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MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWóRCZOśCI MAKSYMA GORKIEGO 

(ALEKSEGO PIESZKOWA) 

1868 

Aleksy Pieszkow, syn Maksymo, rzemieślnika, urodził się 

w Niżnim Nowgorodzie. 

1872 

Po śmierci Maksymo Pieszkowo żono jego przenosi się wraz 

z synem do swego ojca, właściciela farbiarni, który wkrótce troci 
mają tek . Rodzina wpada w nędzę. 

1875 

Aleksy Pieszkow zaczyna chodzić do szkoły. fodnocześnie pro

cuje zarobkowo,zbierojąc gałgany i papier. Po kilku miesiącach 

przerywa naukę no skutek choroby. 

1875---1884 

Aleksy Pi eszkow pracuje jako chłop i ec na posyłki . Kilkakrotnie 

zmien;a zajęcie, potem praktykuje u kreślarza . Po śmierci matki 

ucieka z domu, procuje jako kuchc i,k no statku, zmienia miejsca 

pobytu i zawody, procuje kolejno jako dozorca, piekarz, stróż 

nocny. 

1884 

Aleksy Pieszkow wyjeżdża do Kazania no studio ; nie mając 

środków nie może j ednak wstąpić na uniwersytet i pracuje w 

różnych zawodach. 

1886 

W Kazaniu Aleksy Pieszkow styka się ze środowiskiem inteli

gencji, z rewolucyjnie nastrojoną mlodzieżą, kształci się jako 

samouk, czyta Marksa, zapoznaje się z utworami klasyków. 

1889 

Aleksy Pieszkow wraca do Niżniego Nowgorodu. Znajomość z 

Korol en ką. Pierwsze utwory literackie i poezje. Aresztowany w 

związku ze sprawą rewolucjonisty Sarnowo, przebywa przez mie

siąc w więzieniu. 

1891 

Wi e lka wędrówko p ieszo po Rosji. 

1892 

Opowiadanie „Makar Czudro" wydrukowane po raz pierwszy 

w tylfiskiej gazecie „Kaukaz" (Kawkaz) pod pseudonimem Mak

sym Gorki . 

1898 

„Szkice i opowiadania" (Oczerki rasskozy), wydane w dwu 

tomach, przynoszą Gorkiemu rozgłos . 

1899 

Gorki zaczyna wspólpracowoć w marksistowskim czasopiśmie 

„życie" (lizń) . W tym samym roku w Jałcie poznaje Czechowa. 

1900 

Gorki poznaje Tolstoja w Moskwie. 



1901 
W marcu Gorki bierze udział w demonstracji w Petersburgu. 

W kwietniu w czasopiśm:e „Żizń" ukazuje się „Pieśń o zwiastu

nie burzy" (Fie snia o buriewiestnikie). Po powrocie do Niżniego 
Nowgorodu Gorki zostaje aresztowany i zesłany do Arzamasu. 

1902 
Gorki zostaje wybrany honorowym członk'em Akademii Nauk 

a le Mikołaj l'I poleca unieważnić wybory ze względu na rewolu: 
cyjną działalność Gorkiego; Czechow i Korolenko występują na 
rnak protestu z Akademii Nauk. 

1905 
Gorki zostaje osadzony w twierdzy Pietropawłowskiej, jako au

tor odezwy zawierającej żądanie detronizacji Mikołaja li. Po 

wyjściu z twierdzy, w grudniu, Gorki poznaje Lenina. Bierze żywy 
udział w pracach redakcji „Nowe Życie" (Nowaja Żizń), której 
ideowym twórcą i rzeczywistym kierowniki em był Lenin. 

1906 
W styyczniu Gorki występuje na mityngu w Helsingforsie, po 

czym opuszcza Rosję stając się emigrantem politycznym. W paź
dzierniku osiedla się we Włoszech, na Capri. 

1907 
Gorki bierze udział w londyńskim zjeździe SDPRR. 

1908 
Gorki rozpoczyna regularną korespondencję z Leninem. 

1909 
Gorki zakłada na Capri szkołę partyjną dla robotników skiero
wanych przez komitety partyjne Moskwy i innych miast. 

1913 
Gorki redaguje dzia ł lireratury pięknej w piśm ie bolszewickim 

„Oświata" (Proswieszczenije). W grudniu, po ogłoszeniu amnestii, 
wraca do Rosji. 

1914-1921 
Ożywiona działalność literacka i publicystyczna Gorkiego. 

