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MIKOŁAJSKIEJ

AKSYM GORKI, właściwie ALEKSIEJ MAKSIMOWICZ PIESZKOW urodził się
w 1868 roku w Niżnim Nowgorodzie nad Wołgą (obecnie Gorki). Był synem stolarza.
Po śmierci ojca wspólnie z matką zamieszkał w domu dziadka. W szkole uczył się pięć
miesięcy. Zmuszony do zarobkowania więcej do regularnej nauki nie wrócił. Po śmierci matki
uciekł z domu wielokrotnie zmieniając miejsca pobytu i zawody.
W 1886 roku w Kazaniu - dokąd udał się na studia, ale z braku środków kształcił się jako
samouk - po raz pierwszy zetknął się ze środowiskiem inteligenckim i rewolucyjnie nastrojoną młodzieżą. W 1891 roku podjął wielką pieszą wędrówkę po Rosji, między innymi do
Jasnej Polany - zaintrygowany postacią i mitem Tołstoja. Rok potem wydrukował swoje pierwsze opowiadanie („Makar Czudra'). Odtąd datuje się jego działalność literacka i publicystyczna - początkowo w pismach prowincjonalnych, wkrótce w prasie stołecznej.
Wydane w roku 1898 „Szkice i opowiadania' przyniosły mu rozgłos. Poznaje Czechowa i
Tołstoja. Rozpoczyna współpracę z marksistowskim pismem „Żizń'. Zostaje aresztowany i
zesłany. W 1902 roku został wybrany honorowym członkiem Akademii Nauk. Wybór ten na
żądanie Mikołaja li anulowano. Na znak protestu Czechow wystąpił z Akademii. Po
wydarzeniach 1905 roku za wydanie proklamacji wzywającej do obalenia caratu osadzono go
w Twierdzy Pietropawłowskiej i zwolniono dopiero na skutek protestu pisarzy rosyjskich i
europejskich.
Wkrótce wziął udział w pracach redakcji nowopowstałego pisma „Nowaja Żizń', którego
twórcą i kierownikiem był Lenin. W 1906 roku opuścił Rosję i jako emigrant polityczny po
kilkumiesięcznym pobycie w Ameryce osiedlił się we Włoszech, na Capri. Wziął udział w
londyńskim zjeździe SDPRR i nawiązał regularną korespondencję z Leninem. Założył na Capri
szkołę partyjną dla robotników kierowanych tam przez rosyjskie komitety. W 1913 roku
korzystając z ogłoszonej amnestii powrócił do Rosji.
Po Rewolucji Październikowej rozwinął działalność społeczną walcząc między innymi o
poprawę bytu uczonych i artystów. Na łamach „Nowej Żizni' w latach 1917-18 krytykował
działalność Lenina, w latach 1919-21 publikował artykuły wymierzone przeciwko obcej interwencji i kontrrewolucji. Wyjazd za granicę w 1921 roku spowodowany po części odnawiającą
się gruźlicą był formą emigracji po zatargu z wielkorządcą Piotrogrodu Zinowiewem, wyrazem
niezgody na poczynania nowej władzy. Gorki spędził trzy lata w czeskich i niemieckich
uzdrowiskach. W 1924 roku osiedlił się w Sorrento. Miał krytyczny stosunek do tego, co
działo się w Związku Radzieckim, wydawał pismo „ Biesjeda' nie rozprowadzane w kraju.
Mimo.to zdecydował się na powrót.
Fetowany ale i wykorzystywany przez Stalina udzielił poparcia radzieckiej władzy.
Wizytował fabryki i obozy pracy, w 1934 roku na pierwszym zjeździe pisarzy radzieckich
zwołanym między innymi z jego inicjatywy Gorki wygłosił referat - jeden z postulujących realizm socjalistyczny. Unikał jednak pisania o Stalinie, do czego wyraźnie był zachęcany.
Narastał konflikt między wodzem narodu a pierwszym pisarzem radzieckim za jakiego
powszechnie uznawano Gorkiego. Kiedy stało się jasne, że nie potępi aresztowanych
Kamieniewa i Zinowiewa odmówiono mu paszportu. Do śmierci w 1936 roku pozostał więc w swoich luksusowych rezydencjach - więźniem Stalina.

