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ALEKSY PIESZKOW 
PSEUDONIM 
MAKSYM (;ORKI 
Urodziłem się 14 marca 1869 roku w Niżnim Nowgorodzie. 
Ojciec był synem żołn ierza, matka pochodz iła z m ieszczan. 
Dziadek ze s t rony ojca był oficerem zdegradowanym przez 
Mikołaja I za okrutne obchod zen ie się z podkomendnymi. 
Był to człowiek tak surowy, że ojciec mój w o k resie od d z ie
siątego do siedemnastego roku życ ia p ięć razy uc iekał z do
mu. Ostatnim razem udało się uciec na zawsze, pieszo p rzy
wędrował z T obolska do N iżniego i tu zaczął term inować 
u dekoratora. Miał widocznie zdolnośc i i wykształceni e, bo 
już w dwudziestym drugim roku życ i a Towarzystwo Żeg l ug i 
Kołczyna (dz iś Karpowej) powierzyło mu stanowisko kierownika 
biura w Astrachaniu , gdzie też w 1873 roku zmarł na cholerę, 
którą się zaraził ode mnie. Według opowiada11 babki był to 
człowiek mądry, dobry i bardzo wesoły . („ .) 

O jciec i matka pobrali s ię wbrew woli rodziców, gdyż dziadek 
nie mógł oczyw iście wydać ukochanej córki za człow i eka nieznane
go rodu, o niepewnej przyszł ości. Matka nic miała na mo je życic 
żadnego wpływu. Uważał a mnie za przyczynę śmierc i o jca i n ic ko
chała, wkrótce też, wyszedłszy po raz d rugi za mąż, oddał a mn ie 
całkowic i e pod op i ekę d z iad ka, k tó ry rnzpoczął moją edukacje; od 
Psałterza i Czasosłowu. G d y mi ałem lat siedem , oddano mnie do 
szkoły, do której chodziłem przez pięć mies ic;cy. Uczyłem s ię ź le, 
nienawidz iłem szkolnego regulaminu, jak rów n i eż ko legów, gdyż 
zawsze lubiłem samotność. Zaraziwszy si\' w szkole ospą przerwałem 
naukę. Więcej już do szkoły nie wróciłem . \XI rym czasie matka mo
ja umarła na g:i l opujące suchoty, a d z iadek straci ł majątek. („.) 

Gdy miałem os iem lat , oddano mnie do sk lepu 7 obuwiem, gdzie 
pracowałem jako chłop iec na posyłk i, ale po jakich d wóch mi es ią 
cach oparzyłem sobie ręce gorącym kapuśniak iem i zostałem odesła
ny do dz iadka. Po wyzd rO\v ieniu oddano mnie na nauk\' do k reś 
larza, da lekiego krewniaka, ale po roku 1u skutek bardzo c iężk i c h 
warun ków uciekłem od n iego i dostałem sic; 11:t statek jako kuc hcik. 
Kucharz, dymis jo nowany podofice r gwardii. Mich:tł Antonow icz 
Smury, człowiek n ieok rzesany, o b:tjecz ncj sile fizyczne j i bardzo 
oczytany, obudził we mnie za intcrcsO\nn ie d o książe k. Do te j porv 
miałem ws t rc;t do ks iążek i wszelkiego drukowanego słowa, ale mój 
nauczyc iel biciem i serdecznośc i ą przekonał mnie o \vie lkim z nacze
ni u ks iążek, aż je po l ubiłem. („ .) 