1921 
Gorki, chory na płuca, wyjeżdża do Włoch. 

1921-1927 
Za granicą Gorki pisze kilka większych utworów literackich 

oraz rozwija ożywioną działalność publicystyczną. 

1928 
Powrót Gorkiego do ZSRR. 

1929 
Na V Zjeździe Rad ZSRR Gorki zostaje wybrany do CIK (Cen

tralnyj lspołnitielnyj Komitiet). 

1934 
Gorki bierze udział w organizacji I zjazdu literatów radziec

kich, któremu przewodniczy. 

1936 
Smierć Maksyma Gorkiego. 
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A. Treplew 

MAKSYM GORKI NA WOŁDZE 

Wiosną 1895 roku obywatele samarscy przyglądali się z cie

kawością młodemu oryginałowi, który się zjawił w ich mieście. 

Wysoki , barczysty, odrobinę zgarbiony, kroczył niezmordowanie 

wzdłuż zakurzonych ulic i przez błotniste place tar~owe, wcho
dzi/ do piwiarni i knajp, wstępował na pokład parowców, obok 

łodzi i tratw, pokazywał się w ogrodzie miejskim, zaglądał do 

okien i otwartych drzwi sklepowych. Słowem obijał się wśród 

pstrego tłumu i strojnej publiczności, jak gdyby wpatrując się 

wszędzie w gąszcz życia, 111słuchując się w jego zgiełk i rozgwar. 

Przechodniów, zwłaszcza tych „pańskich", napełniał zdziwieniem 

j ego różnolity, składany strój: mocno już podniszczona, ciemna 

kurtka, rozwiewająca się podczas chodzenia, pod nią „rubasz

ka" rosyjska, ściągni ęta wąskim pa sk iem kaukaskim, niebies kie, 

bawełniane szara wary cnochłackie, buty to~arskie , miękkie, z lo

tami z2 skóry zielonej. cze rwo ne j i żółtej. \/J ręku m : ał gruby kij 

sękaty, na głowie miękki, czarny kapelusz, z dużymi s.krzydłami, 

powyginanymi od deszczu , „kapelusz grecki ej krainy" jak nazy. 

waliśmy - j eszcze w czasach gimnazjalnych - takie nakrycie 
głowy . 

Spod kapelusza zwisały długimi pasmami jasne włosy. 

Szczególny ten młodzian pojawiał się w podmiejskich okolicach 

i letniskach, bobrował po samarskich łęgach, po rzece Tatiance, 

kręcił się wśród chlopów i koni, wśród wozów o podn iesionych 

hołoblach i wśród gryzących pe stki chłopek . Przeprawiał się na 

„tamten brzeg" Wołgi, kręci• ! się, wszędzie wsuwając swój nos 

ostry, o wyraźnie zarysowanych nozdrzach. Wysoko wzniesione 

brwi tworzyły na czole zmarszcżki, nadajqc wyraz lek~iego zdlzi

wienia twarzy szarej. be z rumieńca, o wydatnych kościach pa.

liczkowych. Wzrok wydawał się nieco błędny, ale człowiek spo

strzegawczy zauważyłby, że wzrok ten wpijał się chwilami ostro 

w przedmioty, jak gdyby obejmując je chwytliwie i władczo za

garniając. Znika ł wówczas ledwo dostrzegalny uśmiech , igrający 

naiwnie w jasnych oczach i pośród niewielkich wąsów. Twarz 

stawała się poważna, chyliła się w tył głowo, lekko rozdymały 

się nozdrza, a cała niezgrabna postać prostowała się. 

„Któż to ta,ki? - myślał sobie mieszczuch. - Może jeden z 

tych dziwacznych duchownych, co to przem ie rzają Ruś? Może 

diakon pozbawiony śwęceń ... lub po prostu aktor małorosyjskiej 

trupy w stroju skompletowanym w czasie włóczęgi." 

I nikt ni e byt zdziwiony, dowiedziawszy się po pewnym czasie, 

że to nowy współpracownik „Gazety Samarskiej", piszący co

dziennie felietony o miejscowych bolączkach - Jechudiił-Chłami 

da. Licho wie, co za pseudonim! Też pomysł! Takie było po

wszechne zdanie. Ale ten pseudonim szczególnie pasował do 

całego wyglądu nowego współpracownika, do całej tej osobli

wej figury, która tchnęła nie ty!ko zewnętrznie „cyganerią", ale 
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też i jakimś innym „wędrow n ictwe rn" - poszukiwani em war

tości duchowych ... 