M

Mam organiczny wstręt do polityki i jestem bardzo
wątpliwym marksistą, gdyż nie wierzę w słuszność mas,
a zwłaszcza mas chłopskich.
Gorki

Andrzej Drawicz

I
Zaślepieni

fanatycy i pozbawieni skrupułów awanturnicy pędzą na złamanie karku w kierunku
rewolucji społecznej", choć jest to w gruncie rzeczy droga do anarchii, do ruiny proletariatu i
rewolucji. Klasa pracująca musi sobie zdawać sprawę, że Lenin eksperymentuje jej krwią, i że
napinając ducha rewolucyjnego proletariatu do granic ostateczności, czeka, co z tego
wyniknie. Klasa pracująca nie może dopuścić, by awanturnicy i szaleńcy zwalili na proletariat
odpowiedzialność za haniebne, bezsensowne i krawe zbrodnie, gdyż nie Lenin lecz proletariat będzie musiał za nie kiedyś zapłacić.
Maksym Gorki, Nowaja Żizń
21 listopada 1917 roku
Leninowi. jak wolno przypuszczać, zależało na wyprawieniu Gorkiego za granicę nie tylko
dlatego, że dbał o jego zdrowie, ale dlatego także, że chciał mu zaoszczędzić wszystkich
wstrząsów i rozczarowań okresu porewolucy1nego, zapewne w obawie, by nie nadszarpnęły
one jeszcze bardziej jego i tak już zachwianej wiary w rewolucję.
Gustaw Herling-Grudziński: Siedem śmierci
Maksyma Gorkiego, w : Godzina cieni, Wydawnictwo „Znak" 1991, s. 227
Sprawy zaszły tak daleko, że Zinowiew kazał przeprowadzić rewizję w mieszkaniu Gorkiego i
groził aresztowaniem wielu związanym z nim blisko osobom.
Władysław Chodasiewicz: Niekropol. Wospominania,
Bruksela 1939, w: Godzina cieni, Wydawnictwo „Znak" 1991. s. 229

ardzo ciekawie odmieniają się w naszych oczach dramaturgiczne losy Maksyma
Gorkiego.
On sam nie przeceniał wartości swego pisarstwa dla teatru. Wiedział, że pisze w stanie
zacietrzewienia, zjadliwie, inwektywnie, zgoła zrzędnie. To, co widział dookoła było
społeczeństwem w stanie głębokiego kryzysu. Przyczyny wydawały się jasne; tak przynajmniej sądzili marksiści, bliscy w swym myśleniu Gorkiemu. Wychodźca z nizin społecznych,
idący ku literaturze długą, okrężną drogą, poczuł się, gdy już przybył, powołany do wytaczania
oskarżeń i przeprowadzania scenicznych procesów pokazowych. Gniewało go mieszczań
stwo, a zwłaszcza mieszczańscy inteligenci, widziani w duchowym rozkładzie i marazmie. Ich
właśnie zajadle dźgał piórem, tworząc sceniczne ilustracje socjologicznych założeń; a
wiedząc. że je tworzy złościł się dodatkowo.
1 ·tak znaczna część jego dorobku dramaturgicznego zesztywniała. Potem okazało się, że
Na dnie daje możliwość innego odczytania, wolnego od prostackiego determinizmu. Na nizinach społecznych socjologiczne pęta spadały, ludzie określali się sami, grając uniwersalny
dramat egzystencji. Świeższym okiem zaczęto też patrzeć na Jegora Bułyczowa, z jego
rwącym więzy buntem; a potem na Wassę Żeleznową, wcielenie zwyrodniałego matriarchatu, obraz stający się w swym stężeniu wielką metaforą losu.
Słowem: odkrywa się stopniowo innego Gorkiego. Czy również Letnicy tę inność
potwierdzą? Wydaje się, że mamy na to wszelkie szanse. Ta sztuka ma również prokuratorską pasję i demaskatorską niecierpliwość pióra, która każe się bohaterom słownie samobiczować . Ale ma też gorkowską chłonność oka, plastyczność modelunku, wiarygodność
ludzkich zachowań, zgęszczenie materii psychologicznej.
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Z wiadomości; które ogłuszają, mogę się z Panem podzielić tylko tym, że „ Nakanunie"
wydrukowało „ Gioconda, obraz Michelangela", a w Rosji Nadieżda Krupska i niejaki M.
Spieranski zakazali czytania Platona, Kanta, Schopenhauera, Solowjewa, Taine 'a, Ruskina.
Nietzschego, Lwa Tołstoja, Leskowa, Jasjinskiego i wielu innych podobnych heretyków. („.)
Moja pierwsza reakcja była tak silna, że zacząłem pisać do Moskwy zawiadomienie o
wyrzeczeniu się obywatelstwa rOSYJskiego.

