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„ T. K. I INNI" 
Z TADEUSZEM KONWICKIM 

rozmawiają: 

BEATA SOBOŃ i LECH BUDKECKJ 

L.B. Zacznę od banału. Jakie motywy skłoniły Cię do wyboru 
teatru, jako formy wypowiedzi? 

T.K. Przede wszystkim pamiętam nasze, Twoje, moje 
przeds tawienia szkolne, gimnazjalne w Wilnie, w teatrze na 
Pohulance. Wtedy zetknęliśmy się po raz pierwszy z tak zwaną 
magią teatru. Z tą chwilą osobliwą, kiedy gasną światła, brzeg 
kurtyny rozjarza się od świateł rampy i słychać gong. To 
powtórzyło mi się w 1945-46 roku, kiedy znalazłem się w Krako
wie. Przedstawienia teatralne były wtedy ogromnymi wydarze
niami . Oczywiście, na to składało się wiele spraw, a mianowicie 
przez sześć czy siedem lat nie chodziliśmy do teatru, do kina, 
z rozrywkami było ciężko. Z drugiej strony - w Krakowie 
znalazło się w tym czasie wielu wybitnych artystów, aktorów. 
Chłonność nasza była tak wielka , że ci aktorzy zajęli bardzo 
wysokie miejsce w moim życiu. Może też dlatego wyrobił się we 
mnie wtedy pewien kompleks teatru . Nigdy nie ośmieliłem się 
napisać sztuki (raczej adaptowano moje książki), chociażby 
z tego względu, że literacka forma teatralna jest jakby na 
najwyższym piętrze kunsztu literackiego. Dlatego, że nie można 
posłużyć się ani nastrojem, ani opisem, ani żadnym chwytem 
literackim, który wspomaga bieg akcji, czy rozwój sytuacji. To 
sam, czysty, wyczyszczony do końca dialog, z którego wszystko 
musi wynikać - i postać, i sytuacja, i dramat, i poezja 
i ewentualna magia. Dlatego (a może też i z innych względów?) 
zainteresowałem się kinem, filmem, jako pobocznym zajęciem. 
Wpisałem się do filmu, może z tego powodu, że byłem 
strasznym kinomanem przed wojną. Wszystkie kina wileńskie 
mnie znały, przesiadywałem po dwa-trzy seanse. I wydawało mi 



się - wstyd powiedzieć - że kino jest formą dużo nowocześniejszą 
i więcej obiecującą od teatru. I z tego względu mój dotychczasowy 
kontakt z teatrem. to przede wszystkim aktorzy. Aktorzy, 
z którymi pracowałem w filmie, albo z którymi się zaprzyjaź
niłem. Bo o dziwo. aktorzy najbardziej przystają do mojej 
osobowości (psychologicznej), bardzo ich lubię i bardzo dobrze 
się wśród nich czuję. Jako literat mogę się też wiele od nich 
nauczyć. Pomocna jest mi ich otwartość, sprawność zawodowa, 
profesjonalizm. Obcowanie z tą inną „sferą psychologiczną" 
daje mi poczucie wewnętrznej stabilności. I teraz, kiedy przyszły 
dla mnie czasy nie bardzo strawne ze względu na kruszenie się 
wszelkich wartości • na demonstrowanie wszystkich najgor
szych cech społecznych. których nigdy nie znosiłem, jak agresja. 
chamstwo, chaos - to wszystko zachęciło mnie do tego. by 
skorzystać z okazji i schronić się w środowisku aktorskim. 

B.S. Z jakich powodów wybral Pan na swój „debiut teatralny" 
właśnie ten dramat? Jegor B11~vc:.ow jest właści wie sztuką 
socrealistyczną w jakimś ensie. Czy w swej adaptacji chce Pan 
pokazać tylko Rosję, czy może też Polskę, teraźniejszość.„? Jak 
będą więc wyglądały te rel!!cje w Pana inscenizacji? 

T.K. W ·zyscy zna m_ dramatyczny życio ry · Gorkiego. jego 
wspaniałą n a iwność . która doprowadziła go d o tego. że wziął 
ud z iał w wyda niu albumowym ks i ęgi o lagrze. którego pen
sjonariusze bud o wali „ Bi !amor kan ał". A le mnie właściwie 
wzrusza ta jego naiwność, ba rdzo typowo rosyjska zresztą, 
wia ra w nierea ln y świat dobroci i szlachetności oraz w to. że 
nowy reżim u ładzi świat. a Rosję podniesie na wyżyny. Dlatego 
nic mam wobec G orkiego żadnyc h uprz dzeń i nawet nie 
ba rdzo umiałbym przykładać do niego miarki socrealisty. 
Socreali zm błąka się od niepamiętnych czasów w sztuce rosyjs
kiej. Wracając do Pani pytania : .,dlaczego 811/yczow?". to 
mu zę powiedzieć , że kiedyś, dawno widziałem tę sztukę na 
scenie i ona we mnie zapadła i właściwie pamiętam o niej od lat. 
A szczególnie zaczęta mi się przypominać i dokuczać teraz. bo 
mówi ona o odchodzącym świecie. Gorki myślał. że odchodzą
cy świat. to świat kapitalizmu. a przychodzący świat dobry- to 
świat komunizmu. Oczywiście to się nie sprawdziło . Ale 



Bulyczow nabiera teraz nowych nieoczekiwanych zna
czeń, jeśli go przypasować do dzisiejszych czasów. 
Widzimy Rosję toczoną przez śmiertelną chorobę, Rosję, 
która się chce wydobyć z tej choroby. A koło niej i Buły
czowa uwijają się uzdrowiciele, znachorzy i szarlatni. 
Ponieważ akurat w tej chwili kończy się XX wiek, kończy się 
drugie tysiąclecie, to w związku z tym ulegamy histerycznej 
autosugestii i potrzebujemy, my i świat, wielu znachorów. 
A ten nasz świat zaczyna też potrzebować nowych bogów, mniej
szych, sprawniejszych, bardziej energicznych i lepiej załat
wiających nasze sprawy. To się też tyczy Rosji i całego świata. 
Dlatego usiłuję w inscenizacji uwspółcześnić całą historię, bo 
wydaje mi się, że sztuka ta jest niezwykle aktualna i wiele z tych 
treści podskórnych, które są w niej, my też nosimy na codzień 
w swojej podświadomości. Wydaje mi się, że pokazanie, iż akcja 
tej sztuki rozgrywa się w dużym prowincjonalnym rosyjskim 
m-ieście, w którym się odrodziło kupiectwo, wróciło na swoje 
miejsce duchowieństwo, wróciły dawne układy, którym już nie 
zagraża rewolucja bolszewicka za oknem, zagrażają natomiast 
rewolty, pucze, a nawet wojny domowe - jest bardzo aktualne. 

L.B. Zabrałeś mi pytanie. Odpowiedziałeś niejako z góry. 
W tym, co powiedziałeś zawiera się w pewnym sensie odpowiedź na 
to, o co chciałem Cię spytać. Jak przypuszczam, widziałeś po raz 
pierwszy Jegora Bulyczowa z Krasnowieckim. Prawda'? 

