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Jedną z najpiękniejszych i równocześnie najciekawszych kart 
dla przyszłych badaczy historii teatru Polski Ludowej, stano
wić będzie Schillerowska inscenizacja dramatu Gorkiego „!'Ja 
Dnie". 

Leon Schiller z właściwą wielkim artystom pasją podejmowa
nia problemów trudnych-rozpoczął łącznie z kie rowanym przez 
siebie zespołem aktorów, prace: nad dziełem Maksym. Gorkie
go w roku 1948. 

Jest rzeczą słuszną cofnąć się pamięcią do tej daty, jest rze
czą konieczną uprzytomnić sobie lata pierwszych bojów o zn'l.
lezienie słusznej drogi dla twórczo ~ ci teatru rncjalistycznego w 
Wyzwolonej Polsce, aby w pełni docenić ambitny trud naszego 
Wychowawcy i Pedagoga. 

Pojęcie realizmu socjalistycznego jako twórczej metody i kie
runku artystycznego, wywoływało wśród ludzi teatru liczne nie
porozumienia. Teatr polski, jak i inne dziedziny sztuki , tkwi! 
i.{łęboko korzeniami w glebi e ukształtowanej przez teore tyków 
estetyki burżuazyjn~j . Oderwar ie sic; od tej gleby w sztuce tea
tru, w praktycznej działalnośc i zgodnej z wielkimi rewolucyj
nymi przobrażeniami we wszystkich dziedz inach życia, było 

niewątpliwie trudne bez gruntownego przyS>\·ojenia sobie pod
staw teorii rewolucjonizujących nasze życie artystyczne. 

Do wielu nieporozumień i wynikłych z nich potkn l ęć teatru 
w tym okresie, należy dc dać potknięcia wynikłe z bł .dnego sto
:,owania „systemu stanis-ławskiego" w warsztacie pracy reżyse
ra i aktora. 

Zainteresowanie wielkimi os i ągnię ci ami teatru radzieckiego, 
obudziło w naszym środowisku teatralnym także zainterernwa~ 
nie Stan isławskim i jego nauką . Powierzchowne a często dog
matyczne czerpanie z wyników doświadczeń wielkiego rosyjs
kiego reformatora teatru . doprowadzało niekiedy do pożałowa
nia godnych rezultatów. 

Jest rzeczą ja sną, że w tym trudnym momencie w życiu tea
trów polskich, błędne drogi prostować mogli tylko artyści 

o pełnej indywidualności twórczej, ludzie, którzy potrafili 
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w oparciu o całokształt wiedzy teoretycznej, w praktycznej 
działalności, słuszność teorii potwierdzić. 

Takim człowiekiem w życiu naszego teatru był Leon Schil
ler, równocześnie praktyk i teoretyk teatru, który w twórczy 
sposób czerpiąc z doświadczeń innych, odrzucał gotowe for
m uly i szablony. 

W latach, w których na naszych scenach tu i ówdzie pokazy
wał głowę wulgarny socjologizm, jako produkt ubo.czny błęd
nych pojc:ć o realiźmie socjal,istycznym, w lafach w których na 
scenach ulubionym i poszukiwanym, bo pozornie łatwym reper
tuarem, byłY. sztuki w przystępny sposób obraz.ujące sens walki 
klasowej jako motoru postępu, Leon Schiller sięgnął do dramatu, 
w którym te same problemy choć wyraźne, zarysowane są ~hl 
szernkiei płaszczyźnie filozoficznej, w formach często trudnych. 

W walce o realizm socjalistyczny i o uporządkowanie na
szych pojqć w odniesieniu do tego zagadnienia, Leon Schiller 
siE;gnął do jednego z najgenialniejszych dzieł samego twórcy 
realizmu socjalistycznego, Maksyma Gorkiego. 

Pr:Jca nad sztuką Gorkiego, stała się dla zespołu teatru 
punktem wyjścia dla zrozumienia całego szeregu zagadnień 

nowych, nie tyliko z dziedziny estetyki ale i metody .pracy. 
Nauka Stanisławskiego o „idei naczelnej" i „nurcie głów

nym" , w twórczy sposób przyswojona zespołowi w praktyce 
codziennej pracy nad realizacją dzieła scenicznego, stanowiła 
dla nas zdobycz bezcenną. 