list Gorkiego do Chodasiewicza z
Gunterstahl, 8 listopada 1923 roku,
w: Godzina cieni, Wydawnictwo „Znak " 1991, s. 230
W sprawie - a jest to sprawa pierwszorzędne1 wagi! - czy wpuścić „ Biesjedę" do Rosji,
zwołano nadzwyczajną konferencję wielu mądrych i możnych ludzi. Trzech glosowało za
wpuszczeniem: Jonow, Kamieniew i Bielicki, reszta oświadczy/a: „ Nie wpuszczać jei a
wtedy Gorki wróci do kraju". Ale Gorki nie wróci. Gorki jest też uparty.
list Gorkiego do Chodasiewicza z
Sorrento, 15 maja 1925 roku,
w: Godzina cieni, Wydawnictwo „ Znak" 1991, s. 230-1.

Jest tu, mówiąc zwyczajnie, co i czym grać. I zagrać można - znowu - dramat egzystencji
w warunkach półważkości, w szamotaninie dążeń i pragnień, spętanych przez różne
niemożności . Wszystkich męczy poczucie bezsensu, większość chciałaby się przedrzeć ku
sensowi, ale nie wie jak i którędy, więc zderza się i rani nawzajem . To przejmujący balet letniskowy - w ustawicznym snuciu się po scenie, wkraczaniu i wychodzeniu krótkoterminowych przybyszów, którzy są poza roboczą powszedniością dnia codziennego, a więc podwójnie nie wiedzą co ze sobą zrobić. Pojemna metafora sytuacyjna odsłaniająca, co tu gadać,
chwyt rasowego dramaturga.
Jest zresztą, w Letnikach, szansa na duży teatr, której Gorki dotyka. W letniskowy plener
wchodzą aktorzy-amatorzy, a więc przebierańcy, powołani do grania ról - i oto już ktoś bierze
kogoś za kogoś innego, a czyjeś wejście staje się ironiczną i groteskową puentą , i plany życia
i sztuki mieszają się jeszcze bardziej, zyskując nową głębię. Na niedługo co prawda. ale
uchylenie innego wymiaru nie przemija zupełnie bez śladu . I przecież też o czymś świadczy.
Dalibóg, to wcale nie był taki zły pisarz, za jakiego - prawem przekory wobec niedawnych,
politycznych ocen - przyjęło się go uważać. Poza wszystkim innym nauczył się chyba niejednego LJ swego większego talentem, sąsiada w epoce, Czechowa . Klimat przewrotnej
niemożności i wyrafinowanego udawania Trzech sióstr wydaje się przedłużać w epizodach z
życia trzech małżeństw i dwóch rodzeństw, oraz pewnej ilości osób towarzyszących. I jest to,
zgodnie z duchem nadchodzącej teatralnej epoki, dramaturgia otwarta. Nic nie stoi na
przeszkodzie, aby otworzyć ją jeszcze bardziej, oczyszczając z prostackiego dydaktyzmu,
przesadnej rodzajowości i nacisku socjologicznych dopowiedzeń. Będzie to, w bez mała sto
lat później, zaskakująco i odświeżająco inny Gorki.