(.„) N iebawem zaznajom i łem się z nim, dowiedzialern się, że 

nazywa się Aleksy Maksymowicz Pieszkow i pochodzi z Niżniego. 

Że jest robotniki em i od jakiegoś czternastego roku życ i a, zbiegł 

szy spod opieki w ujaszka - przedsięb : orcy, wlóczy si ę po Rosji, 

trudnią c najró ż norodn iejszym i' zajęciami. Sarn Aleksy Maksymo

wicz tak o nich mówił i pisał: „Wkroczylem w życi e , w życie 

aktywne, jako terminator malarza, potem piekłem bułk i , malo

wałem obrazy święte, pasłem konie, kopałem ziemię dla różnych 

ce lów, między innymi dla nieboszczyków. Byłem tragarzem, stró

żem nocnym, ogrodnikiem, karczowalem pnie i próbowałem po

nadto wj elu innych wolnych zawodów". 

Mówił też A leksy Maksymowicz, że byt pomywaczem w bufe

cie na stacji. Ale miewa! również i „s•anowiska". Przez kró tk i 

czas procowal no kolei, a w Kazaniu stal na cze le spółdzielni 

piekarskiej. w szybkim tempie zbankrutował i wier-zyciele zabrali 

wszystko do ostatniego grata. Powodowani jednak dobrocią 

i osobistą sympatią dla niewinnego bankruta, •.vierzyciele po

zos tawili Al eksemu Maksymowiczowi pasek rzem ienny z koukas

k·m d eseniem. Mówił wreszcie, że pisal opowiadania; a „Makar 

Czudra" podoba t się samemu Korolence i byt drukowany w „Ga

zede Niżegorodzkiej" a przedrukowany 111 0 Kaui:azie - mówił 

też, że bel e trystykę podpisuje nazwiskiem Maksym Gorki. ( ... ) 

Gorki pisał bardzo dużo i niezwykle latwo. W 1894 r. debiu

tował w „Gazecie Samarskiej" opowiadaniem „Dwaj1 bosiacy". 

W r. 1895 dal serię opowiadań pod głównym tytułem „Obrazki 

w ci eniu" . Trzecia z kolei rzecz to „Czernomorie" (poemat), słyn

na „Pieśń o sokole", która pod tym tytułem weszła do zb ioru 

utworów. Jeszcze w latach 1895--1896 w izdebce przy Woznie

sieńskiej napisał i umieśc i. I w „Gazecie Samarskiej": „Na trat

wach", „Opowieści starej1 lzergil", „O maleńkiej wróżce i młodym 

pastuchu", „Historia ze sprzączkami", „Raz jesienią", „O czyżyku 

co łgał" i szereg drobnych utworów oraz szkiców: „Piękność", 

„Wniosek", „Podział", „Zmartwienie", „Bajki", „Ma-a-lutka", 

„Kobieta o niebieskich oczach", „Gość", „Samotny", „Nieprzy

jemność", „O tym, jak schwytano Siemagę", ,,Babcia Akulka", 

„Woźnico", „Pocztylion", „Chwile wypoczynku nauczyciela Kor

ży'ka", „Dzwon", „Wesele'" oraz inne. W Samarze zaś napisał 

„Czelkasza". Wiele z tych obrazków i opowiadań nie znalazło się 

w wydaniac h zbiorowych, inne odegrały rolę szkiców do prac 

późniejszych, szerzej zakrojonych. 

Czy Gorki pisał wiersze? Tak. Widziałem u niego grube ze

szyty z wierszami, ale Aleksy Maksymowicz bardzo skąpo dzieli! 

się nimi ze słuchaczami. Lubił jednakże włączać wiersze do 

utworów prozą i sztuk: uroczy wiersz znajduje się w „Letnikach". 

w: „Maksym Gorki we wspomnieniach 

współczesnych" Spółdzielnia Wy

dawnicza „Współpraca", 1949 s. 29-311; 

39-41. 

T E A T R 
im. Cypriana Norwida w Je I en ie j G ó r ze 

Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 

Odradzenia Polski 

Dyrektor 
ALINA OBIDNIAK 

Zastę pca Dyrektora 
MIROSŁAW SIENKIEWICZ 

MAKSYM GORKI 

OSTATNI 
(Poslednije) 

szt u ka w 4 aktach 

Przełożył: 

KAZIMIERZ TRUCHANOWSKI 

Reżyseria 

ALINA OBIDNIAK 

Scenografia 

BARBARA ZMYSŁOWSKA 

Muzyka 

BOGDAN DOMINIK 

Premiera - grudzień 1987 r. 