* * * 

Dzisiaj wyniki swojej pracy nad sztuką Maksyma Gorkiego 
prezentują społeczeństwu słuchacze Państwowej Wyższej 

Szkoły Teakalnej kończący w bieżącym roku uczelnię. 

Czy udało się .im przekazać w1idzowi przy wszystkich trud
nościach wynikłych z niepełnego jeszcze posiadania przez mło
d7ież aktorską środków wyrazowych jakich nabywa się w dłu

goletniej praktyce zawodowej, - ideq utworu? 

Czy wielki ładunek optymizmu zawarty w słowach „czio-
wiek - to brzmi dumnie" - dotrze do serca 1i umysłów tych, 
którym młodzież aktorska pragnie służyć swoją sz.tuką? 

Czy żar szerokiego humanizmu socjalistycznego, wiary vr 

potęgę człowieka, w jego moc kształtowania życia, uczynie11ia 
go lepszym i piękniejszym, ogrzeje widza, tak jak ogrzewał ml1J
dy zespół w dniiach pracy nad sztuką? 

Jeśli na te pytanie otrzymamy potwierdzającą odpowiedź, 
pracę naszą uważać będziemy za celową. 
Złożymy ją jako nasz hold pamięci Cz ł o ·wiek a i Artysty, 

wychowawcy pokoleń aktorskich, L e o n a S c h i l l e r a.-

JAN SWIDERSKI 
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Michal Iwanow Kostylew, 
wlaścieiel domu noclegowego 

Wasilisa Karpowna, jego żona 

Natasza, jej siotra 

Miedwiediew, ich wuj, policjant 

Andrie:i Mitrye:-Kleszcz .•. ~lusan 

Anna, jego żona 

Wa:ih:a Piepiel 

Nastia, dziewc.:.yna 

o s 

- TADEUSZ GRABOWSKI 

-- MARLENA MILWIW 

- TERESA GNIEWKOWSKA 

- MARIUSZ DMOCHOWSKI 

-- WŁADYSŁAW ST ANISZEWSKI 

- BARBARA GRZYBOWA 

-- TOMASZ ZALIWSKI 

- KATARZYNA ŁANIEWSKA 

- d - · .k . - JANINA MRAZEK Kwasznw., sprze awc:l)n1 pieroz ·ow 
. - ALICJA PAWLICKA 

Bubnow, czapnik - ZENON REK 

Satin - ZYGMUNT LISTKIEWICZ 

Asystent reżysera: 

ZDZISŁAW TOBIASZ 
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Aktor 

Baron 

Łuka, wędrowiec 

Aloszka, szewc 

Krzywa Szyjka 

Tatar 

Dziewczyna I 

Dziewczyna II 

Chlopak 

Rewirowy 
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Prof .. JANA SWIDERSKIEGO 

- LUDWIK PAK 

- STANISŁAW WYSZYŃSKI 

- STANISŁAW STO.JKO 

- MIECZYSŁAW GA.JDA 

- JERZY WOJTCZAK 

- ANDRZEJ ŻARNECKI 

- JANINA MRAZEK 

- ALICJA PAWLIOKA 

- ALEKSANDRA DARKOWSKA 

- ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 

- ANDRZEJ MADEJ 

Scenograf: 

WOJCIECH SIECIŃSKI 
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, CZŁOWIEK TO BRZMI DUMNIE" 

Żaden z pisarzy ni~ dał takiej miażdżącej odprawy kapita
lizmowi jak Gorki. Nikt tak jak Gorki nie pokazał antyhuma
nizmu jego stosunków społecznych, nędzy jego filozofii. I nikt 
jednocześnie do tak wysokiej rangj nie podniósł Człowieka -
twórcy, przez wieki gnębionego, - Człowiek:-! pracy. 

„Na Dnie" to sztuka o ludziach wy rn1eonych poza nawias 
l!p()łeczeństwa , sztuka bez bohatera. W twórczości Gorkiego bo·· 
haterami są ludxie, którzy walczą o wyzwolenie społeczne. W 
„Na Dnie" - takich nie ma. Tam, poza kilkoma .ludżmi nikt nie 
pra<:uje. Choć każdy jakoś zdobywa kopi ejki na przeżycie swo
kh dni: kradzieżą, szulerstwem, prostytucją . Pracować - zna
czy tworzyć. Ludzie „z dna" nic nie tworzą . 