O d t ego czasu zacząłem czytać wszystko, co mi wpadło \\. !"\'Ce. 
Mając br d ziesic;ć prowadz iłem j uż dzienn ik, w któ rym notowałem 
wrażenia z życia i przeczvtanych k s iążek . Dalsze moje los\· bdv 
ba rdzo różnorodne i zaw i kła ne: z k uchc ika zost:tłem z nów uczn iem 
kreślarsk im , potem hand lowałem ikonam i, pracowałem jako dozorc~1 
na kolei Griazie-Carycyr1 sk iej, byłem obarzanbrzcm i piekarzem , 
zdarzało mi s ię też m ieszkać \\' spelunkach, kilka razy \Y)'TUSZJłcm 
na p iesze wędrówk i po Rosj i. ( ... ) 

Dotąd nie napi sałem jeszcze an i jednej rzeczy, z której byłbym 
zadowolony, toteż nie z bieram tekstÓ\\ moich u tworów -



JAK PISZ~ 
Przypuszczam, że zacząłem pi sać od 12 roku życi a i że bodźcem 
ku temu było „ przesycenie doświ adczen i em". Począ tkowo zapisywa
łem przysłowi a, przypowiastk i, frasz ki, k tó re kształtowały moje wła
sne wrażen i a : „ Ech , życ ie wesołe , ale b ić nie ma kogo" , lub zachwy
cały mnie swą sztuczną wymyś lnośc ią : „ Kisz ka ki szkie kukisz ka
żet" . ( ... ) Zapisywałem niezrozum iał e d la mnie zdania z ks iążek: 
„ Właśc iwie mówiąc - nikt nie wyna lazł prochu" . Dług i czas nie 
mogłem pojąć , co znaczy wyrażen ie „ właściwie mówiąc", słowo zaś 
„nikt" zostało z rozumiane przeze mnie jako „ ktoś tam", „niez nany". 
T o nieporozumienie tak dalece utkw i ło mi w pam ięci , że w 1904 ro ku 
w sztuce „Letnicy" jeden z jej bohateró w na pytanie: „Nie było 
nikogo?" odpowiada: „Nikt nie może być albo nie być" . Układałem 
też wiersze i pamiętam , jak przy pewnym wierszyku długo zasta
nawiałem s ię nad słowami: „Kareta jedzie". K to jedz ie - kareta 
czy koń? Czytałem dużo, zwłaszcza wiele przekładów z obcej lite
rat ury. ( ... ) Zacząłem drukować od 1892 roku, ale do 1895 n ie wie
rzyłem, żeby literatura stała s ię mo im zawodem. 

D robne opowiadania do pism nie wydawały m i s ię poważną 
sprawą. Było to mylne pojęci e: na leży uczyć s ię twórczości li te
rackiej właśnie pi sząc drobiazgi - zmuszają o ne autora do oszczę 
dzania słów , do bardz iej treśc iwego pisania. 

Posługiwałem s ię przeważn i e mater i ałem autob iograficznym, ale 
przyb ie rałem raczej rolę św iadka wydarzeń , unikaj ąc wysuwania s ię 
w charakterze czynnika dz iał ającego, aby nie przeszkadzać samemu 
sob ie, opowiadającemu o życiu . Nie oznacza to, że obawiałem s ię 
wprowad zić do przedst awianej rzeczywi stośc i czegoś „od siebie" -
owgo „ wymysłu" , o którym mówi T urgieniew i bez k tórego nie ma 
sztuki . Jednakże gdy aut or opisuj ąc zachwyca s ię samym sobą, swym 
rozumem, wiadomościami , trafnością użytego słowa , bystrością wzro
ku - niechybnie p su je, zn iekształca ro, co s ię nazywa „prawdą 
artys tyczną". Marn uje mater i ał i wó wczas , gdy gwałcąc s połeczną 
naturę swych bohaterów każe im przemawiać cudzymi słowami i speł 
niać czyny organicznie d la nich niemożliwe . Każdy przedstawio ny 
człowiek jest jak ruda - formuje się i defo rmuje przy okreś lonej 
temperaturze ideologicznej . „Obró bka na zimno" człowieka do ni 
czego nie doprowadzi, tylko go spaczy, toteż p isarz winien choć 
trochę kochać swój materiał - żywego człowieka albo przynajmniej 
l ubować s ię n in1 jako materiałem. ( ... ) 



T rzeba dobrze przyjrzeć się setce czy dwóm setkom popów, 
sklepikarzy, robotników, żeby mniej wię cej trafnie nakreślić portret 
jednego robotnika, popa, sklepikarza. ( ... ) 

Pracuję z rana od dziewiątej do godziny pierwszej, wieczorem 
od Ósmej do dwunastej. Skuteczniej - rano . 