T.K. Tak. Zgadza się. 
L.B. Obsadzając Gustawa Holoubka w roli głównej dokonałeś 

od razu swoistej interpretacji, a właściwie reinterpretacji, gdyż 
Pan Holoubek jest aktorem zupełnie innego typu. 

T.K. Jak Państwo wiedzą jestem z pogranicza Wschodu 
i Zachodu. Wydaje mi się, że dość dobrze znam Rosję, a przede 
wszystkim psychikę rosyjską, a też i literaturę rosyjską, która 
przecież powiedzmy sobie szczerze, mnie również kształtowa
ła. Ale właśnie dlatego jestem w pewnej opozycji do sposobu 
w jaki się u nas gra rosyjski repertuar. Wiadomo, że musi być 
harmoszka, muszą być gitary, muszą być rubaszki, zrolowane 
buty i cała, narzucona nam przez Rosjan ich interpretacja 
rosyjskości. W tym wszystkim jest i prawda, i masa fałszywego 

patosu, i bujdy i moc taniej metafizyki. Otóż chcę w swej 
inscenizacji temu wszystkiemu zaprzeczyć. Nie tylko dlatego, że 
mam takie usposobienie, żeby się ze wszystkimi kłócić, ale po pro
stu uważam, że Rosja się zmodernizowała. W tej chwili zmienia się 
bardzo szybko, bo była stęskniona tego, co nazywamy europejs
kością, czy mówiąc inaczej - zachodnią cywilizacją. Dlatego 
chcę całkowicie odejść od stereotypów, chcę unaturalnić sytua
cję. Jak pamiętamy, do Polski przyjeżdzał Łukjanow, który był 
wzorcowym Bułyczowem. To znaczy był to silny, potężny 
Rosjanin, pełen rosyjskiego rozmachu, tak zwany „Ruskij 
czełowiek'', którego nagle dopada choroba. Żeby patrzeć na 
Bulyczowa jak na rzecz współczesną, należy sztukę tę zuniwer
salizować i odstawić na bok atrybuty biologiczne. Mamy tu do 
czynienia z nowym bohaterem, jego współczesną świadomo
ścią., świadomością. człowieka o większej giętkości umysłowej, 
który świat nasz rozumie - i do końca nie rozumie, gdyż 
nadchodzi nieznana przyszłość. Do takiej roli, gdzie nie będzie
my się bicepsami zachwycać ani prawdziwym rudym włosem, po 
prostu nadaje się najlepiej Holoubek. Jest on najlepszym 
nośnikiem wszystkich rozterek, zniecierpliwień i neurastenii 
współczesnego człowieka - czy to w Rosi i, Fracji, czy w Polsce, 
czy nawet w Ameryce Południowej. Zatem pójdę w inną 
interpretację. Jeśli założymy, że rzecz dzieje się dzisiaj, to jest to 
okres transformacji i scenograf, Marcin Stajewski będzie syg
nalizował, że znajdujemy się w innej przestrzeni. Będzie to 
ogromne mieszkanie, które „nowy" kupiec wykupił, od po
przednich lokatorów, a w tym mieszkaniu mieszkało kiedyś 
może piętnaście rodzin. Dziś on je remontuje lub zacznie remont 
- tak jak współczesna Rosja usiłuje się zmieścić w Europie, znaleźć 
swoje miejsce i w jakiś sposób funkcjonować. Dlatego wspólnie 
z kolegami aktorami będziemy zwalczać „okulary" polskiego 
patrzenia na teatralną klasykę rosyjską. Uwspółcześniając ten 
spektakl, chcemy by jak najbardziej upodobnił się do świata 
realnego. 

B.S. Nawiązując do tego, co Pan przed chwilą powiedział 
- i do całej Pańskiej twórczości - wynika dość jasno, że sięga Pan 
do przeszłości, by ukazać teraźniejszość. Często też w Pana 



książkach czy filmach pojawia się mnóstwo metafizyki, „niereal
nego realizmu" czy wręcz atmosfery snu. Tutaj natomiast, w Buly
czowie jest przecież tylko rzeczywistość i realizm. Nastrój tego 
dramatu odbiega zdecydowanie od atmosfery pojawiającej się 
w Pańskich utworach. Czy tym razem przez realizm pokaże Pan 
metafizykę i los współczesnego człowieka? Jak to będzie wy
glądało naprawdę'? 

T.K. Od razu muszę sprostować. Powiem Pani, że ja nie 
lubię powieści historycznej, nienawidzę filmów historycznych. 
Jestem całkowiecie współczesny - takie jest moje usposobienie. 
Ale na to ktoś może powiedzieć, dobrze, ale pisał pan o XIX 
wieku: Bolzi11, Kompleks polski. Otóż, dla mnie to nie historia, lecz 
współczesność, ponieważ my cały czas żyjemy konsekwencjami 
XIX wieku, łącznie z próbą inżynierii społecznej jaką był na 
przykład realny socjalizm. Zatem uważam za współczesność 
całą II połowę XIX wieku-aż do dzisiaj. Uważam też, że mi tę 
„senność" wmówiono, ponieważ jedna z moich książek nazywa 
się „Sennik". To podsuwa łatwość interpretacji, że u mnie 
wszystko się dzieje w malignie, w snach, wizjach. A ja najbar
dziej nie lubię opowiadania snów. Jestem bardzo przywiązany 
do realności, do realizmu w pewnej rozpiętości, to znaczy od 
poetyckości, aż do wulgarności. I moja ewntualna „senność" 
jest wyrazem zapisu pewnych kompleksów naszych, nie załat
wionych spraw, które w sobie nosimy. Je7.cli moi bohaterowie 
bardzo często działają w stanie „gorączki" - to jest ich cecha 
osobista, organiczna. (Ja też miewam takie stany „podgorącz
kowe"„.). Poza tym jest to też może chwyt literacki, który 
zapożyczyliśmy od pana Fiodora Dostojewskiego i uznaliśmy 
go za pożyteczny w prozie kreacyjnej. Szczerze mówiąc, przy
znałbym się do tego, że mimo iż intensywnie udaję autobiog
rafizm, to jest to tylko chytry wybieg człowieka, który obser
wuje powodzenie literatury faktu. Chociaż z drugiej strony 
błąkają się w moich książkach cząstki autobiografii (nie ukry
wam, że jest to też świat sterowany). Przy okazji muszę też 
powiedzieć, że wszystkie powieści są w jakiś sposób autobio
graficzne, nawet science fiction, ponieważ autor może się 
posługiwać tylko tym zakresem świadomości losu ludzkiego, 