Dlaczego więc mimo wszystko wywołują oni nie pogardę 
i odrazę, a w półczucie i sympatię? Bo budzą nieodpartą niena
wiść do wyzyskiwaczy i gnębicieli - :;prnwców swego upadku . 
Budzą nienawiść , którą pokonać można tylko niwecząc św1at 
wyzysku, który upadla człowieka. Nie tylko to jednak. Ludzie 
„z dna" pokazani przez Gorkiego umacniają wiarę w Człowieka: 
w żadnym 1, nich życie jakie .prowadzą nie zdołało do końca za
bjć Człowieczeństwa. Zniszczyć człowieczeństwo w człow:ieku 

może tylko po~cja wyzyskiwacza, pijawki : ącej ·innych. Dla
tego tak podli są Kostylew i Wasilisa. Dla tego w imię tego co 
ludzkie i d obre w Satinie, Aktorze, Na taszy, Waśce, Nasti chce 
~ię do końca walczyć z wrogim światem. cl którego należą 

i Kost.ylewowie. 

Nasuwa srię porównanie ,.Na Dnie" z inną sztuką powstałą 
mniej więcej w tych samych latach - z ,,Trzema siostrami" 
Czechowa. Ludzie występujący w obu sztukach - jakże 1r6żni 

:udziie! -- Ogarnięci są pragnieniem innego, lepszego życia . Sa
mi - z różnych przyczyn - nic myślą o walce, a.le budzą nowe 
zapasy ene.rgii w tych, 'którzy wiedzą , że tylko walka zerwać 
może pęta kapitalis tycznej niewoJj, Głębokie , choć niesprecy-
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zowane jasno rpragnienie zmiany istniejących stosunków wy
:-tępuje w tych różnych utworach, opisujących odrębne zupeł
nie środowiiska. Przenikało ono bowiem społeczeństwo rosyj
~kie lat poprzedzających ,rewolucję 1905 r. Walczący prole
tariat wyzwlając siebie - wyzwalał innych: także tych którzy 
sami nie stawali do boju, nie wiedzieli o nim, albo nawet i nie 
chcieli o ndm wiedzieć. 

Sztuka „Na Dnie" napisana jest świadomie z pozycji wal
czącego praleta·riatu. I dlatego Gorki dostrzega Człowieka tam 
właśnie, gdzie dostrzec go jest może najtrudniej: pod grubą 
warstwą deprawacji spowodowanej kapitalistycznymi stosun
kami społecznymi. 

GoI'ki pisał w artykule z 1933 r. pt. „O wychowaniu przez 
prawdę": „Człowiek - to mędrzec, głupota nad wyraz rzadko 
bywa cechą zależną od jego wrodzonych właściwości, najczęś
ciej jest ona rezultatem klasowej przemocy burżuazji". 

Ileż głębokich myśli zawarł Gorki w słowach mieszkańców 
d.omu noclegowego. Żaden z nich nie wypowiada w całości 
poglądów pisarza. Każdy mówi od siebie, zgodnie z logiką 

swojego życia. Jest to mądrość ludu genialnie podchwycona 
przez jego piewcę i bojownika. 

Lud:zJie chcą wiedzieć, jaki jest sens ich życia. „Po co żyje
cie'? Po co'?" - pyta Aktor - „O, Boże! - po co żył człowiek!" 
woła zrozpaczona Natasza. „„.wszyscy ludzie na świecie są nie
potrzebni" ze spokojną · rezygnacją stwierdza Bubnow. Na 
pytanie po co ludzie .żyją odpowiada w tej sztuce twardo tyl
ko Kostylew: ażeby pracować - na niego, na Kostylewa, aby 
się modlić - ~a niego, za Kostylewa. 

Ale mieszkańcy domu noclegowego nie mogą się z tym po
godzić. Zapiekła w duszach nienawiść i rozgoryczenie, bier
ne - bo bez zdecydowanego adresu_, nie wyparły z nich mimo 
wszystko tęsknot za innym lepszym życiem. 

Nastka zaczytuje się romansidłami i s:ouka w nich miłości rin
nej, niż ta do której co dzień zachęcać musi przechodniów. 
W myślach szepce urojonemu kochankowi słowa nigdy nikomu 
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nie wypowiadane w rzeczywistości. W marzeniach - poświęca 

się dla ukochanego powodowana najgłębszym najczystszym 
uczuciem. I wierzy - od czasu do czasu wierzy, że tak na
prawdę było. 

