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M A K S Y M G O R K I C- r awdziwe je-go nazwisko brzmiało 
Aleksjej Ma:ksimowicz Piesz.kow) urodził się 16 (28)mar::a 1867 r. w Niżnim Nowgorodzie (dzisia j : GOl'ki) 
jako syn stolarza. Po krótkim ckresi.e pc:bytu w szkoie cd r. 1875 do 1888 p racuje, często ·zmieniając za)ęC1d 
i miei'sca pobytu. Je jn aNeśnie jednak pochła ni a książki, na\\ri ązuje kontakt z rewolucyjnie na:>Lroj.ona mło
dzieżą. W "· 1889 powstaj'ą j go pierwsze U:twory p e><:' i y~kie. Od r. 1892, kiedy ito wydruko1wano o.pow iada
nie „Ma•ka,r Czudira". Gorki poświęca się całko•IVic i c prncy pisarskiej , \\dążąc się zarcize-rn coraz baTdziej 
z ruohem ·rawolucyjnym. Po wyjściu z hv;er dzy w r. 1805 Gorki .poznaje Lenina. W l a!t '°"ch 1906-1913 prze
bywa na Capri we Włoszech, po czym wraca do R osji i pr~·waclzi ożywicną działalność litNa-Okf! i pu bli
cystyczną. Lata 1921-1928 'spędza na kll'racji za granicą, pisząc intesywnie. Po powrocie do ZSRR z~staje 
członkiem Komitetu Centrnlnego WKP(b), W reku 19J4 Gcrki organizuje pierwszy zja1zd liteirafo.w rad.zieck: cli. 
Umiera w <:zef!\vo.u 1936 r. 

Ważniejs,ze utwo•ry dram c.tyc;~ne Maksyma Gork!c:go: „Mieszczanie" - 1900, „Na dni e" - 1902, „Letni 
cy" - 1904, „W!l"ogowie" -- 1906. ,.Jcgcr Bułyczc.w i inni" - 1932, „\\Tas•a Żelez.no.wa" - 1934. Cała Jite
raoka działalność Go.rkiego pl'ZEniknięta jest n ami'ętną id eą kcn :ecz.no!.c; z ~· · t)'Wizowan ia twórczych sił ludu. 
„Na•przód i wy;żej! - Wiecie że to jest u rr.·ni e sta1e i być· m oże jedyne co p osiadam" - pisał Gorkii w jed-
nym !Z ostatnich swyoh listów do pisarza Il.ii Gru .::d~ewa. • 
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KONSTANTY STANISŁAWSKI 

O „N a d n i e" 
z „ P ism'', wyd, pod red, E, Csa1o; Tom I „Moje życie w sztuce" w ·przekładzie Zofii Petersowej. PIW, 11154 r. -

fragmenty, 

CzłO\ViE•kiem , który dał początek i był głów,nym 
twórcą społeczno-pol:1tycznego kierunku w naszym 
teah"2e był Aleksjej Maksimowioz Gorki. Wiedzieliśmy , 
ie pis'ze en dwa utwoiry: jeden, którego treść 
opowi·ada ł mi na Krybie i który nie posiadał jeszcze 
tytułu , drugi zaś per;!. t)'tułem „MiEszczani·e". Intere
sował nas pierw3zy utwór, w kitórym Gorki przeds~a
Wiał był s wych umiłowa.nyeh „były-eh lud.z.i" i kto:-y 
właśnie zd był m sławe. Zyde włóciz.ęgó·w, „bosia1ków" 
n ie było jeszcze nigdy przedstawione na rosyjskiej sce
nie, w c zasie zaś przeze mnie o,pisy;wanym zarówno 
te warstw y, jak wszystko, co szlQ ·z nizin spo~ec~~c·h, 
przyciąga ło uwagę ogółu. Właśnie tam posz_u,k1wal~~my 
wów.czas tal entów. Przez pewien czas ,przyJmowahsmy 
d o szkoły dirama,tycznej pra'\ ·e wyłacznie młodzież 
z ludu. Go1rki pnzyszed.ł do nas z ludu, był więc teat.rc1-
Wi p lltrlzebny. 
Nacieraliśmy na Aleksjeja Maksimowi·cza prosząc 

o ja.k najszybsze skończeni·e sztuki, która miała .21apo- · 
czątkcwać sezcn w nowym, wybudowanym pr,zez M;o
roizowa, teatrze. Gcrki 9karżył się nam na bohaterovv 
swojego utiwcru. . .. 

- Rozumiecie, co się dzieje? - mówił. -- Obstąp1l1 
mnie ci moi ludzi,e, pchają się, tłoczą. a Ja ·nie mugę 
osadz: ć ich ,na miejscu ani pogodzić ze sobą : Do.prawdy! 
Wszyscy gadają, gadają i to dobrze gadają, sz.koda 
im prizerwać. napravvdę, sło.wo honoru! 

* * • 
W czasie pierwszego naszego pobyt.u na K,rymie, sie

dząc pe'W'l"l!ego w ieozoDu na werandzie i słucha,if!c 3z~: . 
mu morsk:i•ch fal Gorki opewiadał mi o zrn u tr€sc 
u twetrU , k tóry ~ówczas dopiero .zami1erz.ał napisr..ć. 
W pierwszej r eda<kcji główną rclą była rola lckaJa 
z dobrego do mu, Jmóry jak najdroższego skiairbu str·zcgł 
. wego kołnierzyka o:l frak wej ko.szul:i, jedynego przed
miotu związanego z jego poprzednim żydem. W domu 
noclegowym było ciasno, jego mieszkańcy .wym;:-~lali 
sobie wzajemnie, atmosfera była zatruta ruena w1scą. 
Akt drugi kończy się niespodzianym wtargnięciem po
licji, Na wieść o tym poru_gzyło się -całe mrowisku, 

śpiesznie kryjąc nagrabicne mieni·e. W akcie . trz.eci~ 
panowała wiosna, słcń~e. ożywah J:f'ZYroda, m:esz.kan
cy domu wychodzili ze smrodliwej atmosfe.ry na 
świeże ,p:.w'.et.rz2, na polne roboty, i śpiewajac ,pieśni 
w blasku słol'lca zap:iminali o wzajemnej nienawdsd. 

Cbecnie stanęło p ·zc: d nami zadanie, by wystawić 
i zag1rać tę sztukę w nowej , zn'!.cznie pogłębionej re
dakc j'i, pod tytułem „Na dnie ży<'ia", później, za radą 
Nfomirowicz.a-Danczenki. sk:róccnym prrez Go.nkiego 
c;o dM·óch wyrazów „Na d.niie". Znowu pojawiły się na 
naszej d rodz:e nc:1we trudności: nowy ten i sposób gry, 
no we życ ie nowy ~,Decyfkzny roman,tyzm, patos gra
niczący· z 'jednej strnny z tea·tral1ności1a, z drugiej 
z kazoo<liziejstwem. 

* * 
Gorkiego trzeba umieć wygłaszać w taki sposób, aby 

fraza ·dżwięczała i żyła. Jego poucwjące. 'kaznodziej
skie rr.cnologi, choćby n a pr;zykład „O Człowieku'', 
trzeba wypowiadać pros-to, ze srezerym wewnęt.rznym 
entu·zjazm'em, bez fałszywej teatralności, bez gć l'1'.o
lo1tności. v.,r przeciwnym razie poważna sztu.~a zam1e
ntla się w me-lodra:mat. Należało przyswoić s.obie odiręb
ny styl „boS'iaka", nie łąc,ząc go ze z,wyklym, obyc~a: 
jowym, teatralnym ujęciem, nie dopuścić akt :irs1k1eJ 
o·klepanej deklama,cji. „Bosi·ak" musi posiad ·ać szero ki 
rozmach, swobodę i swoją specyficzną godność . Jakze 
to zrobić? 