jakiego sam jest uczestnikiem, jaki widzi dook~_ła. Nie _jest 
w stanie wyobrazić sobie żadnej innej egzystencJI - _ czy~1 p_o 
prostu wszystko jest autobiografią. Pisarz~ ~zęsto w~p_1era~ą s_1ę 
tego faktu , z zawstydzenia, z dziwnej amb1CJI. Wydaje 1m się, _ze 
pisanie z „głowy" czyli „z niczego" jest b~rdzo ele~a~ck1e. 
Dlatego jeszcze raz powtarzam, że dokonuję ca~kow1c1e de
montażu swojego świata, który zresztą tkam ciągle z tych 
samych wątków, układam z tych samych cegieł. St_osuję kon:
pozycję ,,Bolera" Ravela, to znaczy te same wątki występu_](! 
w coraz to nowej instrumentacji dźwiękowej . W podobny 
sposób chcę urealnić świat Gorkiego. A też na złość, choć nie 
wiem komu, chcę zastosować chwyty „awangardowe", to 
znaczy wprowadzić z powrotem kurtynę z. fre~dzlami , oświ~tl_o
ną przez światła rampy i klasyczną inscenizację . Mam nadzieJę: 
że przez to osiągnę jakieś efekty, choć może nie mi_st~czne an~ 
metafizyczne. Może po prostu pewne problemy uda :n1 s.1ę n~zwac 
na nowo, bo przecież czujemy wyraźnie, że nastąpił w1elk1 ~kok 
w świadomości ludzkiej. Być może bywały już takie skoki, ale 
my tamtych nie pamiętamy. Dawno tlące się płomyczki wybu
chaj ą teraz nowym, silnym płomieniem . Pojawiają się now~ 
mody, nowe fasony życia, kulty, elementy poganstwa, n.0~ 1 
bogowie, nowe sekty. Myślę, że idąc tym tropem, uda m1 się 

jednak doprowadzić do tego, że zawieje metafizyką ze sceny_. 
L.B. Jak sądzisz, w jakiej mierze ta sztuka koresponduje 

z Twoją twórczością? W pewnym sensie jest tu elemen~ wspóln)'· 
Zapewne łączy się on z elementem kryzysu we wspolczesnym 
świecie. Czy mam rację'? . 

T.K. Masz absolutną rację. Teraz, kedy uczestniczę 
w próbach, nieustanne powtarzanie tekstu doprowadza do 
tego, że jestem z nim za bardzo obyty i w pewn~ch mom~ntac~ 
pospolituje mi się, wydaje za skąpy. Ale zjedneJ strony,Jak_JUZ 
mówiłem, jest mi bardzo bliska mentalność artystycz~a Ro~_1an, 
ich wnikliwe patrzenie na świat. Z drugiej strony, Jak wiesz, 
Leszku , Gorki miał tak jak inni pisarze rosyjscy upodobame do 
chwytania i fotografowania świata w momencie kr~~ysu, p_rze
lomu, nagłej zmiany, jakby końca i począ tku. Otoz Ja ~1dzę 
podobnie. Moje wszystkie powieści dzieją się w chwilach 

osobl iwych. Albo jest to Wieczór Wigilijny, a lbo Dożynki , albo 
Boże Ciało, a lbo w prz ded niu woj ny, gdy w ·zysc, sicdz::i przy 
radiu i cze kają na wiadomość. Nie mówi<:ic już o tym , że lubię 
ciągle wracać do tego końca św i a ta , na który wszyscy czekaj~! 
- od p cz<1 tk u świata. Usiłuj ę te podobieńst wa z Rosjanami 
u kryć, bo to jest t roc hę podejr;rn ne. Dziś raczej na l eżało by być 
krewnym literatu ry ameryk ańsk iej, albo przynajmniej fr ·111cus
kiej . Ale co poradzi;; na to, że wciąż pa t rzę na ziem ię z lotu 
ptaka. Trochę się tego wstydz i łem, że może jest to gra fomaóskie 
i pretensjonaln . Uspokoił mnie jednak Bachtin, kt · ry ten 
aspekt litera tury i tę s k ło n ność litcrackci, która idzie z Rosji . ale 
t eż i z Polski, i ze Sta nów Zjednoczonych - uważa .t.a odwieczny 
top s naszej kultury . Zawsze taki bylem, tak p i sałem. instynk
townie traktuję ten po. ób pi a nia za naj właśc i wszy d la mnie. 
Wydaje nam się dziś, że za horyzontem znajdziemy rozwi<!Zanie 
sensu egz stcncji . Mol:e dl atego. że jesteśmy tak strasznie 
zniecierpli ie ni naszym l sem. a jed nocześn i e pod:wiad mość 
nasza l ęka się tego rozw iąza n ia. które j ·t być może za 
horyzontem, ale ja myślę m i Państwo, że nie ma tego 
rozwi<!Zania i chyba nigdy go nie znajdziemy. 

Ro7mowa od byla sit,: 21 m<11a 1994 roku w Tealr~e Ateneum . 



GUSTAW HEKLINQ„GKUDZIŃSKI 

GODZINA CIENI 

Żyją jeszcze w Sorrento ludzie, którzy przyja ź nili się z Gorkim i jego 

rodziną, lub w każd ym razie zachowali dobrze w pamięci dawnych 

miesz kańców wi lli „ Il So ri to" . Nic jest bynajmntej trudno nakłonić ich cło 

opow i adań. 

Liczny, bardzo różnorodn y i zmienia jący s i ę nieustannie en!ouraJ!.e 

Cork i ego zys kal sobie w Sorrento w la rach 19 2 5 193 3 opin1\'. wyją tkowo 

światowego 1 rozsmak owanego w u żywa niu życia (mondano e ,~uade11te ). 

Sam Gorki robił na tych, któ rzy go zna li , wrażeni e „socjalisty humani rar

nego", nienawidzącego potwo rnośc i i nadu żuć rewolucji , cZLqnego na 

wszelkie fo rm y przemocy. Nawiasem mówiąc, ten rys potwi erdza zna 

mienne wyznanie pisa rza w Lenine et le paysa11 rl!Sse: „Mam organiczm· 

wstn;t do polityki i jestem ba rdzo wątpliwym mark s i stą, gdyż nie wierzę 

w słuszność m as, a zw laszcn mas c hłopskich". 

Szo:ególną słabość do kieli szka, zabaw i utracjuszos twa zdradza l sy n 

Gorki ego, 1'vlaksym Pi eszkow . Wszyscy jed nak sta li i pr7.elotni mieszkańc\· 

„li Soriro" - z wyjątkiem może samego pisar7.a SVid za li większość czas u 

na rozrywkac h; rozpalali CZ\'.Sto ogromne ogniska na plażach na cześ ć 

przyjezdn ych, wy rzuca li na pra wo i na lewo mnóstwo pi e nięd zy, oddawali 

s ię na we t te j perwersy jne j troch\'. przyjemności nuworyszów, j a ką jes t 

filantro pi a na pokaz. Synową Gorki ego, Nadic7d ę, nazywano powszech

nie la he/la albo la be!lissima. \X! paru o powiadaniac h padalo nazw isko 

Kriuczkowa, jako jedynego antypatycznego, podejrza nego , dwulicowego 

I ponurego bywalca „11 Sorito". Maksym Piesz kow, ron tym że Uri 

J!,ti,~fiardo be/litore, byl n)wnie7 zamilowanym au tomob ili s tą i wydawa ł 

fortun ę na wciąż nowe samochody. Środki finansow e Go rkiego były tak 

duże, 7e pozwalały ca ł e j rodzinie z przybudówk ami 7yć na stopie 

najbard ziej rozwydrzonych burżuj ów. Przy trad ycy jnie rosyjskiej gościn

ności , jaka obią7.ywała w „I l Sorito", drzwi willi nigdy s ię nie zamyka ł y: 

zwłas zcza wieczorami sc hodził y się tłumy zaproszonych, alkohol płynął 

strumieniami, a kiedy ni e wystarczyło szk lanek i kieli szków dla gości, pito 

z popielnicze k, wazonik ó w i kubldlw do jajek. W Sorrento panowała 

powszechnie opinia, że Gorki otrzymywał co miesiąc z Rosji czek na milion 

I 





lirów (w latach dwudzies tych!). Co bylo zapewne przesadą, ale dość 

charakterystyczną. 

