachowały się 

również jej tytuły ,,robocze ": Jewgraf Bukiejew i Chrystofor Bu

kiejew Postać głównego bohatera tego nienap isanego utworu 

w ogólnym rzucie jest bardzo zbliżona do postaci Jeqora Buły-

Konstanty Stanisławski i Maksym Gorki z żoną 

czowa, skrystalizowanej w twórczej wyobrażm pisarza dopiero 

w trzydziestych latach . 

W póżniejszym okresie, w oparciu o te pierwsze próby, po

chodzące z !at dwudziestych, Gorki postanowił n ap isać cykl sztuk, 

których głównym tematem mia/ być wie lki okres historyczny, 

poczynając od lat przedrewolucyjnych, poprzez Rewolucję Paź 

dziernikową aż do bieżących wydarzeń współcz esnoś ci. Pomysł 

ten do pewnego stopnia był zbliżony do pomysłu , o którym nie

gdyś Gorki opowiadał na Capri Leninowi : opowiada /em wówczas. 

iż marzeniem moim jest opisanie dzie1ów jedn ej rodziny. które 
objęłyby okres prawie stuletni - do naszych czasów. Włoclz 1 -

mierz Iljicz słuchał mnie bardzo uważnie, poczym rzeki: ,.To sw1e l
ny pomysł, choć, rzecz jasna. trudny ." 

Z powyższych pl anów zrodził się po wi elu latach, jeden 

z na1bardzieJ monumentalnych utworów Gorkiego pt. Życie Klima 
Samgina. Natomiast, cykl dramaturgi czny. o którym była mowa , 

został przez Gorkiego zrealizowany w postaci fogara Bulyczowa 

oraz interesującej sztuki, stanowiącej dalszy ci ąg tego pierwsze

go utworu. Jest to dotychczas niegrana na naszych sc enach sztu
ka pt. Dostigajew i inni. 

Pracę nad tym utworem Gorki rozpoczął bezpoś redn i o po za

kończeniu Jegora Bułyczowa w drugiej połowie 1931 roku. Utwór 

został napisany w końcu 1932 roku. Prapremiera tej sztuki. opo

wiadającej o dalszych dziejach wielu postaci z Bu/yczowa dz i a łaj ą 

cych już w warunkach rewolucyjnych, - odbyła się na scenie 

Wielkiego leatru Dramatycznego w Leningradzi e 6 !l stopada 1933 

roku. 25 listopada tegoż roku wystawił ją Teatr 1m . Wach tango

wa w Moskwie. W 1938 roku sztukę Dostigajew i inni wystawił 

w Moskwie Teatr Artystyczny. 
ST N ISŁAW POWOŁOCKI 

Maksym Gorki z Lwem Tołstojem 
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NASZA KRONIKA 

ECHA OTWARCIA TEATRU 
IM. STEFANA JARACZA 

27 stycznia 1970 r. , po 1407 dniach milczenia, ożyla znów wi

downia i scena Teatru im_ Stefana Jaracza_ Generalnie przebudo

wany, o nowoczesnej elewacji fronton , piękny , 3-krotnie powię

kszony ha ll. odnowiona, choć w pe/ni zachowująca dawny se

:esyjny wystrój widownia , wszystko to w sumie sprawi/o bardzo 

korzystne wrażenie na pierwszych gościach Teatru, którymi byli 

przedstawiciele wladz Komitetu Łódzkiego PZPR z I Sekretarzem 

tow_ Józefem Spychalskim i M iasta z Przewodniczącym Prezydium 

Rady Narodowej m. lodzi - mgr Edwardem Kaźmierczakiem na 

czele, reprezentanci środowisk twórczych , prasa. Komitet Cen

tralny PZPR reprezentowal tow_ Juniewicz, Ministerstwo Kultury -

dyr. Jerzy Soko/owski. 

Na zdjęciu : mgr E. Kaźmierczak dokonuje symbolicznego 
przecięcia wstęgi w hallu teatru. 

„Człcwiek z karabinem" Pogodina 

Feliks żukowski i Ludwik Benoit 

Z OKAZJI WIELKIEJ ROCZNICY 

Z okazji 1 OO rocznic}' urodzin Wlodzimierza Lenina ukazalo się 

w czasopismach teatralnych 1 ogólnokulturalnych bardzo wiele 

artykułów poświęconyc:1 aktorom polskim - odtwórcom roli Le

nina. Wśród wielu znanych nazwisl\, takich, jak m.in . Jacek Wo

szczerowicz, Ignacy Machowsl,i . Marian Wyrzykowski, Kazimierz 

Dejmek, na p1er·wszym miejscu pojmvia się wielokrotnie nazwisko 

Feliksa żukowskil~go _ 

W roli tej wystą pi/ F. żukov1s k 1 po raz pierwszy we Wroclawiu 

w 1952 r. w sztuce M_ Pogodina Człowiek z karabinem. Był to 

w ogóle pierwszy „Lenin" na polskiej scenie, stąd - jak wspo

mina F. żukowski - ogromna trema; spotęgował ją ponadto bar

dzo kró tki okres przygo~owan , nad ro lą tą pracował bowiem od 

dluższego czasu Ignacy Machowski. któremu nagła choroba unie

możliwiła wys tc;p. 