* * * 
I zn1c:,vu 1:raktyk1, cl o prc wadziła rnn'e do wnio·sku, że 
w utworach o sp '.: 1lec znc-p:ili tycz0nym 2mac-zeniu paJ
w3żn'.ejsze jest wż::,;c ie się w my·śl i uczucia odgrywa
n:> j uostzcii. a wówc7.as ,a rna p:-zez się wyłoni się ten
den~ '•a ut w cru. N at omi;;st prosta droga, wiodiaca bo.0z
pośr~dni ·O ku tendencji, n ieuchrcnnie doprowadzi do 
teatralnego banału . 

• * • 
Przedstawienie cdn ·oslo niesłychany s1ukces. Wyv:o

ływano baz końca ·reżyserów, wszystkich , aktor?w, 
a w szczególności v.-spaniałego Łukę-Mosk\VH1!a, świet-
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nai o barona-ltac:z:ałowa, Nastię-ltni,pper, Łużskiego, 
Wisi.nie wskiego, Bu.rd:tałowa i ·wreszcte sameio G oo-
kiego. Zabawinie wyglądało, gdy ten. po raz .pi.erw:;.zy 
zjawi·ając s ię na seenie, ·zapomniawszy o trzymanym 
w zębach pa.pierosie, uśmiechał się z :zakłopotaniem, 

nie domyślając się, że t!l7leba wyjąć pa};lilerosa z ust 
i k1'aniać się public.znośoi. 

- P.rzeaież to jest., braei·e, sukces, jak Boga kooha:u , 
sł'owo hc.nolr'U ! - mów il jakby do sieb'Le Gorki. 
- Klaszczą! Naprawdę! Krzyczą! A to ci historia'. 

Z. 11„vJ•kloj p1apreml„ry " " dnie · lid ,rent" l'1CHAf u " J!IOi r. 
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Jet.o komiezne zażenowanie 1 ary;ginalny s.poaób mó
Wie:nla ,przy w ielkiej nieśrni.ałości tym bardziej intry
gowały i .pociągały wielbicieli. Czar jego był wielki. 
Było w nim jakieś .piękillo, wyra-z i niewymuswna 
&woboda. Zachowafa mj się w pam ięci jego ładna po
za. gdy stoją-c na molo w Jałcie odprowadi..ał mnie 
i c.ze•ka~ na odejście staitku. Niedbale oparty o bele 
towaró w trzymał swego maleńkiego syneczka, MaJcsr
mka, i patrzył w zamyśleniu w dal; roawalio s ię, że 
j'es·zcze chwila, a oderwie się od mola i poleci edi.leś 
da·leko, za s1wo.im marzeniem. 
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Nad rękopisem „N a 
Z „Dialogu" nr 101195'.l. Kronikn, str. 158. 

Krótki artykulik zajmujący się ostateczna reda kcJą 
mornol cgu Satina w „Na dnie" Gonkiego z:amies?.eza 
w „Litieratur.nooj Gazieti e" z 25 siupnia 1959 ~·. A. 
S zumski. Rzecz charakterystyczna, .r adz1iecka hisforia 
liter·atury n:re za~imowała się dotychczas ta sprawą, 
wyjaśniającą .p'zec1ez sp oro n iejasności int.e.r.preta
cyjnych w słynnej scenie Satina. 

W rzecz.y samej ·rękc,pis siztU<ki .,Na dni-e", przecho
wyweny w Archi·wum im. Gorkiego, za wi'era szer,;;g 
mniejszych lub większych skreśleń, pc•c.zyni<lnych prz·~z 
Gorki•ego przy os.ta.tecznym opra cowy.waniu dramatu. 
Pierwsza c>zęść m onologu na.pisana jest omal bez P'>-

•&PIA;„„. qft ..... • apau.a~ 'luodn • 

~,„ ..apa~.' OK-. a~o ......... • • „ • ll'łt• . . 
IM - r7nw. -.n ap-.•~·• 11 • ...... ,,..„ 
a. , , A&: 011„ •PU„ •• • 110 • aft dS .raaff'lll 

xs •.aMJo• ••Pł'> •a.es„ ao•••·' lon. _..., .tlllll•I 

JD'l'OPlł• •ryr> •:J-. ...aocT• "„ 1.a-..1 ••• A • 

*••-' A - ·~u~. JCpa.c11rao, MOJtROaUMO. ··

·~· •rJT"a··· ~T• aOllllo ~„„„. 

.oin 11p•11MJ> ....... • •• -········-----------·· 41111111••········· Jl - ..... "'°""'~ l{t"O ·c.aalJ-. .ueol ••.• x no „„"„ •JlllllMll 

oo ..... - n •n .aoiq, MJ*łl&... OAKllX„ Oil& DOI' 
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"° - c „ „ co CS~ llOllDlll„ ••• ""° •• IUllll lUft 

W U speT~ •'1'0r• , H'lł .... TOJ111 iCDQ~ ~ 

Stront.1 mus z.yno p isu „ Na dnio„ 1e skrcd leniami, dokonanymi 
przez c.JrSkt~ cenzu1 ~ w r. 1902 
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d n i e" Gorkiego 

prawek. Jednak po słowach: „Wszys1t>ko w czl::wi.eku, 
wszystko -- dla c.złowieka!" o::aytać można niezinanY 
fragment, wykr.eślony przez G o11klego: „By ł filozof, 
który powi edział: istnieje tylko ma!E1ria, wszystko po
zos.tałe - t o złudzenie. (wsta je , !)8d·nosi rękę) N:e
prawda !". 

Tirudno i: czyw.iście sądzić - p '.1s•!e Szumski - dla-
0zego Gorki s •kreślił ten fragment. Przypu:.u:z.alnie nie 
chciał s1ugErować jakiejś fiJ.ozcficzn ej trudyc ji SaHn.a , 
pragnąc Tównocześnie µodkreślić iinne j go słO'.vn : 
„Istnieje tylko człowiek, wszystko pozostałe to dzieło 
jego J"ąk i mózg.u!'' . 

Zaraz p::•tem Sa:tin mówi, jak wiadomo: „Czł owie!k! 
To brzmi... dumnie! ' I tu wkśniie mamy do czynlenbl. 
z n a;c:ekmvszym fragm entem. Okaziuje się bciwiem , 
że .p iePwot1n:e 1teks.t t en br.zmial ina·CiZej: „Człowiek! 
To -·-· wspa:n'ia!e! To hrz.mi... tragiczni·e!". 

I znowu zagadka. Wydaje się be.wiem, że .pierwotn y 
1umysł był chyba trafniejszy. Zwłasz.:·z.a dla peiil: .... . · 

szej charakterystyki Sutina. Czym więc k ierował się 
Gorki pisząc bardziej jednoznacznie (i jakby bardziej 
pla ka-towo) ~ami·ast !:ragicznie" - dumnie"? 

Szumski jc„s.t zdan {~, że wypowiedŻ Sa.tina ~ nowej 
redakcji mi·ała akC'entować zasz ·dn i·c z.ą myśl s·z>t.ukl, sta
nowić odpowiedź na filozofię Luki, zrów.n,cważyć gło
szoną prze,z niego „religię niewoln i1ków". Formuła: 
„człowiek - to brzmi tr::igicznie" nie spełniała tej f un 
kcji bez reszty, nie była w pełni adekwatna d G ·
kowskiej .konce-pcji c1złcwie,ka. Wyma.gałaby dal sz~g..: 

rozwinięcia, sprecyzc,wa·n..ia. Spróbc.wa-ł tego au.tor póź
niej, w -pcemacie „Człowiek" . Zamiast „tiraglczr.le 
pięknego czł•owitoka" poj awi s i ę tam" ozl owiek zbunto 
\vany", który będizie usił c.wał p!"zelamać wsrzelkie 
przeszkody na swojej drodze życi a. 