Skąd wypłynął ten ;dory potok pieniędzy, gdzie biły jego źród ła) 

Wydaje s i ę nieomal oczywiste, że tantiemy autorskie Gorkiego nic mogly 

być tak wysokie, by zapewnić mu na wygnaniu życ i e wprawiające swą 

rozrzutn ością w osłupienie nawet grand se~gneurÓJIJ neapolitańskich. Więc 

skąd? Prawdopodobni e nie tylko z wydawnictw so wieckich. To do

mniemanie, wraz z interesującą i dość zagad kową okolicznością, że mimo 

kontaktów z komunistami neapolitań sk imi Gorki nic był nigd y poważn ie 

niepoko1ny lub nagab yw any przez policję faszystowską, pozwa la z kolei 

przypu szczać , że po kompromisie z Moskwą w roku 1925 twórca Klzma 

Samgina znajdował się w praktyce pod kuratelą sowiecką: finan sową jeśli 

chodzi o środki do życ i a, półdyplomatyczną we wszystkim, co dotyczy 

jego immunitetu wobec włoskich władz faszystow skich. (Wyjątkowy 

status Gorkiego potwierdza do pewnego stopnia wywiad z nim, prze

prowadzony pr7.ez znaną pisarkę faszys towską Si hi 1 lę f\leramo i ogloszon y 
w „Corriere della Sera" z 2 r maja 192 8 roku; „J est on wdzięczny naszemu 

rządowi, że pozwala mu żyć w ic.lealn ym spokoju". ) 

Jak na rym tle zarysowuje się postać szamana szczepu Gorkich, samego 

pisarza? Bral pieniądze 7. Rosji na utr?.ymanie swego zachłannego 

i wesołego dworu. Był w stałym kontakcie z pismami i wydawnictwami 

sowieckimi, by nie oddalać się zbytnio od czytelnika rosyjski ego. Ale 

jednocześn i e w cieplarnianej atmosferze sorrentyńskiego buen relrio czuł się 

jak gdyby odcięty od życ ia, bywał często pr?.ygnębion y a nawcr obolały, 

zżerała go rdza nostalgii. Największą przyjemność spraw iało mu siadywa

nie przy rozpalonym dobrze w kominku ogniu i słuchanie piosenek 

rosyj sk ich śpiewanych przez synową. Któregoś dnia przyjechała do 

Sorrento na „wakac je w nagrodę za wzorową pracę" delegacja robot

ników rosyjskich. Gorki rozmawiał z nimi Jługo i w pewnej chwili 

wybuchnął płaczem. Zapytany dlaczego, odpowiedzia ł, że nielatwo jest 

słuchać spo kojnie chóralnej relacji o cierpieniach własnych rodaków. Czy 

mógł więc być, po tym wszystkim, co widział sam i słyszał od innych, 

entuzjastą rigime'u sowieckiego> Maksy m Pieszkow powiedział kied yś 

jednemu ze swoich neapolitańskich znajomych: „My nie jesteśmy komu ni

stami". Mniejsza jednak o to, czy Gorki był komunistą, czy nie: po c.lecyzji 

z roku 1925 nie mógł się już cofnąć. Mógł tylko wyciągnąć konsekwencje 

z tego, co zrobił wrócić do Rosji. Ze względów finansowych, gdyż dzięki 

zręcznej taktyce Kriuczk owa siedział głębo ko w kies zenr sowieckiej; ze 

względów prestiżowych i pobudek dumy osobistej, gdyż, nic ch~rnl srę 
pr7 yznać nawet przed samym sobą do błędu; ze względow częsc1owo 

polityczn ych, gdyż nienawidził szczerze sztywnej, s kamienrałe1. postawy 

antvsowieckiej emigrantów rosyjskich; pod wpływem naturalnej ludzk 1e1 

prÓ7.ności, gdyż chciał w Rosji zakoszrować smaku przywilejów, rozgłosu 
i autorytetu najwięks?.ego współczesnego pisarza rosyj sk iego; i, last but not 

least, z pobuc.lek czysto uczuciowych, gdyż tęskni! za krajem. · 
7, opowiadań sorrentyńskich zdaj e się wynikać dość jasno, że 1ego 

uwic podróże do Rosji w roku 1928 i 1929 były czymś w rod za 1u 

rekonesansu. Na rok pierwszej podróżv przypada wspomniany już wyrwiad 

Sibilli Aleramo z takimi zdan iami: „\Xiróci do Rosji wkrótce, ale na kilka 

miesięcv. Wydaje mu s i ę, że tylko tu może pracować''. Trudno nie wier?.y ć 
jednemu z na1częstszych bywalców „ Il Sonto", że za każdym razem po 

powrocie z Rosji rodzina Gorkiego zapadała na długo w sta n odn;rw1 en1a 

1 zrncchęcenia, że ro?:mawiała i opowiadała, głównie o zmianach, 1ak1c 

przyniosły pierwsze lata rządów stalinowskich. Szczególnre tvlaksym 

Pieszkow krórv zawsze du żo mówi! (zw ła szC?.a kied y pił), skarzy ł s i ę 

otwarc ie ~a n1c~·nośny nadzó r policyjn y i zwierza! się z goryczą , że podczas 

obu wizyt nic pozostawiono mu ani za grosz swobody ruchów. ;\J e k.ości 
brlv rzucone. Stalin nie interesował się zdrowiem Gorkiego i zachowarne za 

,,;s~cl ką cenę (na wet za cent;'. pobytu za granicą) 1ego życz I 1wej powściąg
li,vości. Sta lin chciał go mieć w Rosji właś nie w chwili, gdy przygorowy

wal swo1ą ostatnią rozprawę z opozycją. 
Tak zacząl się ostatni akr dramatu . \'\/ ślad za „Biesicdą", wrócił 

w końrn do Rosji człowiek „także uparty". Oboje, by przestać i stn ieć. 

Lecz gdy z „13iesjcdą" wszys tko poszło jak z płatka i niemal automatycz

nie, na Gorkiego trzeba było aż trzech ciężkich lat. 