Zdarzały się wypadki, kiedy pisałem przez całą dobę i dłużej, 
nie wstając od biurka. 

Palę. Dużo. Obecnie - prawie bez przerwy podczas pracy. 
Piszę piórem. W ydaje mi się, że maszyna do pisania musi szkod

liwie oddziaływać na rytmikę zdania. Rękopisy poprawiam dwa, trzy 
razy. Przy ostatecznej redakcji wyrzucam całe stronice, całe sceny. 

N igdy nie robię planu; plan powstaje sam przez się w trakcie 
roboty, wypracowują go sami bohaterowie. Uważam, że osobom 
działającym nie można podpowiadać, jak mają postępować. Każda 
z nich posiada własną biologiczną i społeczną logikę działania, włas
ną wolę. 

Najtrudniejszy jest zawsze początek, mianowicie pierwsze zda
nie. J ak w muzyce nadaje ono ton całemu utworowi i zazwyczaj 
szuka się go bardzo długo. 

Rzadko kiedy czytam na głos swoje rzeczy, ale lubię czytać 
cudze dob re utwory. 

Ukończywszy pracę odczytuję ją w całości z trudem i zawsze 
z przykrym poczuciem fiaska. 

Recenzje nigdy i w żadnym kierunku nie wpływały na mnie. 
Zwłaszcza obecne nie mogą wpływać , gdyż widzi się, że recenzenci 
czytają książk i nieuważnie, nieumiejętnie i często nie rozumieją tego, 
co przeczytali. Dotyczy to naturalnie nie tylko moich książek, lecz 
jest ogólną wadą recenzentów. Na tym najwięcej cierpią młodzi, 
„początkują cy" pisarze. Należy też wspomnieć o lekceważącym sto
sunku redaktorów do recenzji: redak torzy widocznie także nieuważ
nie je czytają . O ile w ogóle czytają ! 

f'rag111enry odpowiedzi Gorkiego na ankiet\' „ l z.Jaciclscwa l'isatielej" w Le11 mgradz1c, 
w 19JO r., dum. W. G iełżyński 

Sz tuka sceniczna - dramat czy komedia - to najtrudniej sza 
forma literacka - najtrudniejsza dlatego, że każda sztuka wymaga, 
aby występujące w niej osoby same charakteryzowały się słowem 
i czynem bez wyjaśnień ze strony autora. 

Postacie w sz t uce zarysowują się wyłącznie dzięki własnym wy
powiedziom, to z naczy językiem dialogu, a nie opisu. Zrozumienie 
tego faktu jest niesłychanie ważne , ponieważ po to, żeby ukazy
wane w sztuce osoby osiągnęły na scenie, w interpretacji aktorów, 
wartość artys tyczną i społeczną prawidłowość, trzeba, żeby wypo
wiedź każdej osoby była swoista, wyraźna, ściś le okreś lona - tylko 
przez zachowanie tego warunku widz zrozumie, że każda postać 
sztuki może mówić i działać t ylko tak, jak chce autor i przed
stawiają aktorzy. 

Dramat powinien być bezwzględnie i na wskroś aktywny, tylko 
w tym wypadku może stać się bodźcem aktualnych emocji, nieod
zownych w naszych czasach, kiedy wymaga się bojowych, płomien
nych słów, które usuwałyby mieszczańską rdzę z naszych dusz. 

Fragmenty eseju Gorkiego „O szrnkach scenicrnych", l9J3. dum . W. G ieł ży 1\sk i 



Do N. Krasowa 
(koniec roku 1907, Rzvm) 

Vv' żelce S 'Lanowny --
n ie mogf sobie pr7.ypom nicć ani pariskicgo, ani odojco7-Jskiego imienia, 
proszę, niech mi Pan to d<1rujc! 