To, na c-0 można sobie pc.;;wolić ·w ld1rycznym poema
cie filozofi.cznym, trudne }est d<o pr zeprowadzt'nia 
w fermie d:rama.tycznej. Gorki eofnal się prze-O tym 
zadan'iem, lękając się, że r ozsanz lJoby to monolog Sa
t :na i tak j:uż, je go :z.daniem, zbyt rcizbudowany, rwe.z
p:kowany „obr m te j postaci Jezy kiem". Po tanO\vJI 
~ • .tern zmi enić jedno sł ~o. Popraw~a dość istotna 
ale w pewien sposób uzasadnicna. Dobrze jednak wie
dzieć, ·aka była pierwotna k oncepcja monologu, 

W r . 1911 (30. XII) u kaza ł się film ,.dźwięokowy" pt. 
„Upadek dżentelmena, czyli m !lioner. kt óry roztnvo
n il majątek" (Scena na dnie). iVleloo ram a t ze śpi.ewami 
- p rod ukcji Braci Pa,he (\Viatka). W. Wisznie\\'ski 
sądzl, że była to adąp~ac;a fragm entu .sz.tuki G?r~iego 
,.N a dnie" w wykionan iu A. 015.zewskiego. „Dzw1ęh.~ · 
wość" fil mu w owym czas.i e polegała nia tym, że a1kt o
r'LY m ówili i ś.pi wali Z"J ekranem. 

w na:s.tępnym roku To wi:ir;:ystwo ,,Filma" wyprcciu
kcwaJ; 100-met rcwą „deklamacj.; filmow a" .pt. „Bairon 
l Nast ia"; przy tytule pod;;n c : „Typy Gorkiego" 
(również ,zaozerpnięte z „N a dnie"). 

* * * 
Sztuka „Na dnie" cieszyła się wielkim p owodzeniem 

u ludzi filni,u. Adaptowano ją w okresie niEmej ki n .:
m atografii, 2:dapt cf\vano w ·okresie dźwiękcmym (w Ja
p vnii, we F1ranc ji). Filmowcy często ·zw ra ca·li się do 
Gonki.e"o o ·zezwolenie na prz óbkę utworu. „W teJ 
s~luce ;i·c się n:.e dzie je; cna U<k a,zu je ~r cd::mrisko, nic 
wię<:e j . l'' ilm po łamie sobie n '1 tym zęby" - o ::! pcwiada ł 
Gorki jes•zcze w 1936 r . fra.r.·2usk:m filmo .vcom. 

W laitach 1928--l!J30 s2m zd e~ ~· d ował si ę p .•zystoso
wać „N a dn ie" do p et rz.eb ekranu. 

* 
L ecz pr&•cuj ą c nad scenar iusz.cm - pcda je wsp0l_

f>rw ow nik pisarza I. Ładyżnikcw - Gorki po s ta1n ow1ł 
dopisać n D-we s·c:E g,y. Oprncuwał w n i·ch cha.rakt c-ry 
po·taci - Łuki , Salina. B<:rnna, Nasti, Wa silisy, Kosty
lewa i innych, u1kazuj>ąc jak 'rni mogły być w życiu za
nim znalazły się „na dnie". - kim ci ludzie by.U, jak 
żyli, czyich spra\\· 1brc.nHi''. W ten SiJC sćb powstał frag
ment scenariusza t:t. „W drodze na d·no", wy da.ny P' 
ra.z pierwszy w 1938 r. 

* * 
„ 

„W drod~ na dno" składa s! ę z trwch części, „epi
z dów" - jak je pisarz nazwał . No z one pod tytuły: 
Łuka'' Satin" oraz Baron i , astia" . Epizody dz '. elą 

~ię na ~~reg drobniej~ych fragmentów. 'l'ek5t, podoi.i-

ALEKSANDER JACKIEWICZ 

Go r k f i I m i . 
I 

FAW, 1955 r. - Ir ag me n ł y 

nie jak w pop11ze:lnich scenarh1szach. je&t nie dopr:i.
cowany, niektóre obrnzy i dialogi s.a uelacjanowanc. 
P~erwsze dwa epizody maja zwięz ła konstrukcJę 

drama l urgiczrui, trz.eci jest zbudowan y lużno· ; 

• • * 
PisaDz sta•ra się bardzo szerokie sp ·awy przedstawić 

w wie1kim skróc.ie, ra-OZej fabularnym n i ż obraz·Ol\vym. 
Akcja, a nie ·Obra.z skupia jegc uwagę . 

* * * 
Tu zał - w historii ludz.i ,,dna'' brakowało mi•ejsra 

na szerokie obrazy, przecie.i: ta h i.stcria miała bY 1~ 
tylko ws.tępem do właściwego utwcru. Go~··kiemu bra·· 
k:•wało znajomości m.etcdy pisars.ti.\"a d>la filmu n~e
m ego, ję.zyka sytuacji obrazowych, metafor, skrótow 
„plastycznych". Gortkie·mu - pisarzowi wyraźnie brak 
tu możliwości komentowania, brak dialogu. 

Sytuacje, ja'kie stwarza literatura, wyglądałyby 
azęsto b:;;nalnie w aneg docie, pogłębia je jednak nar
racja pcglębia ·P!"'a•wda życia w powolnym n:airas,tamu 
wyp~óków i rozwoju <:harakterów. W f ilmie bainal!!e 
na pozór sytuacje pogłębia zwarta i celowa dramati..:,·
gia przez odpowiedni ich dobór i nasycenie realności;). 

Komentarz, a inie intryga, raczej di·alog n i ż dzi·alanie 
pc:ltaci - oto najmocniejsz.e strony d>zJeł Gorkieg:i, 
a zwłaszcza jego ·utworów dramatycz-nych. 

• * * 
„W drodee na dno", mimo wad i f.Dagmenta·ryc,zn:iśc:, 

jes t inteTesującym ekspe.rymentem wytyczaJacym kie·· 
punek dla ada·ptacji sz.tuk sceni coznych. Dramaty ,na 
c>kranie nie mogą się ·pozbyć wielDmównc.ś ci, są zanadto 
„nieruchome", zanadto, chciałoby się powiedzieć , roz
budowane wszerz, a nie wzdłuż. 

Gorki rozumiał to i sta:rał się -zbJ.iżyć do życiowe;;o 
przebiegu s.praw, starał sie odsceni>CiZ•11lć swój teatr2.1-
ny ut.w ór, powrć-cić jak by do j a .kle j ś wstępnej. !' :.:~ y 
p :·ocesu twórczego przy pracy nad ~ztu.ka scen : ·czr:ą, 
gdy ·nie ma jeszcze a któw i replik, gdy są tylko ludzie 
i ich losy. 
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~oamlenne też, Że na plerwszy plan w srenariu!IZU 
wys.U"\V'3ją s!ę Łuka j Sa tm, d w.ie postade, k tóre S<.l 
noaidelamj 1dee>wego ład unku sztuki. 