Gustaw Herling-Grudziński, 
Godzina cieni. L:se;e . r. Siede!ll 
śtnierci Maksyma G·orkiego, 
Znak , Kraków 1991, s. 232- 234 



GUSTAW HERLING-GRUDZIŃSKI 

SIEDEM ŚMIERCI 
MAKSYMA GOKKIEGO 

„L 'histoire, decidement, ressemble de plus en a un roman 
polici ,r " - wyczytałem niedawno w prasie francuskiej Równo
cześnie wpadł mi do rąk numer , ,Litieraturnoj Gazie ty ' ' z ta ką 

uwagą : 

Brak "' Zvvi itzku Sow1eck1m romansów k yminalnych i awantu t mczych. 
l 1e 2awad z1ło y trocho ]u l s Verne a, /\le x<lndr 'd Dumasa , Jncka ,on 1on czy 
Conan Doyl ' ikt p rz c1eż nie powie . że zupełn ie nic mamy w Ros]i 
.etektywow Poza y1r: w y aie się, z prąkłą t k tyv ów ylby · ardw 

µo2.y eczny dla wychowania młodzieży sowiec. 1e1, diet rozwm1ęc1c1 w obyw<lttó: 
lach sowieckich duchct spo trze awcz śc1 d wa t 1 inicj<.1tywy 

Z tego zestaw ie nia powsl ł pomys ł p rawie kryminalnej 
opowieści o siedmiu śmierciach Maksyma Gorkieg o. 

Śmierć Num e r Jed e n . Go rki um2 rł w roku 1936, JCgo 
śm i erć określono jako natura lną i wyciśnięto propa and owo 
w cza ie p ompy p ogrzebowej d o ost tniej kro e lki (.. ) 

„Prawd a " ogłos i ła nast ępuj ący kom unikat · „Centralny Ko
mitet WKP(b) i Sownarkom ZSRR 7. g łębokim żalem zawiadamia
j ą o śmierci wielkiego p isa rza rosyj skieg o, gen ialne go a rtys ty 
słowa , o d nego 1 zyiaciela mas p ra cuj ,cych, bojown ika za 
zwyc ięs two komunizmu, towarzysza AleksJe ja Maksimowicza 
Gorkiego , która nastąp iła w Gorkach koło Moskwy 18 cze rwca 
1936 roku' ' 

Komunikat lekarski o śmierc1 A M. Gorkiego. ogłoszony 20 
cze r wca, donosi ł , że Gork i zachorował j szc e l czerwca „na 
grypę , którci skomplikowała siQ w d alszym biegu choroby 
k tarem g órnych dróg odde chowych i katara lnym zapaleniem 
płuc '' Prze b ieg choroby był ciQżki wskutek , ,chroniczneg o 
po raż nia serca i naczyń, szczególnie płucnych, w zwi <:izku 
z d awnym procesem grużliczym", i śmierć nastąp iła „wskute k 
para li żu se rca 1 dróg oddechowych " (.. ) 



Śm i c r ć: u m r D w a W dwa lata potem , w marcu 1938 
roku , rozpaczał się w Moskwie proces Bucharina i jego , ,prawico
wc-trockis tow kie g o bloku " W czas ie przewodu sądowego 

były szef NKWD Jagod a złożył sensacyjne ze znanie, że zamor
dował Gorki ego Zrob i ł to w sposób dość niezwykły i oryginal
ny: kazał mianowicie se kretarzowi Gorkiego, Kriuczkowowi, 
postępować: tak, by wie lki p isarz nabawił się prze ziQb ienia ; g d y 
to na tapi ło , wydał z kole i dwom lekarzom kr mlo wskim 

Lew nowi i Ple tn iewowi rozkaz stosowania niewłaściwych 
me tod leczenia W rezulta ie Gorki dostał za al nia płuc i umarł 
zgodni z rachubami te go me ,ycznego produktu p la nowania 
OCj iłlis tyczn go . (. ) 

Śm ie rć N u m er Trzy . W roku 1940 ukazał się w Worone~u 
zbiór arytykułów 1 wspomnień o Stalinie. Se krek rz osobis ty 
S a lim1 , Poskrieb yszew , nap i sał do tej antolo ii wraz z Borisem 
Dwmskim wysoce poucZc j ący szkic Uczj tjef i drugczełowjecze
stwa, w kt · r ym wyc fał s ię co najmniej półofi cjalnie d o wersji 
o naturalnum z onie Go rki go. 

Ś mi erć: Nu mer Cztery . Czwar tą we rsj ę śm i e rc i Gor
kiego zawdzięczamy Herbe1i owi Morrisonowi W roku 1951 
moskiewsk „Prawd "zaprosiła Morrisona (który był wtedy mini-
trem spraw zagranicznych w rządzie Labour Party) do napisania 

artykułu , by u owod nić, że w Rosji sowieckiej istnieje całkowita 

wolność p rasy. Artykuł został napisany , wysłany i ogłoszony 
druk iem , (. .. ). Redaktorzy „P ra wdy '', opatrzyli artykuł Morri
sona pełnym oburzenia komen ta rzem, w którym czytamy mię
dzy innymi, co nas tępuje 

Wol ność słowa me istnieje w Ros11 dlci niepoprawnych złoo:y l'1ców d la 
wy1wornych agentow, terrorystow i morde rców nasyłanych p rze,: wywiady 
zagraniczne, dla zbrodmarzy , k tó rzy strzel h do L,en ina, "abili Wolodarskiego, 
Urickrego i Kirowa, otruli Maksyma Gorkiego i Kuj byszewa . (. .. ) 

I 

śm i erć: N u mer P ięć Rok. w któ rym dzięki wystąpien iu 
Morrisona dowiedzieliśmy się o otrucrn Go rkiego. był równo
cześni e rokiem uroczyście obchodzonego p iętnast olec ia zgonu 
p isarza Ani jeden z nielicznych artykułów wspomnieniowych 
w prasie sowieckie j i komumstycznej n ie napomknął o zagad
kowych okolicznościach śmierci Gorkiego. ( .. ) 

Ś m i erć u m er S ześ ć: Najświeższe , drug ie wydanie 
Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej z roku 1952 przynosi w o -
szernym artykul Gorkim krócrntka wzmiankę o jeg o śm ierci : 
, , 18 czerwc 1936 roku zabrakło Go ·kie o Zamo dowali g o 
wrogowie lu ·u z prawicowo tockistowskieJ organizaCJl , agenc i 
impenali tów , z którymi tak mężn ie W e lczył. ieco wcześn i j , 
w roku 1934, uśmie rc i li om syna Gorkiego , Maksy ma Piesz
kowa' ' Z tego sam g o 0rtykułu dowiaduj emy się . że odczas 
swoj ej „ostatniej choroby" Gorki zdołał Jeszcze przeczytać 
projek nowej Konstytucj i Sta linowskiej ogłoszony w ,.Pra w
dzie" (.. ) 

Coś w rodzaju kompromisowe o s formułowan i przynosi 
Russkajc1 So wie tska;a Literatura L. I. T rnofiejewa , po ręcznik 
do nauki literatury w dzi e siątej klasie sowieckich szkoł śred
nich . zatwierdzonych przez Ministerstwo Oświaty RSFSR (1952) 

f\osłani mordercy. którym udało się wkraść: do otoczenia or kiego . s o , · 
niowo c:oprm ·.dz1h pisarza d o srmer elneJ choroby , która poło:?yła kres Jego 
[. C!\I 18 CZ e l W Ce 1936 roku . 