Niech Pan weźmie „ Barbarzyrźcóz.:· ", c;_·yst,1z."i ich i t,d~ d,t!ei, 
wqtpię jednak, -Lcby ta szt11kd si(' Pi.mu nadalLZ.' StL1ra jest i cirżka. 
Dlaczego by Pan nie '-; 1ysta-..;_1il „ ~łl'rogó ·z.:i''? Rzcu to ·wcsof ,1 i prost,1, 
p1·a.-u.)( lopodohn ic b,m/zicj bv 'Laintcrcso·u:_ 1a/a lf' publiczność, na którq 
Pan liczy. A jeżeli Pan już post<1noc;_ ·i u.•ystawić „ Barb,zrzyricó-..;_1" -

niech Pan z7;·mci szczegól11q ffU: 'agf n,1 M oncicho·z.-·q . 
M 011iuho ·c~ ·,1 szczerze ·u. icrzy z.· ///ożfic;_ · ośc' j<1kicj): c.:·ic!/,,_'il:j, plo

miennei i czystej miłości, -u,1icuy 1.~ czfo.z. ·ick<1-bohi1tcr<1 godnego t(i 
mil ości. 

Pokoch,da Czerkuna od picrL.· szc,~o z: 1~r/cni<1 LLI jego śn1i,cfc oay, 
sL.orstkie ruchy, myśli o 11i111: oto bohlltcr.' Przez c,dv u,1s prz_vgl,1d<1 
mu się pokornie, lecz 7 ll_j)wściq, ackd J/Ll 11icgu. N ie ///OŻe opr7.cĆ 
Slf myśli, że 011 jest dl,1 11iei stc.- ori'onv, ,1 on,1 dl,r niego. 

\V ost,ctnim ,i/\!cic nic ///OŻ<' zr,1zt1 Wi.;.· icr7.vĆ c.: sL.· O_N ponzylkf-, 
,de kiedy si~' pri'ckon<1, że sif 0111ylil<1, / lcJ 111111<7 chz. ·if,J serce ·(_, n1c1 
"'n zcr-,l. 

Tr1chil dobrze 1<1gril/ st,iri/ Bog,1_icc. sk,,, C.rg111w·c< Ll, C1crl..'11J1,1. .. 
I 'i.t.'S7)'5tkich. -
Ale l<; lll<ff/CJZie obł.;l..'cllli'go ,u1tnr,1. 
Grilicic, cf7i,dt1/cic, 'Ly;cic, )_)'C'Lf \\/Llm ,.- s1ystkicgo duhrcgo i ,, _,ze/-

kich s11kccsó<..- . -
Kf,1ni<1111 _, ir 

l 1'-l \l. (11Hl1t·'...'.,11 11.lj 'l, ,111\ \\ /\\1~1ku / t)l/\~ t ll\.J\\\\\,ttl\111 ''''Ll\\ll'lllt'lll „H .ul) ,111\Jh.11\\ .• ' ' L·1t11, 

!' cll·r'l'll! ,J,1111. ('11. · !J\!l'l,l \11..llnł.1 '1~· .!~ '\l\t/llU ! '->:~ . 



"WROGO WIE" GORKIEGO 
Nie wiem, co będzie znaczyło d ziś przedstawienie „Wrogów" G or
ki ego w Teatrze Powszechnym ; i nie o t ym należy pi sać w progra
m ie. Nie tylko reżyse r jest au tore m p rzedstawienia. Tworzy je także 
czas, w którym wychodzi na świ a tł o dzien ne, tworzą je ak torzy i two
rzy je publiczność. O tym n iech piszą krytycy - żywy to czy martwy 
teatr, obchodzi kogoś dz iś Gorki, czy jest tyl ko szlachetnym zabyt
kiem li terackim? 