• • 
W lat ach 1952-1953 radzieokie wytwómie filmow<:? 

ekranizc.wały szereg pr.zedstawień s21tuk Go·rkieg'O 
w w:11kcn an:u najlE1pszyc:11. ,zespołów tea;t·ralnych 
Mo3kwy i Leningradu. 
Z·adaniem ekranlizacj! jest dokumea11tarne utrwalenie 
na. ·ta śm:e filmowej sceniczmych kreacji a•ktc:rsiki.ch 01'al: 
udcstępniooi e szerc-kim 'I"l!esz.om obej,I'Zeni•a wybHny-:h 
s.pektakli. Dla badaeza ;próby te s.tają Sli.ę okaizją Qo 
spraiwdz'enia clramaturgicznej „nośności" s,z,tuk Gorkie:
go w stOS:LH11ku c1o ekranu, każda ekranizacja j'est bc
w ' em prr-óbą, iktóra w przyszłości! może pomóc. twóroom 
filrn cwym w adaptowaniu, a więc swobodiniejszym 
przełożeniu na język filmoiwy dzieł pis«lTzia. 
Za1Nmę od „Na · dnie" w wykonainiu zespoiu 

MC;HAT-u , s.ztuki przygotowanej Jeszcze w 1902 r . 
przez St ~m1'. sławskiego i Nierrii1rowicza - Danezenk~, 
eik ranizo.w:mej w 1952 r„ ·a iwdęc w 50 lat po .premierze. 

& tuka ta - jedna z 111ajgł<>ś.rui.ejs·zych w dorobku 
Gcrkiego - j·es:t j •edn.ocz.eś.n.ie najbarcliziej „s·tatycz..-ia". 
Na s-cenie występuje duża i~ość p ootaci, ka•żda z.e .siwulą 
d·csyć c .drębną sprawą, jak to zwyikle by.wa w przypa·ci
k owo zebranym &rodcwisku, którym :f;u jest g1romada 
loka·tcró-w domu nccleiOWeio dla bi•edak6w. 
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K onfliktem .najsilnie j ri.uoa jacym sie w cezy prze?. 
swój dram atyczny przebieg jest walka złodziej.a P ie
pieła o l\a ta s,zę, s iicstrę właścicielki •prrLytullru. Alć 
kon!l ikt t en, zawiązuje się m>prawdę dopiero w trze
cim akcie, •ruie wciąga innych pos-taci p ierwszoplano
wych w tym samym akcie się zamyka. 
Zespół MCHAT-u potraktował przed laty „Na dnie" 

jaiko ctz:ebo obyczajowe, ciekawe pri.ez egrotykę śm
dowis.ka „byłych ludzi". Tym.cz.asem jeg() ciężar ~dieowy 
leży w drama.turrgic-znej •roli wędrowca Łuki , k t ó;;:y 
wniósł do pr,zytułku powiew dobra, współozucia dla 
c<złowieka i mądry lud<Jwy sceptycyzm. Łuka przyszedl 
z filozofią cLerpi•enia i 'bierności , ale obu-d!z.il w du
sz.ach mieszkańców „dna" wiarę w ich własne czlu
wieczeńs.two; wial!"a ta dzieki s.łaiwnem.u mcnołogow· 
Sati.na prnerodzUa się w hymn na cześć siły c.z.łowiek.3 . 

Filin starrał się wyidobyć ten watek sztuki, sprawą 
Łuk.i I Sa-tina pl'Zygłuszyć dramat Piepie!-a. NJeste~f. 
ro mu się tylko w połowie udało . 

• • 
Co w przedstawieniu MCHAT-u wyszło z.wyci:ęsk:> 

z próby ekranizacji, to wewnętrzne bogactwo pQSt,aci, 
w5zystkich - od pierwszoplanowych do epi:z.odyct
nych. Gra aktorów tego tea.tru, który za cel siwój .;t -
wiał oddanie weiWnętrmej prawdy grającego pr,zy jed
noczesnej rezygllllcji z patetycznego 1gestu i kotU'I'nu -
świ:ęci na ekranie pełny t-Piumf. 

111.yuarli 1':11zyuyn - projekt dekoracji 
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STANISŁAW DĄBROWSKI 

„N A O N I E" w POLSKICH TEATRACH 
Z pismn „Lódź teatraln:i"', R. III Nr 12. Lórtż J9~r!149. 

Gdy w grudniu 1902 r. ukazało s.ię r.a scenie Te.atru 
Artystycznego w Moskwie „Na dnie", szybk·o roze>ZlJ. 
się po Europie wieść o wielkim sukc le premiery. 

Tea-try zagra·nic.zne, które w ówczas przystapiły do 
wystaw:an!a s1ztuki, w'.działy w tej .nowcśei, i;.rzc<.le 
wszystkim oryg;nalnc tło i szen~g niezwyk.łyeh figur, 
aktorzy przerzu'\v•ali dla siebie pcipisy w rc.l.aeh tak 
p;;ycho·logicznie bogatych, chociaż ba1rdzo trudi:ych. 
Legendy szły w świat o krea.cjaeh n:a pra,prem1::rz.o
moskiewski!ej, o jaskrawo reali.s.tycznej wystawie. 
Sz,tuka wydawała się tak niebezpieczna, że gdy mia no 
ją wys.ta<wić w Teatr:ze Na-dwornym w Petersburgu 
na benefis Dałmatowa, na mocy rozporządzenia kcmi
tetu ministeTi'alnego z·ostala nagle wyc-ofana z repertu
aru, a •zaWi~edzlony benefis.tant o.trzymał jako ods.zkorio
wanie 5000 rubli, u.twory zaś a•utcra m'.«>ły zamknięty 
odtąd do.stęp na somę nad1womą. Gkśna nowość ku
siła dyTekc'e teatrów poszukujące frapująeyeh sztu·k, 
publiczność mfał przyeiagać na widc·wnię rea1izm in
scen~izacji i niezwykła galeria typów. 

W iroku 1903 rozsła.wiła na zachc•dizie sz.tukę ,,l'<d 
dnie'' premiera berlińska w Małym Teat.rze, w tiu~ 
maezeniu Augusta Scho'Hz:a, z J. Wassmancm w roll 
Bar-Ona, Maiksem Reinhi arc:Ltem (Luk asz), Emanuel~m 
Reichertem (AktGr) i Gtr-truda Eysolt (zrnak omita 
Nastika). Był te olbrzymi sUJkces, s;ztwkę grano 400 rn.zy. 
Gośai!lll1e występy tego zespołu w Wiedniu wywołały 
zachwyty prasy i publiczności. 

Polscy aktor.zy mieli zawsze to p.rzekonanie, że pu
trafią grać rcsyjskie sztuki, zarysowując trafnie orygi
nalny charakter pntaci, mając sposobność podpatrywa
nia ·autentycznych typów w _życiu , uchwycenia właśc'i
wego &tylu gry -oglądając niEraz pierwszorzędnych ~·o
sy"-śkieh aktcrów. Rzeczywiści( nie.którzy z. nich błysnę
li na polskich scenach świetnymi kreacjami w tym re
pertuarze: Kamiński, Feldman, Mielewski, Zd wer.J
wi.cz, Sol~ki, Solska, Gostyńska. 