Mniejsza jednak o to, czy Gorki by/ komunistą, czy nie: po decyzji z roku 1925 nie mógł się
już cofnąć. Mógł tylko wyciągnąć konsekwenqe z tego, co zrobi/ - wrócić do Rosji. Ze
względów finansowych, gdyż dzięki zręcznej taktyce Kriuczkowa siedział głęboko w kieszeni
sowieckiej; ze względów prestiżowych i z pobudek dumy osobiste], gdyż nie chciał się przyznać nawet przed samym sobą do błędu; ze względów częściowo politycznych, gdyż nienawidzi/ szczerze sztywnej, skamieniałej postawy antysowieckiej emigrantów rosyjskich; pod
wpływem naturalne1 ludzkiej próżności, gdyż chciał w Rosji zakosztować smaku przywilejów,
rozgłosu i autorytetu największego współczesnego pisarza rosVJskiego; i „last but not least "
z pobudek czysto uczuciowych, gdyż tęskni/ za krajem.
Gustaw Herling-Grudziński: Siedem śmierci
Maksyma Gorkiego, w: Godzina cieni ,
Wydawnictwo „Znak" 1991, s. 234
Od pierwszych dni pobytu pisarza w Moskwie Jagoda zastosował środki, które by
ograniczały możliwość jego kontaktów z ludźmi. Za to mógł studiować życie ludu na spotkaniach z robotnikami różnych fabryk i pracownikami podmoskiewskich pokazowych sowchozów. Te spotkania również orgamżowalo NKWD.
Aleksander Orłow : Stalin i Gorki. Z cyklu:
Byłem generałem NKV\ D, Forum 1990/5, s.22

Stosunki między Gorkim i Stalinem stawały się napięte. Na początku 1934 r. by/o 1uż zupełnie
oczywiste, że tak bardzo pożądane] przez Stalina książki nie zobaczy się.
Izolacja Gorkiego stała się jeszcze ściślejsza. Dopuszczano do niego tylko niewielu
wybranych, „ odfiltrowywanych" przez NKWD. Jeśli Gorki wyraża/ chęć zobaczenia się z kimś
postronnym, dla ,,resortu" niepożądanym, to owego postronnego natychmiast usuwano z
Moskwy... Z opinią samego Gorkiego już się nie liczono ...
Aleksander Orłow: Stalin i Gorki, Forum
1990/5, s. 23
Leczyliśmy

Gorkiego na chorobę serca, ale eierp1a/ on nie tyle fizycznie, co moralnie - nie
siebie wyrzutami. Nie miał już czym oddychać w Związku Sowieckim i
namiętnie pragnął powrotu do Wioch. W rzeczywistości stara/ się uciec od samego siebie,
brak mu JUŻ jednak było sil na większy protest. Ale nieufny despota na Kremlu bal się
otwartego wystąpienia sławnego pisarza przeciw ,,regimowi ". I jak zawsze, w stosownej
chwili, wymyśli/ najbardziej skuteczny środek. Tym razem była nim bombonierka - tak, 1asnoróżowa bombonierka, przewiązana jedwabną wstążeczką. Leża/a na nocnym stoliku przy
łóżku Gorkiego, który lubił częstować odwiedzających go gości. Wkrótce po je1 otrzymaniu
obdarował szczodrze czekoladkami dwóch pielęgniarzy i zjadł sam kilka. Po godzinie wszyscy
trzej poczuli dotkliwe bóle żołądkowe, a w godzinę później nastąpi/a śmierć. Dokonano natychmiast sekcji zw/ok. Wynik odpowiada/ naszym najgorszym obawom. Wszyscy trzej zmarli od trucizny. My, lekarze, m ilczeliśmy. Nawet wówczas, gdy z Kremla podyktowano
najzupełniej fałszywą wersję śmierci Gorkiego, nie zaprzeczyliśmy. Ale nasze milczenie nas
nie uratowało.
relacja Brigitte Gerland po spotkaniu z Pletniewem,
lekarzem Gorkiego w obozie w Workucie, w: Godzina
cieni. Wydawnictwo „Znak" 1991, s. 242
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