Pewne jest, że 1 e k t u r a tego przedrewolucyjnego dra
matu me wymaga dzi ś prawie żadnych komentarzy. Dra
maturgia ta , pisze się w encykloped iach, to przeglą d wszelk ich 
moż liwych aspe k tów życia Rosji, od począ tku naszego wieku 
po rewol ucję. Zaś historycy literatu ry, n ie całkiem sp rawied li
wi, za l iczają dramatopisarstwo Gorkiego do tak zwanego dra
matu post-Czechowowskiego . Oczywi śc i e, powiadaj ą , b ył o n 
bardzie j krytyczny wobec swojej współczes noś c i n iż Czechow. 
Bo haterem jego była nie ty lko inteligencja rosy jska . Zresz tą, 
przedstawiał rzeczywistość o dz i esięć, dwadzieści a łat nowszą 
niż auror „ Wiśniowego sad u". A le w sposobie p isan ia wid z iano 
zawsze isto t ne podobieństwa. Dra mat lekceważący p rzepisy 
sztuk „dobrze" sk rojo nyc h, o l uź nej ko nst rukc ji , bez t ra
dycyjne j intryg i miłos nej , rozgada ny, upst rzony kil kunastoma 
aforyzmami o życiu , o przedrewolucyjne j Ros ji, o innym, 
nowym świec i e, który wedle przeko nania bo hate rów Czecho
wowskich wyłoni się za kilkanaście, za ki l kadz ies iąt, za kil 
kaset lar. Marne jest to „dz isi aj", św i etliste będ zie dop iero 
„jutro", gdy odmieni s ię po rząd e k świata, po jak i mś katak liz
mie, po j ak i ejś b urzy, któ ra pew nie na stą pi, ni szcząc o becne 
zło, podł ość, zwą tp i en i e. Tak czytano przez dług i czas dra
nuty Czechowa, ocen ia j ąc je dość lekceważąco. „Był ba rd zo 
słabym pisarzem scenicznym ... Sztuki te, powtarzam raz jesz
cze, były bardzo słabe" - podobne sąd y, jak opinia C ara
-Mack iewicza, nie należały Jo wyjątków . W teatrze poz nano 
s i ~ na Czechowic z 11:icznie wcześ n i ej, w pierwszym rzędz i e 
Teatr Artys tyczny „odkrył" jej istotne wartośc i , t akże teatral 
ne. Zaczęło s ię mówić o je j now;itorstwie . Dziś n ie ma j uż 
wątp l i wośc i, że jest to wie lka li te ratura d rama tycz na. An i nowa, 
ani staroświ ecka , ani modern istycz na, ani na turali st ycz na, ale 
po prostu litera t ura, j:ikie j \V wieku d wud zies t ym, w teatrze, 
wie le nie mie l i śmy. 

Prawie tak samo było z Gork im . Tak samo na rze kano na gad ul
stwo autora, na brak dramatyzm u, na niezd arność kompozycy j ną , 
n:i prymitywność Ś rodków scen icznych . W chodzą bohaterowie kiedy 
chcą na scenę, gada j ą co kom u ś li na na język przyniesie i równie 
nienatu raln ie znikaj ą ze sceny. T ak sa mo „odkrył" Gorkiego d ra
matopisa rza Teat r A rtystyczny, ta k sa rno teatr wcześ ni e j i trafni ej 
niż kry t ycy i h istorycy litera t ury rozpoznali teat ralne wartości jego 
pisarstwa, tak samo wszedł zwyc ięsko na sceny eu ro pejskie, gd zie 
dzisiaj jest uznany za jednego z bardziej frapujących pi sa rzy scen icz 
nych . 