Pierws..zym utwc:rem G~kiego , który wszedł na p::il 
ską scenę byli „Mieszczanie". Wyski1wił •t~n dra m:. t 
teatr krakowski 22. XI. 1902 w ·t!umac.zemu A dami.. 
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Grzymały-Siedleckiego; tea tr 1·.yowski wystąpił z tą pre
mierą 30. I. 1903 r. We Lwowie sztuka c dnio la szcze
gólny suk~ es : grano j'~ 19 razy, w tłumaczeni u St. 
Bossakowskiego, w 1kapita lnej cbsadzie z Fe ldm&nem 
w rcłi Bezsi·emicnmva:. G·csiyńską (Akul'-na), Bedn :.1 -
rzewską (Tatiana), Rcmanem (Nil) , Sol s.ikim (Pierc..:;; 
ch:tn), Kamińskim (Tie·tierew), Solska (l L lena) , Nown:.
k'.m (Piotr), Morską (Pela). Obs·ada „Mle:;·zcz an" n 
knikowskiej wenie (z wyj~tkiem Pr•zybył .w:cz-.3) byla 
słabsza cd rW{)Wskiej s.kutkiem emig;racji wielu sil 
diramatycznych ~rakaws·kich do Lwowa: Jednow i 
(Bezs!:em ionow), Br. Wol.s.kia (Akuli-na), J. Pawłowski 
(Pie>tr), Wa1lewska (Tatiana), Zawierski (Nił), Przyby
łowicz (Pi€'J"cizychin), Jut.k:.iewkzów na (Pola), Ordon uw 
!Jla (Helena), Scsnowski (Tietie<r ew). Sztuka osiągnęła 
6 pr;zed·stawieó. 
Większość akie-rów bła.dzi'ła nieraz w · w ykonaniu ról, 

szla po omacku bez pomocy wskazówek fachowej re
żyserii, nie wyczuwała właściwej linii, chwytała j a
kieś powierz,chown.e, często przes·a-dne •za>rysy, n !e s!ę
gając głębiej w po'dkład psycholcgiczny. A sztuka, ja<k 
słusznie •zauważył Wito1d No~'kowski, była pisana dla 
aktorów i reżyserów. 

Polska ,prapremiera s z,t·uki „N3 dnie' ' oci'była .-.1ę 
w Poznaniu. Wystawił ją Teatr Polski 16. V. 1903 r. 
- Z ogromnym sukcesem grał ja w sezoni-e 6 r 1..y 
i wznowi~ w sezonie nastę.pnym. Po Poznaniu wystawił 
„Na ci1nie" Teatr Miejsk.i w K·rakowie za dyrekcji J. 
Kc-ta•rbińskiego dn. 30. V. 1903 r. w tłumacz.en ~u Akk
s?.r:dra Zel<Werowicza, w następującej obsad.tie: Józef 
Sosn::: wski (Kleswz), M:chał Przybyłowicz (Luka), Sta
nisław Brcnisz (Tatar), Marian Jednow~l i (Bubnf)'.\"). 
Stan i sława Wysocka (Naitalia), Andrzej Mielewski 
(Piep i e-ł), Helena A·rkawin (Wasi li sa), Aleksander Z~l
werow .i cz (Aktcr), Jan Pawłllwski ( o~za), J adwiga 
Mr ~·;:o w>ka (Anna), Sobiesław (Baron), Francisz~lc 
F rą<:7kow ski (K rzywul ec) , J adwiga Czechow ka (Na
ta l ka), Adolf WaJew k i (K ostylew), Bolesław P uchalski 
(l\lied ~iediewJ, Broniszow a (K.wasznla), Bolesław Zu
w ·er:ki (Satin). Sztuka grana była 3 razy. 

G!"Ze krak:ov. k ic h arlysiow, nie ujmuj.ą-c u:znania 
dla autora i dizieła , zarzucała krytyka ni~ało: ATko.
win była za deklamacyjn a, Luka •grał powierzchownie·, 
a przecici na t ej postaci spoczywa punkt eięźk ·oi 
sztuki. „Teatr n ile mający dla niej artysty, nie powi
niM się trud~ić z jej p rz€ dstawie ni.iem" - pisze spra
\\."OZ.dawoa M . K. Zdaniem W. Noskowskiego - Przy
byłowicz nie wzniósł się duchem .tak wysoko, jak na
leży i .z Diogenesa świiecącego hlta.r~ w głębie dus.;~, ' 
s.tal się d obrym zacnym dziaid.em, 'iecz tylko dzia
d•em", - Ol()brą g.rą wybijała się Wysocka, która gra
ła ze śmiałym a zrawsze estetyoznym realiJzmem. Zei
werowicz „CieJva;wy 'i d:cibrze obmyślony" typ, cn1z 
Mielews i, ktćremu b:- uźdz:ił j.ednak lwowski „.przy
dźwię ·". - „Ef.ek:tc.wna bójka w akc i:e trzecim wikł~-
la się ,j rozpląt yiwała /. różnym sr.mzękiem". Krytyk 
M. K. ża łuje, że reżyser p nzed premiera nie wyjecha;i 
do W~ed i a, aby przypatrzyć się ·te.i sz;luce g.ra.nej t:;m 
przez zespół berliński: unikniętoby z łatwością „dość 
zasaclaltlczyc;h usterek". P.11zedstawienie krakowskie nu
Ci!iło i nużyb w i;downię, ·n re stwanajac potrzebnych 
n?.stro jów (rz.a w'.rcle światła na scenie w 1-szym aikcic). 
„Z całc ści po:,ęp.nego utwcru Gorki·ego ulecfała du~za, 
a po-zo.s.tała it.warrda forma bardzo mało budiząca :ziaję
cia. Szkoda! P nzecie:! t e sztuka będą ca ser.sacją dni•a 
w europejskim świEcie teatral·nym, przecież to ·dzieło 
pterwszorzędnego talentu w nowoczesnej 1iteratunze 
rosy js.lti ej !". 
Nudną grę zespołu pcgc-rszyły pau,zy nast•rojowe, 

k l6rymi obficie wówc7.!as szafowano (moda!). „Szc1ze
góły wykonania nie nadają się do dłuższego delekto
wania się 11'imi". 

J. Kotarbiński netu.je w raptula rzu swej dyrekcji 
o sztuce: „Nie mogła s ię utrzymać diużej w reper.tu
a!t'Ze, ponie'lvaż bijąea z niej alm·osfera ·n~c,zy .i zaduch<.1 
nie przypadła do gustu publiczności krakowskiej". 

Na lwowskiej sceni·e za dyrekcj;i Parwh!wwskiego 
ukazała s : ę sztuka dn. 13. VI. 1903 w obsadzie: Wła·
dysław Kwiatkowski (Ko5tykw) , Amelia Rotter (Wa
sUI a). Konstancja Bednau-z.ewska (Natalka), Maksy
milian Węgrzyn (Miedwiediew). Władysław Roman 
(Piepleł), Francisze k Wysc-eki (Kleszcz), Faustyna Węg
rzynow (Anna), I rena Solska (Nastka), Paulina Ry
bicka (Kwasznia), Ferdynand Feldman (Bubnow), ~a
zim!erz Kamiński (B aron), Antoni Hierowski (Satm), 
Ludwik lski ( ktor), J ózef Chmieli ński (Łuka), Jan 
Nowacki CA1osza), Anton i Kliszewski (Krzywoszyjka), 
Władysław Anton iew5ki (Ta tar). - Dekorac ję nową 

wykona! Stanisiaw Jasień k i. P r asa przyj t,.• ła wykona
nie sztuki z zastrzeżeniami. Reżyser wystawił trzeci 
akt w dekoracji z pierwszego i drugiego aktu, zamiast 
przenieść akcję na podwórko, w myM ws,ka:zóweL 
autora. Aktorzy wysilali się na zbytni rea.J'i·zm: „Sol· 
ski -dał zły przykład w tym k ierunku, przesadzilws.zy 
i prZEciągnąwszy sc€'!ly mimiczne". W Chmielińskim 
było za wiele ~,rcroka, n'e dał kcniooznej d·czy ciepł.1 
t emu rząccy i spowied:i"kowi dusz. Subtelną gra, pd
ną sma1ku i umia·ru c lśniewa•l Kamiński'. Doskonały 
był sylwetką i cha•rakteryzacja Rcman. Chwakno Feld
mana, SoLką i RcttH. Zdan:em keytyki należało o.pra 
cować cdpowiedn:•o zbyt obfity materiał .tekst.u, aby :i.a 
scenie n ie nużył j•ec;lna.; ajnośc'a. Sztuka była grana 
5 razy. 