Gusta w Herlm - G1ud!.u1sk 1, 
00, .zmd cieni . Esefe . 1 Siedem 
smie1 1 M ksyma Gorkiego . 
Znak , Kraków 1991. s 220 223 



GUSTAW HEKLING-GKUDZIŃSKI 

DZIENNIK PISANY NOCĄ 

J(iedy zbierałem matenah· do „kryminału" politycznego o „siedmiu 

ś mierciach J\1aksnna Gorkiego", nic mogłem s ię oczywiście nic natknąć 

na dowodv ostrego konfliktu Gorkiego z Leninem tuż po rewolucji. Były 

to drob1azagi, okruchy zaledwie, w porównaniu z książką wvdaną świeżo 

po rosyjsku w Pa ryżu. Nazywa sic;: N ieswo;nvremien0ye lll_)'S!i, jest peł n vm 

zbiorem art)'kuk>w, 1akic Gorkij og laszal na la mach redagowanej przez 

siebie gazet y piotrogradz k ie1 Nou;aja Żizn w latach 1917-19 1 8. „N icwczes

ne" hyly myśli Gorkiego w okresie jego publicvstycznej improwizacji na 

gorąco \\' tym sens ie, że nie mogły już wply nąć na bieg i wypadkc'>w. 

Zapewne, musiały drażnić Lenina jak natrętne mu ch y lwa, toteż No1vaja 

Żizn, po dwukrotnym zawieszeniu ostrzegawczym, zostala n;i osobiste 

polecenie wodza definitywnie zamknięrn r G lipca 19 r 8 roku. \Xi sumie 

wicie hałasu o nic, tym bardzie1 że w latach dwudzistych Gorkij s ięgnął po 

bezpieczniejszy koncept do glowv, ustatkowal się i opamięta I, w yznac za jąc 

Le ninowi\\' panteonie rosyjskim niezłe miejsce m1\'.d zy Piotrem I 1 Le'..vm 

Tołsto1em. lnny Tołstoj, t\le ksicj, :rnpomn1awszy na kolejnym etapie 

o swo im wielkim przodku, miej sce sam na sam obok Piotra 1 wsknal 

dworskim piórem Stalinowi. 

Tc m\·ś li, „niewczesne" w zgiełku rewolucji, mają dziś wydźwi\'.k 

osobliwv. Niektóre muszę sobie pro 111e111ona wynotować. „ Lenin, Trockij 

i towarzysze za truli s i ę 1uż zg niłą truci zną władzy, o czym świadczy ich 

haniebm· stosunek do wolności słowa". „Zaślepieni fanatycy i pozbawieni 

sumienia awanturnic\· pędzą na złamanie karku, rzcmoko drogą ku 

rewolucji soc jaln e j w rzeczywistości jest to droga do anarchii, do zguby 

proletar iatu i rewolucji". Wypadki powinny proletariatowi „Otworzyć 

oczy na całą niezniszczalność o bietnic Lenina, na całą głębię jego obłędu, 

na jego niecza jcwsko-bakuninowsk1 anarchizm". „Klasa robotnicza nic może 

nie zrozumieć, że Lenin na jej skórze i jej krwią przeprowadza tylko 

pewien ek spery ment, stara s ię doprowadzić nastrój rewolucyjn y proleta

riatu efo ostatnich krańców i zobaczy ć co z tego wyniknie". „C1.y m różrn 

się stosunek Lenina do wolności si owa od stosunku do niej tak ich lud zi jak 



Stolypin 1 Plehwe? Władza leninowska nie tak samo wtrąca Jo w1ę2 1 e ń 
wszystkich inaczej myślących, jak to robiła władza Romanowych)". 

„ Ro zumne elementy demokraej i niech rozs trzyg ną, czy po drodze im ze 

spiskowcami i anarchistami typ u n1ecza jewskiego". L enin wprowadza 

w Rosji us trój socja li styczy metodą Niecza jewa - „całą parą prze bio to". 

Lenin, T roe kij 1 wszyscy inni przek onani są widocznie w raz z Nie

czajewem, że „prawem do hańby najłatwiej jest uwi eś ć Rosj anina". „J ,en in 

jes t niewątpli w ie cz łowiekiem wyjątkowe j s iły , c złowiekiem utalentowa

nym, rozporządza wszystkimi cechami „wodza ", t ą również która po lega 

na braku moralności i na czysto wielkopańskim, bezlitosnym stosunku do 

życ i a mas ludowych". Nic ni e zbi ja z tropu Lenina, niewolnika dogmatu, 

i jego zau szn ików - jego niewolników. „ Klasa robotnicza jest dla niego 

t1·m, czym ruda dla metalowca. Można - w dani-eh warunkach -- od lać z te1 

rudy państwo socjali styczne? Prawodopodob ni e nie można. Czemu jeJna k 

nic sprcibowae Co ryzy kuje Lenin, je ś li eksperyment s i ę nie uda? Lernn 

pracuje jak chemik w laboratorium, z tą różrncą, że chemik posługuje s ię 

ma rtwą materią, a Len111 żywą. Świadom i robotni cy, idący za Len1nicm, 

winni zroz umieć, że rosy jską kla są robotniczą prze p rowad za s ię bez łito s rn· 

eksperyment, któr y zniszczy najlepsze s iły robotntków i na długo za

ham u1e norma lny rozwó j rewolu cji ro syjs kiej". „Nie w tym wybuchu 

ins r:·nktów zoo log iczn yc h ni e widzę jasno wyrażonych clemantciw rewo

lucj i społeczne j. To rosy jski hunt bez socjalistów z ducha, bez ud zia lu 
psychologii socjalistycznej". 

SpecjaJnie zaska kujący jest dla mnie u G o rkiego obsesy 1ny re fren 

„nieczajewczszyzny". Blisko ro k temu pi sałem na margines ie fragm entu 

d ziennika N a talii H erzen: „Być może nie jest przesadą dos rr;-:egać j a kiś 
tajemniczy znak historii w tym, że rok ś mierc i H erze na i szczv tu sukccs<)w 

N iccza jewa byl rokiem modzenia Len ina". Nie zna lem jeszcze Afyśli 
11iewczes1'.ych. 