Prawie tak samo ... Bo z większośc i ą sztuk G orkiego był y jeszcze 
dod;itkowc kłopoty. U Gorkiego przeczuc ia Czechowowsk ie o in 
nym, nowym świec i e, który pozbędz i e s i ę współ czesnej g nu ś nośc i , 
był y wyraźnie j formułowa ne . Pisał nie t ylko o inteligencji, mów ił 



także o nowej klasie, nazywał po imieniu tych, którzy to gnuśne 
życie zmienią. „ C i ludzie zwyciężą!" - mówi we „ W rogach" Tatiana, 
aktorka, żona współwłaścic iela fabryki. O ni , to znaczy robotnicy. 

Z powodu tych Gorkowskich robotników sztuki te w Rosji car
skiej mogły wprawdzie być drukowne, ale dostęp do sceny miały 
albo utrudn iony - jak „Mieszczanie" , albo zamknięty - jak „Wro
gowie". Sztuka, napisana w 1906 roku, ukazała s ię w tym samym 
roku drukiem w XIV tomie almanachu Towarzystwa „Znanije". 
Do roku 191 7 była dla teat rów rosyjskich zakazana. Prapremierę 
miała w roku napisania, w przekładz ie n iemieckim , na scenie ber
lińskiego Kleines T heater, w reżyserii Barnovsky'ego. Lektor carskiej 
cenzury teatralnej opatrzył prawie każdą s tronę dru kowanego egzem
plarza znakami wątpliwości i dołączył zwięzły protokół: „ W „sce
nach" tych podkreśla się siln ie zapiekłą wrogość występującą pomię
dzy robotn ikami i pracodawcami , przy czym pierwsi są ukazani jako 
niezłomni bojownicy, w sposób świadomy dążący do wyz naczonego 
celu, którym jest uśmiercenie kapitału, d rudzy zaś zostali ukazani 
jako ograniczeni ego iści. Przy tym, wedle słów jednej z postaci 



dramatu, nie ma istotnego znaczenia, jaki charakter ma właścici el 
fabryki, wystarczy, że jes t „ właścicie lem", aby p rzez to samo stać 
się wrogiem dla robotnika. Autor us tami żony dyrektora fabryki, 
Tat iany, przepowiada zwycięstwo robotników. U twó r ten stanowi 
jawny atak na k lasy pos iadające, wsku tek czego nie może być do
puszczony do wystawienia" . 

Po rewo lucji posypały się za to premiery jedna po drugiej: Now
gorod, Jarosław! , Piotrogród, Astrachail , radziecka R yga, M oskwa. 
„ W rogowie" na czas jakiś stali s ię sztuką rewolucyj ną . więcej -
agitką pol i tyczną . Z resztą nie tylko w R osji radzieckiej; jako aktualny 
d ramat polityczny zagrał „ W rogów" Piscator w Berli nie, w 1920 ro
ku. To był okres drugi w h istorii „Wrogów" , aktualne obrachunki 
z Rosją carską. Próba ilustrowania najnowszej histori i, jakby z du
cha „Mat k i". Teatr jasny, uproszczony, marny - ale gorący. 

W reszcie w roku 1935 „Wrogowie" pojawili s ię w Teatrze Arty
stycznym. T u zaczął się okres trzeci, próba bardziej „zwyczajnego" 
czytan ia Gorkiego. N iemirowicz-Danczenko bez fałszywego wst ydu 
pisał o własnym przedstawieniu: „Naj lepszy współczesny spektakl 
dramtyczny, i jeden z najlepszych w historii Teatru Artystyczi1ego" . 



Ale nie to było is totne, ani fakt, że było to rzeczyw1sc1e przed
stawienie olśniewające, świe tnie grane, z całą plejadą wielkich akto
rów: Kaczałow (Zachar Bardin), Orłow (J akub Bardin), Prudkin 
(Michał Skrobotow), C hmielow (M i kołaj Skrobotow), T archanow 
(Generał), Knipper-Czechowa (Paulina), Ta rasowa (Tatiana) , 
grane z OEromnym sukcesem w 193 7 roku w Paryżu, z okazji 
Wystawy Swia towej. Dopiero tu Gorki s tał się zjawi sk iem o cha
rakterze przede wszystki m artystycz nym. Nie było już w roku 1935 
za czym agitować, nie było już także co przepowiadać. An i ekscy
tować się wprowadzen iem robo tników na scenę. H istoria - jak 
dz iś u nas - napisała dalszy ciąg sz tuki. Czy rzeczywiście dokład 
nie taki, jaki ego spodzi ewał się Gorki, gdy cenzor carski uznał „ W ro
gów" p rzede wszystkim za „j awny atak na klasy posiad ające"? 