Na teren'. e Galicji w lecie 1903 r. wystąpN w objei
dizie teatr pcznazis·kii, który w •repertuarZ!e wiózł i „N '°' 
dnie" w rE":żyserii Stradjcta. W zespole wy.różnili się: 

Juli·an Dobrzailsk; (Barc.n) -i Rys·zikows<ki (Łuka). 

W Vłarsza .wie zr,zes7.en,[ a1,tyści byłego Teatru Ludo 
wego ukazali „Na dnie" po raz pierwszy na scenie 
Teat'ru W ielikiego w dni acJh 2 i 7 I. 1906 r. Występowali: 
Jan Szymborski, Marceli Trapszo, Władysław Stasz
kowski, Franciszek Strożewski, Maria Bissen-Janow
ska, Zofra Stas1kowska , Dominika Kiernicka i inni. 

W tym samym l'Cku wystawił sztukę w Warszawie 
na Muranowie Teatr Żydowski. 

Dla swego popisu w r~li Aktora wznowił „Na dnie" 
dyr. Edmund Rygier \V Pe.znaniu w 1906 r. Rygier 
objąwszy dyrekcję Teatru Ludoweg{) w Krakowie wy
stawia tę sztukę 15. IV. w obsad21i·e: Edmund Rygier 
(Akfor), Bcelke (Kleszcz) , Biskupska (Nastka), Ba:
wiński (Ba.ran), Jerzy Rygier (Piepieł), Modzelewsl~ 1 
(Łuka); inne role wykonali Wieniawa, T•ur~k1i, Poleńsk ; , 
S.arniecki, Cholewicki, Ga-wlikcwska. 

Podczas pierwszej światowej wojny znów ukazało się 
„Na dnie" w Warsz&wie i Łodzi. \V warszawskim 
Teatrze Małym wystawiono sztukę 14. XII. 1915 r. 
i grano 13 razy w następuj2.cej cbsadzie: Orlińsk i 

(Baron), Bruczówna (Wasilisa), Be>ńcza (Nastka), Bru
n:Szowa (Kwasznia) , KTystyills•ka (NataOika), Z. Mo
drzewska (Anna), Ceremużyński (Kleszcz), Gemb!::.ki 
(Kr:zywulec), Kiernicki (Aktor), KcndleT (Satin), 
N'eubelt (Łukasz). Łobcdc-wski (Piepieł), Rato.w ski 
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(Al o.s:ea), Sarnecki (Bu·bnow ), Siko rski (T.ata-r), Sko
n1ecz.ny (Miedwiediew), Swieseiak (Kostyilew). Reżyse
rował Orliński. G:rano ją 13 razy. 

W Lodzi .premiera odbyła się 14. X. 1916 r. w .reży
serii Janusza Orlińskiego. Udział wzięli: Kcrczaik-Ku
nina (Was iHsa), SambO!'S'ki (Aktor), Orliński (BaTonJ, 
Boneoki (Satin), Tartakowicz (Tatar), Sad:i.nciwska 
(Anna), Sokulska (Natalka), K. Rychterqwna (Nastka), 

J Olędzki (Bubnow), Janusz Staszew.siki (K·l-eszc:z) -
Sztuka źle grana, nie utrzymała sie w repar.tuarze. 
W roku 1925 podjął zapomnianą szrt.u-kę Teatr im. Fredry 
w Wa:rszawie w reżyserii Jana Pawlows·kiego, z de
koracjami Nirnsteina. 

BOGDAN BUTRYŃCZUK 

Dziś po dług iej prze11wle wracają dl:ieł:a Gorki-eco na 
polskie sceny. Nowe spo.ir.zenie na sztukę, nowa forma 
ujęcla i naświetlenie Jej i.bliży tworzywo do w.pók:zes-
nego w idza . · 
Przypominają się słcwa Witolda Noskowak:i.e 

y, 1903 ·r., wielkiego •znawcy sztuki teatlrałnej, z recen 
zji („Czas" , 1903, str. 122) „Mozai~ka ·plam barwnych, na 
pienwszy .r:z;ut oka maże niieco chaotyc.zna, lecz przy 
w:pat:rzeniu się dająea obraz godny wielkiego artysty. 
Wycinelk świata realnego stał Się dz.iełem sztuki w i«l
J~ : ej bo szczerej. A nad tą apoteozą lśni głęboka, su
cunku wymagająca, cześć Człowieka dla Człowieka ' ' 

„N a d n i e" u L • o n a Schillera 
(Ret'enzja wydr1Jkowana w tygodniku „Odrodzen ie" , r . 19~9 . Nr 27; 

Maksym Gorki „Na dnie". 
C:z;tery obrazy 1dran1.aityczne. Prwkład: Anna Kaim.i.e11-

ska i J.m $piewak . .Muzyka: Tomasz Kiesewetter. 
Oprawa sieenic=a: Otto Axer. Reżyseria: Leon Schil
ler. Ws·półpTaca 1reżysers.ka: ZcLzisław Jandaik.. Bremie
ra w .Teatrze Wojska Pol.s..lciego w Łod:z;i 9. VI. 1949 r. 

Temat „dna" stanowi ,osobny rozdział w twórcoości 
Maksyma Gorkiego i jego niewą.tpliwą z.d>obycz w lite'
raturze rosyjskiej, a sposób przedstawienia .tego cl:rażli
wsgo tematu nie ogiraruicza się tylko do natUTa•listyczne
go ·uika,z.ani:a środiowiska „dołów s.połec:my.ch", związa
·nych ściśle z systemem 'eksploa.tacjJ 1 ucisku. U pod.
staw twórczości Gorkiego. wyp'.·sane jest słowo : czło
wiek, w .k-tórego pisarz Wi€rzy, o którym wie wsz.ys,tko. 
Toteż dTamat „N.a dnie" jest humanistycznym pr!dtes
tem ,przechw upadkowi człowieka, pre.testem, przenll.k
niętym optymistycz.ną wrar'ą w jegc m-0żliwoścL Mą
drze uz:u.pełniony przez Leona Schi'tlera „Pie•śnią o so
kol-e" (prcl!og) ·i „Pleśnią o zwiastunie burzy'' (epH-0g), 
zosta·ł - jeśli można tak powie:izieć - wyostrz:ony .po
etyc1ką zapowiedzią nadaiągają·cej rew°'l.ucj.i. 