Natasza, czysta, dobra Natasza, o której Waśka Piepieł mó
wi, że jest jak młoda jodełka: „klujesz, ale ukzymasz" czeka, 
czeka na •COŚ niezwykłego. A Waśki nie ,pociesza fakt, że inni 
kradną więcej od niego, a jednak są !Poważani. Satin mówi: 
„każdy chce, żeby drugi miał sumienie, ale to sumienie jakoś 
nikomu się nie opłaca„. I słusznie". Według tej prawdy zbu
dowany jest świat, w którym żyje Piepieł, ale on szuka innej. 
Chce żyć tak, „żeby można było mieć szacunek dla sameg0 
~iebie". Ta potrzeba utrzymarnia własnej ludzkiej .godności tkwi 
głęboko we wszystkich mieszkańcach 9pelunki Kostylewa. 
,,Nie krzywdź człowieka - oto przykazanie" mówi Tatar. Tym 
przykazaniem jakoby kieruje się Luka. Ale tylko „jakoby". 
Łuka stara się pomóc ludziom - kłamstwem, a „„.po co kłam
stwo temu, co sam sobie panem, kto i cudzego nie żre? Kłam
stwo - to religia niewolników i panów„. Prawda jest Bo
giem wolnego człovvieka"! (Satin). Łuka nie uczy ludz.i marzyć, 
ale „leczy" ich mrzonkami. A różnica w tym ogromna: ma
rzyć - to planować dalej niż na to pozwala dzień dzisiejszy. 
to widz,ieć prawdę przyszłości. Marze.nie jest twórcze, aktywne. 
Luka zaś mamił ludzii gdy roztaczając przed nimi obrazy tego, 
co nie istnieje głosił, że „w co wierzysz, to i jest". Zdradziec
ka to filozofia! Filozofia ciemiężycieli sfabrykowana dla ludu. 
aby trzymać go w pokorze. Sfabrykowana tak zręcznie, że czę
sto lud w nią wierzył. 

Gorki dyskwalifikuje Lukę nie tylko pod względem filozo
ficznym. Dowodzi tego moment - jego zniknięcia. Troje ludzi 
chciało wyrwać się „z dna": Natasza z Waśką Piepiełem i Ak
tor. Zaufali Łuce, że potrafiią żyć inaczej. A on czmychnął wte
dy właśnie, kiedy był im najbardziej potrzebny: kiedy Aktor 
zdobył się na to, żeby nie pić, a Natasza - uwierzyła w szcze
rość intencji Waśki wobec siebie. Tylko Luka mógl ją po za
bójstwie Kostylewa przekonać, że Piepie1 nie był w zmowie 
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z Wasilisą i nie chciał jej pogrążyć. Utrata wiary w to, że lu'
dzie mogą nie oszukiwać gubi Nataszę ostatecznie. 
Łuka głosił, że jeśli człowiek drugiemu człowiekow1i niczego 

dobrego nie uczynił, to już tym samym postąpił źle. Ale ~a 
jego własnym postępowaniem kryje się chłód i obojętność wo
bec ludzi. Rozsiewał tu swą dobroć tylko tak długo, dopóty za
pewniała mu spokojny kąt. Nie tylko w jego filozofii-także 
w postępowaniu jest fałsz, który trudno usprawiedliwić, mimo 
niektórych jego słusznych myśli, i subiektywnych racji. Nie 
można bowiem fałszu pogodz.ić z miłością do czlowieka. „Czło
wiek to brzmi dumnie! Człowieka trz ba szanować! Nie lito
wać się nad nim ... nie poniżać go tą litością ... (Satin). 

Zycie ~ może być piękne naprawdę „kiedy praca jest ra
dością - życie jest pi<;kne! A praca z musu to istna niewola". 

Nie trzeba więc „ziemi obiecanej" szukać na odległych lą

aach, jak w opowiadaniu Łuki , a tę pod własnymi stopam; 
uczynić należy „ziemi<Ą obiecaną" wyzwalając z ucisku ludzi 
pracy. 

Taki jest sens obiektywny surowej sztuki Gorkiego o lu

dziach .,z dna" w których mimo wszystko więcej pozostało 

człovneczcń.stwa <i godności, aniżeli w wielkorządcach kapitali
stycznego świata. I dlatego, jest to sztuka walczącego, prole
tariackiego humanizmu. 

JANINA LUDAWSKA 
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