XLlll sezon, czwarta premiera sezonu 1987/ 88 



OBSADA: 

Iwan Kolomy jcew - Wiesław SIERPINSKI 

Jakub, jego brat Bogusław KOZAK 

Zol ia, żono Iwona Irmino BABINSKA 

Aleksander l Bogustow SIWKO 

Nadieżdo Krystyno DMOCHOWSKA 

Lubow Marto ŁĄCKA 

Piotr . Marek KĘDZIERSKI 

Doktor Leszcz - Jacek DELEŻYŃSKI 

Pani Sokołowa - Henryko DYGDAlOWICZ 

Jakoriew - Piotr SZULC 

oraz 

Wiero - Dorota ZIELINSKA 

I 
Asystent żysera 

IRMINA BABIŃSKA 

Spektakl z przerwą 



8 

Inspicjent sufler - Krystyno Kozak 

Kierownik sceny 
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perukarskiej 
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Hen ryk Oleszkiewicz 

Scanisłow Tokarski 

NAUK/\ KRiSHNAMURTIEGO - REWOLUCJA UM VSLU 

(„.) Genem światowego kryzysu b'erze się, („.) z deformacji 

nas samych. Świat bowiem jest „przdłużeniem" naszego umysłu, 

jego proj ekcją, eskalacją stosunku człowieka do człowieka. „Nie 

może my stworzyć społeczeństwa rozumnego - pisze Kr;shnamurti 

- nie możemy zaprowadzić na świecie poko ju, pók i człowiek 

jest niewyrozumiały, brutal ny, wspó lzawodniczą cy („.) Ustawodaw

stwa i re fo rmy spoleczne mogą wp rowadzić czasowe ulepszenie, 

ale bez przemiany człowieka nie będzie na św :ecie ładu, har

moni i, pokoju („. ) Społeczeństwo jest proj e kcją nas samych". 

„Ponieważ j e ste śmy w ciągłym konfl ikcie sami ze sobą, kon

f likty i zatargi mnożą się na świecie. Rozszerzając się, nasze 

indywidualne problemy i trudności stają się problemami świata . 

Dopóki będziemy skłóceni w sobie, życie na ziemi pozostanie 

niekończącą się walką". 

„Nie tylko zewnętrzne wypadki - jakkolwiek straszne były 

i wstrząsające - sprowadziły obecny chaos i mękę. Są one ra

czej wynikiem chaosu i' nędzy w każdym z nas. Zanim więc n:e 

zrozumiemy zagadnienia jednostki, nie może być mowy o ladzie 

w nas samych, a więc i na zewnątrz nos ( „. ) Ponieważ my sami 

jesteśmy odpowiedzia lni za panujący dziś chaos, więc w sobie 

samych musimy dokonać przewartościowania wszystkich wartości" . 

w: Stanisław Tokarski 

„Jogini i wspólnoty. 

Nowoczesna recepcja hinduizmu", 

Ossolineum, 1987; str. 103-104. 
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Sztuka „Ostatni" została po raz pierwszy wydrukowana w al

manachu Towa rzystwa „Wiedza" w roku 1908. W wydaniu 

osobnym ukazała się w tym samym roku w rosyjskim wy

dawnictwie zo granicą (Buhnen - und Buchverla g russischer 

Autoren, I. lodyżn ikow, Berlin, 1908) . 

W roku 1923 sztuka ukazola się w jednym z tomów wydania 

zbiorowego d zie l Gorkiego. 

Cenzura carska zabroniło wystawi en ia „Ostatnich". W raporcie 

cenzury z dn. 10.V.1908 czytamy m.in.: „Przed widzem przesuwa 

si~ szereg osób pozostają cych no służbie w policji, których autor 

przedstawia jako skoń czonyc h łajdaków. Dlaczego sz tuka nosi 

tytuł „Ostatni", tego całkiem pojąć nie mogę . " 
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W repertuarze: 

Julian Tu wim - PORWANIE SABINEK 

Ju lian Tuwim - BAL W OPERZE 

W przygotowa niu : 

Fiodor Dostojewski - BIESY 

Organizacja widowni w tereni e 

!RENA TURALSKA 
tel. 246-32 

Organizacja widowni w siedzibie: 

LIDIA OSTROWSKA 
tel. 223-25 

O pracowan ie i reda!:c ja progra mu 

URSZULA LIKSZTET 

DZG JG 271 3; 2-2-02 11 6/ 87 700 120x240 C-18 
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