Warto przypa,trzyć się blilżej temu środowisku będą
cemu w :istocie %łepkiem inajttlzmaitszyoh środowisk, 
zepchn.iętych na dno iycia l udziom, któr.zy za.trzymali 
aię w domu nocl~owym Michała KostyleWll. (Władf-
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sław Staszewski) na dalszą bemadziej!Jl.ą wegetację. 
Kostylew i jei:o żo:na WasyYsa żeriujią na nędzy swych 
lokaitorów. Nawet .to śmdowisko nlizbn nie jiesit wolne 
od q-·ozkia-da.iącyoh ka,pitalistyczne społeczeńs·two 
sprzeczności - prz1;ciwn·ie, '~U właśnie, w 111a}prz.ymem 
nie}szej walce o byit wystę.puja one j•eszci.e wyraźni ej, 
jeszcze drapieiruiej_ Współczuc ·i e i litcść nie ~ tu ma
ne. ,pojęci e o ,szcz:ęściu jest nielr•ozerwalnie zwią•zane 
z poj~iem ·~zywdy. Toteż Wasyl1isa (Zofda Tymow&ku) 
w pogoni za szczęściem zdolna jest naweot do .popełnie
nia zbrodni. 
Miarę upadku najściślej wy.pełnia Baro:n (Jan Swi

derski), wyróżnfający się nawet wśród ,,skończonycn 
lud2ll" brakiem chara1k.te11u. Występuj.ą w rum IW)""laź · 
n~ oechy zdegeniEirowania arystoJcr-acJi. Ba.r<ll!lowi moż
na prizeciJWstawić Kle&zcza (Kazimierz Dejmek), !który 
podczas półrccznego pobytu w domu Kostylewa z .nie 
słychaną zawz.iętością walczy o wycllobyeie się na po-
.wierzohnię. „Ja - człowiek pracy ... - mówi o sobie 
- ... ja od najmłodszych lat pracuję ... Wydostanę s i ę .. . 
Skórę 'Zedirę, a wydostll/Ilę $lę ... " Kilesz.cz gardzij łowa
r,z.yszami swego l!OSIU. ,,Jacy ani tam laldzJie ... " - m6w:. 
Jest twardy, nie łamie go nawet agonla &my (Hallna 
Drohoc!ka.). Ale .nieodwracalno6ć losu claży n ad twtro
jem ueisku ba.rdziiej ni:! nad antYC'Zll'I traied.lą. W aod-

cu 1 Kleszcz: rowmie, że w swoim indywidualistY'CZ.nym 
wydobywaniu się a: otoczenia .przegrał, ż-e na.wet „na 
dnie": „R~ą.dnij się, a okaiże się, że wszyscy są 
lud.f.lrni.,. „ 

. Również Waśka Piepieł (Zdz.isław Sz.ymański) pr~
me za wnelk~ cenę wyd'ost 6lć się z tego środowiska , 
rozpocDtć w opa'l'ciu o miłość Nataszy (Barbara 

„ ' li Jnic " v. T cutr ..:. e \·\'oj !:'>kd Polskiego w Lodr t f194~l r. ) 

Rachwalska) nowe życie, w którym „saim sit!bie mó&ł
by >SZanlować". Wszyscy tu •na swój sposó·b czegoś prag
ną. Prostytutka Nastka (Ryszarda Hani.n) żyje marze
nitlffi o wyimaginowanej miłości j3kiegoś Raula czy 
Gastona. Aktor (Stefan Sródka) - nieU'leczaQny alko
hol'ik, rea.gujący na wszystko „jakby się przyśnił " 
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m arzy o cu downym mieścd e, gdzie go bezpłatnie ule<'Zą , 
Bu bnow (Luc jan D ytrych) - sceptyk, szuka jacy po 
prostu s<.'hron ienia ... P <'.J.k:Jain M iedwiediew (Apo.lina•ry 
p ssart), Kwasznia (Hal ina T bor·ska), Alosza (Ma:-ek 
Wojciechowski), Krzywa Szy ja (Hugo Krzyski) i Tata~· 

(Janusz Kłcsińs,ki) żyją raczej na pograniczu „dna", 
ale każdy z nich z agrożony jest jeg::i otchłanią. Ws·zys
cy mo.gliby stać się peł:now a.rtościcJWymi członkami 
społec,zeństwa, gdyby nie dążyła nad ni.ml fa1alistycz.na 
siła ·s.pcłeczuej Il'iespraw iedli waści . W każdym pra;,;.'ie 
z tych ludzi drzEmią w ielkie i pi ękne uc11ucia, dobre 
siklonncości , których jedn 21k w narzuconyC'h im wa-run
kach me sposób obudzić ani rozw: n ąć . Ze spNecznbści 
ukfad·u społecznego wyruika nieunikniony upadek czło
wieka niezależnie 1od jego wielkości i szft aC'hetności . 

w „Na dmie" punkt ciężkości prz6rz.uccny j~t z fa
buły na podbudowę filozoficzną utworu. Dlatego osob
no należy omówić postaci : Łuka:sza (Józef Maliszewski) 
i Satina (Leon Bietr'aszkiewicz), którzy reprezentują 
dw,ie postawy filozoficzne, a ra.czej dwie ideolog ie 
i w tej „sztuce b ez bohatera" odgrywaja faktycznie 
jego rrolq. 
Łukasz wprowadza do sz.t uki elem ent dr a.matyczny: 

jego zjaw~enie ·się i pcstępcwanie sit,wai:.za w s toJąc~~ 
wodzie nędzy ludzkiej ,-;poro zamętu. Zwia•stun tr~gedu 
kl asycznej, święty czy szarla tan? Ta~ czy inac.zeJ, Jest 
t o po~ t ać au•tentyczna, wywodzą ca się z rodziny Jar 
m arcznych mistyfika1t0Tów i świętych, krążących po 
carskiej Rosji i żerujący ch na naiwności ludu. Jego 
echem je~.t „święty" Propetie_j w ,,Jcgo!I"ze Bułyczovne 
i innyc·h" - pół s·p ryai ar.z, pół wa•ri at , religijny zna
chor. żerujący na głupocie i ·naiwności ciemnoty. Lu.kasz 
jest dobry •i litiościwy, s.t ara s·i ę po cieszyć cz.ł ow1ek~, 
a le czyni to .nic dla nie.go ni e czynJi ąc". niczego nie 
ry.Z)"ku jąc. Zna j·duje 1€.ka rs-two na wszystkie chorn~Y 
d.u$ZY i ciała, Jekatrstwo uniwersalne, to samo w k az
dym wypadku : kłam8two. Ale jes t to leka.r stwo po·::or
ne - zal ed•w!e zn1' ec:zu1 ajace. Ulc-czyć nie potrafi n1ko
" O. Na pytani e P.iepi eła 01.y jest Bć-g, odp::iwiada ni by 
Pythia: „Jeśli w ierzysz, jest; nie wierzysz, ni.e. m a„. 
w co wiuzy5z to jest" . Kogoż może zad'O\vol1c ~ak~ 
odpowied ź, również fał szywa dla katoiika jak ateisty . 
A jednak lud zie, którym już nic nie pozostało, ktorzy 
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s. r c ili nawet cel 5wej drogi, znajdują w Lu.ka.~tl'. 
w jego relatyw'sty im j fi1o.z;of.l.i p ocieszy il!'la . T ylko 
tacy ludzie. W Nastce ugr'll!Iltowuj~ on wiarę w wy
myśloną pr zez siebie m:iłcść , aktara umacnia ·w pru
k onanii u, że m iasto-lecznica istn ieje.„ 

Potać Łukaso:a i jego „filozofia" jeS't tym szkod
liwsza, że żeruje na naj intymniejszych uczuciach i m a
rzeniach czł·cwieka. na jego \v'ierze w leps:z.e jutro. na 
m jskry,tszei nadz ie<i - i co ważniejsze, na asz,częd~a
nych resz,tkach sił d'O walki z losem. T aikie „litościwe 
J,łam stwo", 1ktćre odrealnia nędzę i zamiast r zeezy
" .stcści podsuwa fikcje, rc.ztra;a człowi eka i gubi 8''· 
Sz.kcda, że J ózef !Vfal iswwski im:~.z.ej pojal t ę postać. 