Gustaw Her ling ·· GruJzi11ski, 

Dzim11ik pisany llOfr/ 1971 -1972 , 

Res Publica, \\ 'arszawa 1990, s. 74·7) 



LECH BUDKECKI 

W SPRAWIE JEGOKA 
BUŁYCZOWA 

Sztuka, którą Pańs twu przedstawiamy. to parafraza Jegora 

Bulyczowa i innych. Byla to jedna z ostatnich sztuk Gorkiego. Od 
jakiego ś czasu Gorki nie zajmowa ł się już dramaturgią . Zajął się nią 
ponownie na początku lat trzydziestych. Przeredagował Ostatnich 

i w 1931 r. ukończył Somowa i innych. Sornow by! lichą sztuką, 
powtarzała oficjalną , na glosy rozpisaną wersjf;, bodaj pierwszego 

z wielkich procesów - procesu tzw. Prompartii. Uzasadniał go 

i usprawiedliwiał, objaśnia/ i tłumaczył. Potem powstał Jegor 

Bulyczow i inni, a także powiązany z nim nie tyl e fabułą, . ile 

obecnością tych samych postaci - Dosligajew i inni. Wreszcie 
w 1935 r. Gorki przerobił Wassę ŻPleznową, napisaną ćwierć wieku 

temu. A w rok później już nie żył. Jego śmierć do dziś stanowi 
zagmatwaną zagadkę, choć wiele wskazuje na to, że zabić go kazał 
jego wieloletni znajomy, ba, prawie przyjaciel - Józef Wissariono
wicz Stalin. 

Jegor Bulyczow swój ostateczny kształt uzyskał w roku 1932. 

Wtedy to właśnie wystawiono go w teatrze im. Wachtangowa. 

Gorki był już w Rosji wrócił z Sorrento. Przyjeżdżał już wcześniej w r. 
1928 i w 1929, ale na krótko. Nie, jego pobyt zagranicą nie miał nic 

wspólnego z emigracją. W r. 1921 zagranicę wysłał go Lenin, 

z którym przyjaźnił się od lat. Czy jednak tylko przyjaźń, tylko 
sentymenty przesądziły o wysłaniu Gorkiego najpierw do czeskich 
i niemieckich kurortów, a później do Sorrento, gdzie miał leczyć 
zadawnioną gruźlicę? Można w to wątpić. Wielu, w tym między 
innymi Gustaw Herling-Grudziński przypuszcza, iż pewną rolę 
odegrała tu postawa, jaką pisarz zajął wobec bolszewickiej rewolucji 
w latach 1917-1918. Jej wyrazem są artykuły publikowane w gazecie 
Nowaja żizn. Zawierały one bezwzględne potępienie )eninowskiego 

eksperymentu". Oczywiście, konflikt został szybko zażegnany. 

Doszło do ponownego zbli/er 1ia pisarza z bol sLewicką elitą. Ale 
zbliżenie łacno mogło oka za{ się doraźnym , tymczasowym To, co 

działo się w późniejszym ZSRR miało prawo nakłoni ć pisarza do 

protestów. Nie należało więc ryzykować. Lepiej było go wysiać do 
Zachodniej Europy, bo na Gorkim zal eża ło przecież sowieckim 

przywódcom. P rzydawał im splendoru 1 aplombu. Można go było 
wykorzysta ć dla cel ów propagandowych. Tym łatwiej , że był 

wielkoś cią nie tylko rosyj s ką, lecz uznawaną w c ałej [u ropie. 

Decydowały o tym jego powieśc i i opowiadania: Forna Cordijcw 

11 899), Ma/wa ('1897), Koleje życia (1900), a też i proza jawnie 
autobiogrc l'i cznu - Ozieci1'is lwo (191 3), w · ród ludzi (191 'J ). Decydo

wdły równi eż JP.go cirdrl1J.ly, [JrLede wszys tkim I J dnie (1902), 

którpn u w Rosji bl asku nadał spektukl SL:rn i s ławskiego i iPrn1rowi
cza- Danczenki (nnla hene, S tan i sławs k i gra ł w ni m rolę Satina), 

w Europie Laś - przedst.:iwien ie jednego L najwybitni ejszych 
,·ej ·prów ro Z<]tku naszego wieku - axa Reinhardta 

To prawd a, w l::itach dwudziestych sława Gorkiego mocn o JUŻ 

przyb l a kła . . ie odgrywał on JUŻ LJk znaczące1 roli, 1aka przysługiwała 

rn u wcześ ni ej, ale wciąż odnoszono si ę do niego z respt.'ktem. Ach 
tak, o czywi śc iel Żadną miarą nie mogło się to równać z oficjalnym 

szacunkiem, który ota czał go w ZS RR. Zarewne, nie darzyli go nim 

wszyscy. Niemniej z wolna stawał s ię on tam ożywionym po
mniki em, by po swojej śmi e rci przemieni ć się w odgórni e zade

kretowaną i w marmur zakutą wielkość. ie więc dziwnego, że 

dzisiaj okazuje się on elem inwektyw i szyderstw. A trzeba to jasno 
powiedzieć - nader zęsto niebezpodstawnych, trafiających w sa
mo sedno. Jednakże mimo to, Gorkiego nie da s ię wykreś lić 

z dziejów ro syjskiej literatury. Pozostanie w niej, pełniąc nie tylko 

ro lę symptomu wskazującego na określone tendencje pi ś mienni

ctwa czy świadomości. Bez wątpienia , z jego dzieł to i owo się ocali. 

Tak, był on pisarzem nierównym Wiele jego tekstów zwłaszcza 

podszytych poetycznośc ią , wypadnie potraktować jako wzorcowy 
przejaw grafomanii. Za przykład niech posłuży Pieśń o Soko le czy 
Pieśń o l w ia tunie Burzy. Niemniej w t ym, co pozostawi/ po sobie 
- możn a zn l eźć rz czy, nad któryrn 1 niesposób p r7ejś ć w milczeniu. 



Po części będą tu utwory, na które już dotyczczas zwracano uwagę 

- na przykład Na dnie - czy trylogia autobiograficzna: Dzieciństwo, 

Wśród ludzi, MOJE' uniwersylely. Po części zaś rzeczy conajmniej 

zepchnięte na daleki plan, a czasem zgoła schowane pod sukno 

przez sowieckich piewców chwały Gorkiego, takie jak choćby 

powieści: Życic człowieka niepotrzebnego (1908) czy Miasteczko 
Olwrow (1910), jak powielokroć modyfikowany dramat Fałszywa 

moneta (1913), 1ak krótsze teksty z lat dwudziestych: Karamora, 
Opowiadanie o niezwykłym czy Opowiadanie o nieodwza;emnione1 
miłości, zatracające o Notatki z podziemia Dostojewskiego - tego 

samego Dostojewskiego, którego autor }egora Bułyczowa nienawi

dził i zarazem kochał, tępić w sobie i wytępić nie potrafił. Ależ taki 

Mimo, że lista to wcale pokaźna, wcale długa, daleko Gorkiemu do 

prawdziwej wielkości. Pozostaje on jednakże pisarzem ważnym 

- i chyba jako prozaik, i jako dramaturg. Może nade wszystko jako 
dramaturg? 

}egor Bułyczow i inni byl pierwszą częścią na wielką skalę 

zakrojonego przedsięwzięcia. Miała je stanowić kronika dramatycz

na osnuta wokół rozpadającego się caratu i bolszewickiej rewolucji. 

