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Premiera w listopadzie 1984 r. 

TEATR MAL Y • SCENA TEATRU NARODOWEGO 

Maksym Gorki urodził się 16 (28) III 1868 r. w Niżnym Nowogrodzie (obecnie 
Gorki). Umarł 18 VI 1936 r. Debiutował w 1892 r. opowiadaniem „Makar Czudra". 
Rozgłos przyniosły mu wydane w 1898 r. dwa tomy „Szkiców i opowiadań". W 1902 
został członkiem honorowym Akademii Nauk. Anulowanie tego wyboru na zle
cenie Mikołaja II stało się głośnym skandalem politycznym. Gorki kierował wy 
dawnictwem „Znanie" grupujących pisarzy postępowych, brał udział w działalno
ści rewolucyjno-propagandowej, był więziony w 1898 i 1901 r. Za udział w rewo
lucji 1905 r. został osadzony w Twierdzy Pietropawłowskiej. 

W latach 1905-1913 przebywał na emigTacji we Włoszech. Po Rewolucji Paź
dziernikowej rozwinął szeroką działalność społeczną, organizował życie artystyczne 
w Związku Radzieckim, redagował wiele pism społeczno - literackich. Jego pisar
ski dorobek jest ogromny, składają się nań powieści, nowele, szkice, artykuły pu
blicystyczne i krytyczne (Gorki sformułował podstawowe założenia teoretyczne rea
lizmu socjalistycznego), a także sztuki teatralne, wśród których największy rozgłos 
zdobyły: „Mieszczanie" 1902, „Na dnie" 1902, „Jegor Bulyczow" 1932, „Dostigajew 
i inni" 1933, „Letników" napisał Gorki w 1904 r. 

... Wie Pan, napiszę cykl dramatów. Z całą pewnosc1ą. Jeden 

z życia inteligencji. Gromada ludzi bez ideałów i nagle pomiędzy 

nimi jeden, który ma ideał! Złość, trzask, wycie, harmider. 

N. Nowogród 
13-17 (26-30) października 1901 

Z listu M. Gorkiego do Konstantego Piatnickiego 

Jako człowiek, który chyli czoła przed narodem polskim, nie

zmordowanym w swej walce o wolność, jestem gorącym wielbi

cielem literatury polskiej i cieszyłbym się niezmiernie, gdybym 

mógł zapoznać naród rosyjski z życiem duchowym jego braci złą

czonych z nim wspólnotą krwi. 

MAKSYM GORKI 





W młodości zapadło mi 

głęboko w duszę pytanie: 

jak to się stało, jak to jest 

możliwe, że nasze wstrętne 

życie tworzyło jednak do

brych ludzi? 

Nie lubię kapłanów mo

ralności, którym się zdaje, 

że powołani są do sądzeni~ 

wszystkich i wszystkiego. 

Nie lubię ludzi mądrych, 

którzy nie umieją czuć. 

Wszyscy tacy ludzie są źli i 

źli nikczemnie. 

Wierzę w nieskończoną 

ciągłość życia, życie zaś, w 

moim rozumieniu to dążenie 

ku doskonaleniu ducha. 

Nie znam nic piękniejsze

go, bardziej złożonego, cie

kawszego niż człowiek. Czło

wiek jest wszystkim. 

Jeżeli bywam szorstki, je

żeli używam ostrych słów, 

to nie znaczy, że jestem 

obrażony lub chcę kogoś 

obrazić, to nie znaczy, że za

pominam, jak nieszczęśliwi 

są ludzie, jak ciężko im żyć, 

jak mało winni są temu, iż 

są głupi i chciwi. 

Przeklęta przeszłość uci

ska, wypacza ludzi i będzie 

ich uciskała i wypaczała, do

póki nie zmienimy podstaw 

życia, jego ekonomiki. 

Ludziom potrzebna jest 

inna rzeczywistość niż ta, w 

której przywykli żyć. 

Uważam, że ludzi nie zawsze można winić za podłość, bo popeł

niają ją pod naciskiem konieczności, wskutek słabej woli, struktu

ra bowiem życia oparta jest na chciwości, zawiści, na nikczemnej 

brutalności człowieka wobec człowieka. 

Człowiek jest wolny ... Za wszystko płaci sam: za wiarę , za me·· 

wiarę, za miłość, za rozum - człowiek za wszystko płaci sam 

i dlatego jest wolny. 

Wyrobiłem sobie przekonanie, że każdy człowiek, który ma 

odwagę żyć wedle praw swego wewnętrznego świata i nie wyko

ślawia się gwałtem w imię czegokolwiek, istniejącego poza obrę

bem jego „świata - chociażby" to był Bóg, albo jaka inna idea 

równie wielka i wymagająca - całkowicie zasługuje na szacunek 

i nie mam prawa mu przeszkadzać, by tak żył, jak chce ... jeżeli on 

mi nie przeszkadza żyć tak, jak ja chcę. 