Rola Leni a przynios ła F. żukowskiemu ogromny sukces, po

twierdzony Nagrodą Panstwową 1952 r. Spo śród wiei u entuzjas

tycznych ocen przytoczmy fragment recenzji Tadeusza Luto

gniewskiego z Przyjaźni : Felihs żukowski odtwarza post3ć Lenina 

z sugestywną silą wyrazu. z pełnym oddaniem zarówno jego bez

pośredniości , prostoty i szczerości w osobistym zetknięciu z sze

regowymi żołnierzami rewolucji jak i genialnei mocy intelektual-



„Trzecia patetyczna" Pogodina 
W środku Feliks żukowski 

nej i bezkompromisowości w walce z wrogiem. Doskonale ze

spolenie realistycznej sylwetki zewnętrznej Lenina z pełnym wydo

byciem siły wewnętrznej tej postaci - to ogromny sukces arty

styczny żukowskiego. 

W 1961 r. powrócił F. żukowski do tej roli w polskiej prapre

mierze ostatniej części trylogii Pogodina - Trzeciej patetycznej, 

realizowanej w Teatrze im. Jaracza w Łodzi przez radzieckiego 

reżysera Włodzimierza Bortko. Przedstawienie to w roku 1963 

pokazał żukowski już we własnej inscenizacji na Festiwalu Dra

maturgii Rosyjskiej i Radzieckiej w Katowicach, zyskując równie 

wielkie uznanie jak w Łodzi. 

Jerzy Sokołowski (TEATR Nr 6/1970 - Trudno odmalować iego 

portret ... ) tak wspomina tę kreację: „Widziałem tę drugą wersję 

przedstawienia. Na1bardziej przejmującą i subtelną wizją prze

mawia/a prawda obrazu psychologicznego: kultura, inteligencja, 

a jednocześnie wewnętrzne ciepło, bezpośredniość, humor .Geniusz 

pełen prostoty, bez patosu i koturnu. żukowski wydobył psychikę 

Lenina, ukazał jego wnętrze. Nie silił się na dokładność zewnę

trznych szczegółów i pozory prawdopodobieństwa; interpretował 

rolę w stylu właściwym swemu aktorstwu - bardzo polskim, wy

wodzącym się z najlepszej tradycji narodowego realistycznego 

warsztatu. Uzyskał efekt zadziwiająco trafny. Stworzy/ postać wy

jątkowo organiczną - znalazł formulę dla cieplej bezpośredniości 

i znamion gen iuszu. 



POWSZECHNY DOM TOWAROWY 

UNIWERSAL 
Łódź , Pl. Niepodleglosci 4 

POLECA 

bogaty wybór artykułów 

odzieżowych 

włókienniczych jubilerskich 

skórzanych muzycznych 

futrzarskich papierniczych 

dziewiarskich chemicznych 

gosp. domowego sponowo·turyst. 

telew.-radiowych kosmetycznych 

elektro-technicznych perfumeryjnych 

eksponowanych na czterech kondyg 
nacjach największego i najnowo
cześniejszego obiektu handlowego 
w lodzi. 

_____ PRZEZORNI 
UBEZPIECZAJCIE SIĘ 

Ol IASTEPSTW 
NIESZCZĘŚLIWYCH 
., Y PAD Kił W 

I P,Z-U. 

Z1łoszenia: 
llSPEITllllAT 
MIEJSKI PZU 

al. Kościuszki 5 7 
tel. 213-41 w. 41 
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IRYDION 
Stanislaw Wyspiański 

WESELE 
Stefania Grodzieńska i Jerzy Jurandot 

BALLADA O TAMTYCH DNIACH 
John Patrick 

KAŻDY KOCHA OPALĘ 
Bolesław Prus 

PLACÓWKA 
Adaptacia J. Kwapisz 
Aleksander Fredro 

PAN JOWIALSKI 

W przygotowaniu 

E. Albee 

WSZYSTKO W OGRODZIE 

Na scenie teatru „7,15" 

Ryszard Ruszkowski - Jul ian Tuwim 

JADZIA - WDOWA 
Stanisław Dobrzański - Julian Tuwim 

ŻOŁNIERZ KRÓLOWEJ MACAGASKARU 
Pierre Barillet i Jean Paul Gredy 
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