Pozostały z niej dwie części. Bardziej interesującą wydaje się 

pierwsza, a więc właśnie }egor Bułyczow. Mówi ona o końcu 

pewnego świata. W oczach Gorkiego, świat ten stanowił synonizm 

zła. Buntował się przeciw niemu główny bohater utworu. Buntował 

się i jednocześnie mu ulegał. Odraza do świata, w którym Gorki 

urządził się i żył, nabierała w całym jego pisarstwie odcieni niemalże 

manichejskich. Z odrazy tej wyrastały najlepsze jego utwory. Ale 

sąsiadowała z nią utopia - utopia nowego człowieka w niczym nie 

podobnego do tych, którzy akceptowali swe dotychczasowe 

istnienie. Wdzierała się ona w jego prozę i w jego dramaty. 

Ucieleśniał ją buntownik, najpierw „człowiek naturalny", a później 

„człowiek zupełny". Trudno jest osiągnąć pełne człowieczeństwo. 

Niejednokrotnie wymaga to przymusu. Przymus jest wówczas 

całkowicie usprawiedliwiony, więcej, jest konieczny. Do niego 

trzeba się przecież odwoływać po to, by utopię sprowadzić na 

ziemię, by ludzka osobowość rozwijała się harmonijnie, by konkret-

na Jednostka utożsamić się mogła z utopijnym wzorcem. Stąd 
właśnie narodziły się utwory groteskowe 1 zarazem wstydliwe, 

komiczne i haniebne. Oto w roku ·1925 Gorki opiewał czekistów 

nadzorujących kolonię karną dla nieletnich na wyspach Sołowiec

kich, a w r. 1933 redagował zbiorową księgę zachwytów i lirycznych 

uniesień nad budową kanału Białomorskiego (w księdze tej sam 

uczestniczył jako współautor). Czy działo się tak za sprawą jego 

naiwności? Nie sądzę. Może nie wiedział wszystkiego, ale niejednego 

się domyśał. Jednakże tak bardzo wierzył w swoją utopię, a i w to, że 

~wałt i okrucieństwo to przykre, lecz konieczne środki, uzięki 

którym można ją urzeczywistnić tutaj, iż wolał przymykać oczy na 

wydarzenia, które widział, i które odgadywał. Zresztą przymykał je 

z innych jeszcze racji, bardziej JUŻ płaskich, bardziej trywialnych. 

Bronił swojej wielkości, którą gwarantował mu Stalin. I przywilejów, 

rozciągających się też na jego syna. A wymagało to przymknięcia 

powiek, pozorowania ślepoty. 
Sztuka, którą właśnie wystawiamy, nie jest wierna intencjom 

Gorkiego. Przeciwnie, odbiega od nich w sposób zasadniczy 

A zarazem stara się zachować niemalże nienaruszonym tekst }cgora 
Bułyczowa i innych. Zmiany są tu niewielkie, dokonywane jak.gdyby 

w myśl zasady ekonomii środków. Sprowadzają się do innego 

umiejscowienia w czasie przedstawianych wydarzeń. I do modyfika

cji ostatecznej pointy. W zakor1czeniu sztuki słychać śpiew. Gorki go 

nie określał. W kolejnych inscenizacjach }egora Bułyczowa stawiano 

kropkę nad ,/'. Nota bene nie kolidowało to z pomysłami pisarza. 

Zazwyczaj śpiewano wówczas Międzynarodówkę. Nie usłyszymy jej 

w tym spektaklu. Właśnie na tym kończą się przekształcenia tekstu. 

Bo reszta ... Reszta, to sprawa teatru, sprawa inscenizacyjnej idei 

i aktorskiej interpretacji. Dzięki niej właśnie, /egor Bulyczow i inni 

przestaje być dramatem Gorkiego. Przemienia się w inną sztukę, 

w tę, która nosi tytuł J.B. I INNI. 

Lech Budrecki 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU ZG ZASP 
ZEMSTA-Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin 
Stajewski 
MAZEPA - Juliusz Słowacki, reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowsk i 
SŁOMKOWY KAPELUSZ- Eugene Labiche, tłumaczenie 1 opracowanie - Julian 
Tuwim, reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje - Janusz Wiśniewsk i, malarstwo 
- Antoni Poroś. kostiumy - Irena Biegańska , muzyka Janusz Bogacki. teksty 
piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 
ANTYGONA W NOWYM JORKU - Janusz Głowacki, reżyser i a - Izabella 
Cywińska, scenografia - Jerzy Juk Kowarski, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 
KUBUŚ FATALISTA I JEGO PAN - Denis Diderot, tłumaczenie - Tadeusz 
Żeleński-Boy, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, scenografia - Marcin 
Stajewski, teksty piosenek - Wojciech Młynarsk i , muzyka - Jerzy Derfel, choreo
grafia - Janusz Józefowicz 
TAK JEST. JAK SIĘ PANSTWU ZDAJE- Luigi Pirandello, tłumaczenie - Jerzy 
Jędrzejewicz, reżyseri a - Waldemar Śmigas iewi cz, scenografia - Maciej Preyer. 
muzyka - Wojciech Borkowski 
OPERA ZA TRZY GROSZE- Bertolt Brecht, Kurt Weill, przekład - Barbara Witek 
- Swinarska, teksty songów - Władysław Broniewski, inscenizacja i reżyseria 
- Krzysztof Zaleski, scenografia - Janusz Sosnowski, kostiumy - Irena B iegańska, 
kierownictwo muzyczne i instrumentacja - Jerzy Satanowski, zespół muzyczny pod 
kierunkiem -Wojciecha Borkowskiego, przygotowanie wokalne-Aldona Krasucka 
CZYTADŁO - Tadeusz Konwicki , adaptacja i reżyseria - Robert Gliński , scenografia 
- Aleksandra Semenowicz, muzyka - Jerzy Satanowski 

SCENA 61 
BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg, tłumaczenie - Mari a Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtysz
ko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz. scenografia - Antoni 
Poroś, muzyka - Jerzy Derfel , choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
DETEKTYW - Anthony Shaffer, tłumaczen i e - Cecylia Wojewoda, reżyseria 
- Janusz Warmiński , scenografia - Marcin Stajewski 
MATKA NOC - Kurt Vonnegut Jr, tłumaczenie - Lech Jęczmyk, adaptacja 
i reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Marcin Stajewski 
IWONA. KSIĘŻNICZKA BURGUNDA - W itold Gombrowicz, reżyser i a - Wal
demar Śmigasiewicz, Maciej Wojtyszko, scenografia - Maciej Preyer, opracowanie 
muzyczne - Wojciech Borkowski 
OLEA N NA- David Mamet, tłumaczenie- Marek Kędzierski , reżyseri e• - Feli ks Falk, 
scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 
HEMAR - scenariusz - Wojc iech Młynarski , Rudolf Gołęb iowsk i , reżyseria 
- Wojciech Młynarski , choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne 
- Janusz Stoklosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO. przy fortepianie Jerzy Derfel 
KONTRABASISTA - Patrick Suskind, tłumaczenie - Barbara Wożn iak, reżyseria 
- Robert Gliński , scenografia - .Marcin Stajewski 
DYM NY - scenariusz - Anna Dymna, M aciej Wojtyszko, reżyseria - Maciej 
Wojtyszko, scenografia - Antoni Poroś, kierownictwo muzyczne - Wojciech 
Borkowski , choreografia - Dorota Furman 