W iemy, z jak niechętnym żachnięc i ei11 reagował na pisane w latach 
dwudziestych i trzydz iestych ag itki polityczne, któ re w form ie ale
gorycznej przeds tawi ały zwycięstwo Pracy nad Kapi tałem, al bo sta
wiły heroizm spiżowego Robotnika . Gdy sławę zdobywał M ajakow
ski, wówczas autor „Mis ter ium-buffo", Gorki z pełnym przekona
niem lansował pisarstwo Babla. N ie ni szczyć, ale zachować wszystko 
i wszystk ich, co i kogo się da. Walczył o ocalenie wszystkiego, co 



człow i ek zbudował, o każdego zabłąkanego przeciwnika i oponenta 
wł adzy rad zieckiej . Na czas dłuższy opuśc::ił Rosję , by wrócić na kilka 
lat przed ś m ie rc ią, jako p ierwszy pisarz li teratury radzieckiej. Jego 
robo tni k, Lewszyn, z kamiennym spokojem odnosił się do „ zap iekł ej 
wrogości", któ ra drażniła carskiego cenzora: „Ludz ie, co się zeź lili, 
powiadają : spali my fabrykę, spalimy wszystko, zostaną same zglisz
cza. Ale my j esteśmy przeciw nieporządkom . Nie trza nic podpa lać ... 
Po co podpalać ? Samiśmy przecież budowali, i oj cowie nas i, i dziad
kowie .. . A tu nagle - palić!" 

Ciągle z „W rogów" cy tuje s ię aforyzmy Tatiany. Pewnie d latego , 
że w jej „gad ulstwie" jest j akaś próba podpowiedzenia sposobu zro
zumienia świata, w k tórym jedni coś mają, drudzy - kimś są. 
O pierwszych mówić trzeba z wyrozumiałością: „ W as ze życie wydaje 
mi s ię amatorskim przedstawieniem. Role rozdano źle, talentów brak, 
wszyscy grają wstrętnie ... Sztuki niesposó b zrozumieć ... " O d rugich 
- z zastanowieniem: „A le dlaczego oni są tacy prości ... Mówią 
tak p ros to, patrzą tak prosto - dlaczego? Czy nie ma w nich na
miętności? C zy nie ma heroizmu?" 

Gorki wyraźniej n iż C zechow artykułował swoje przeczucia wobec 
nowego świa ta, nowego życia. A le wypierał s ię przez dz i es iątk i lat 
prymitywnej inte rpre tacji, któ rą w ko mentarzach i na scenach przy
p isywano jego sz tuko m przedrewolucyj nym, którym zwycięska rewo
lucja m i ała jakoby dopisać triumfal ny epilog. N ie był o dotąd żadnego 
epilogu, któ ry zamyka sprawę „ W rogó w", ani w perspektywie hi sto
rycznej, an i w perspektywie społecznej. Myślę , że miał rację N ie
mirowicz-Danczenko w autokomentarz u do własnego przedstawienia, 
gdy pisał w 1935 roku, iż sama zapowiedź zwycięstwa robotników 
(„Ci ludzie zwyciężą" ) an i nie może kończyć sz tu ki, ani każe komu
ko lwiek s ię tym jednym mocniej prze j ą ć . Nie tyle fakt zwycię stwa 
jest ważny , ile to, co z tym zwycięstwem zos tanie uczynione. 

J ERZY KO ENIG 
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