Łukaszowi przeciwstawia się tylko Sat·in . Oa jed-n 
nie zo~tał złam;my i do kol,ca reprezentuje ideę b untu. 
Nil:t inny zresztą wśród tych ludzi nie może pow iedzie.:: 
t ego wszystk~ego co Sati•n. Nie zm1 ją języka, k tó1 ym 
mo:J:n a wyrazić prawdę. I wreszcie en jeden n ie stra
c:ł ·wiary w człowieka. Po·stać ta była niewą tpliwie 

na jbliższa Gorkiemu - przez ni ą przemawiał sam 

autor: 

. „Czł owiek - oto .prawda ! -- m ówi Salin. Człowi ek 

wclny„. Człowiek! To wspania łe! To brzmi - dumnie ! 
Człowi ek! Człow iEika frz eba sZ:anować! Nie litować się 

nad nim„. nie poniżać go lito ści fl „ . S zanować trzeb~ ! 

WakZ"'l c o go dność człowieka , Gor~i nie chciał ied
nnk oddieleśniać czł,owie·ka duży•m „C" - konkretyzował 

go w małych ludziach. Leon Schilkr z i nstr•umootował 

ten drnma.t~oświ~C'cny człcwiekowi tak znlllk mnlcie, 
że nie zauważało się nawet pewnych niedociągnięe 

aktorskich. „Pieśń o sokole" i „Pieśń o zwiastunie bu
rzy" wygłosiła Han.na Skarżanka . Rea·list yc zne deko
r ac je za.projektował otto Axer. 

Czitery gcd,dny w 1eatrze - to przeżycie w każdym 

wypadku męczące, ale pragnę na zajcończenie, zapew 
nić , że zmęczen i e uclr.liielaj ące s·i ~ podczas sł chan:a 
łód ziki ego przedstaw ienia „Na dn' e" należy do naj"z!a
ch etnie'szego ga turuku: odcz.uwa sill je po przekroczeniu 
pl'O&'U w ielkiej sztuki. 

„N a d n e 11 w T e a ł r z e P o I s k m w Warszaw e 

~t'zon UJ 1!1 50 

Maksy m Gork i „Na dnie", czteTy obra zy dramatyciZ
.ne . Przek ład : Anna Kamieńska i Jan Śpiewak . 

Ob:.ada: 
Ko<.tylew - K aziminz Dejuncwicz, Wasilisa - Zdzi

sława Życzkowska, Nc:.!2.sz;,1 - Hanna Skarż snkc. , 
1\-Iiedwicd'e•w - Sa turnin Butkiew:cz, Waśka - J er:::y 
Kalis.zewo.ki, Kl eszcz - Maciej Ivfociejewski, Anna -
Ba.rb· ra Ludwi ża nka i IVIti1ia E:t roń s-ka , N a.s•tka -
Ryszard ot Jfa n in, Kw aszn ia - St a n : ·sł awa K c•s'te i:-ka , 
Bubncw - Władys ław Ha11cza, Sa lin - L ecn P ietrasz-

k iewiez, A!ctor - Tadeusz Woźniak i Łukasz Łukasie
wicz, Baron - Ja.n Swiderski, Lukasz - Józef Mali
SZe\\'ski, Al os za - Witold Sadowy, Krzywa Szyjka -
Kcn~ad Mc r awski, Taita•r - Ludc•slaw Kozłowski, Lu
dzie z ulicy - słuchacze PWST. Widowisko 1p ::: przedziła 

„Pieśń o Sc.k ole" a zako11czyh „Pieśń o zwiastunie bu
rzy", któr e wygłosił - Czesław Wołłejko . Reżysen„: 

Lecn Schill e r . Współpraca reżyserska : Zdzisław Janiak. 
Oprawa sceniczna : Otto Axer. Muzyka : Tomasz 
Kiesewetter. 

T e a ł r N owe Warszawy 

Luty 1955 r. 

IVI aksym Gorki „Na dn: e„. Przekła d Anina Ka:inie1\:;k:.i 
J <J.n Spiewa1k . P rzedstawienie dyplcm1owe absolwen

tów V. y dz: a łu Ak tors kliego Pc>ństwowej Wyższe j Sz,k0-
ly Teat raln c-j w Warszawie. 

Obsada · 
K ost lew - T a.deus•z Grab::•wski, Was ili:sa - Marle

na Milwiw , Na.tas.za - TE.resa Gniewkcwska , lVLed
' '· iedi ew - MaTiusz Dmcchowski, Kleszc z - Tomasz 
ZaL wski. Nas tia - Katarzy.na Łanie1wska, Kwasznia 
- Janina Mrazek i Alkja Pawlicka, Bubnow - ZP.-

non Rek, Sa.V n - Zygmunt Listkiewicz, Ak:t>CJT - Lud
wik P 2k, B r..•r cn - Stan i sła,v Wyszyńs·ki, Ł·uka - Sia
n i słsw Sto.iko, Alasz.a - M!eczy.sław Gajda, Krzy,wa 
<:'. zy~ ~>:: a - J e rzy Wojtczak, Tatar - And rzej Zamnecl\:i, 
DziE•wczyna I - Janina Mrazek i A1'ic ja Pawlllicka , 
Dzie•wczyn a II - Aleksandra Da1rkc0wsJ<a, Chł0<pak -
Zb'gn iew Z <i pas iewicz, Rew irowy - Andrrzej Madej. 

Praca dyplomowa abs olwentów Wyd'Z'ialu Ak!torskie
g·c- PWST pod kierunkiem ,n;;żyse•rskLm prof. J:ma 
Świderskiego . Asyst ent reżysera - Zd'z i1sła.w Tobias.:. 
Scenograf - Wojciech Sieciliski. 
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T r e ś t .zeszytu 

MAKSYM GORKI (nota biograficzna) 

Konstanty Stanisławski - O „Na dnie" . 

Nad r4=kopisem „Na dnie" Gorkiego . 

Aleksander Jackiewicz - Gorki i film 

f'rC1jekt dekoracji 

Hl 

19 

22 

23 

Stanisław Dąbrowski - „Na dnie" 
w polskich teatrach . 2i 

Bogdan Butryńczuk- „Na dnie" u Leona Schillera 21 

„Na dnie" w Teatrze Polskim 
i w Teatrze Nowej Warszawy w Wars:z;awie . 31 

W O.AW(;A. . l'ANSTWOWY IEA11t ZIEMI L(.;llUSKll!J W Zll!LON l!.I 
GÓR%!. Red•kcj• zeuytu: !diisław Gltejewski, •ekrelarz liter.t~ J 

:u11u. Opracowdnie qrallczn• ""'ytu : Jerr v „. Br-101.d . Zdj ttc1„ · 
, ~ f-hiwurn . 

D1<•k: Zitlonogo ro ~ ie Zd l<l ołd) c.„llorn• - Zły · 45 -- J8Uft 
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Kierownik Techniczny : Ryszard Krajewski 

Glowny eleklryk : Wlodysłow Lisowak I 

lnapio.: jent: Józef Mieho1cewicz 

Brygadzista sceny: Morion Pakula 

Światła: Zygmunt Szymankiewicz 

Kierownicy pracowni: stolarskiej - Stanisław Świqlek, mo

larskiei - Waldemar Jodkowski, krawieckiej - Stanisław 

Łuczak, modelatorskiej - Tadeusz Rogowski, tapicerskiej -

Bronisław Walczak. Kostiumy da.,..ski": Walentyno Rogowska. 

Peruki : Emilia Bojarska. Gard„robiana: Stefania Dosi ula. 
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MAKSYM GORKI 
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Anna Kamieńska 

z i Jan Śpiewak 
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Sceny dramatyczne 

w 

w 4 aktach 

OS OBY: 

Michał Iwanowicz Kostylcw, wła5cicicl domu noclero
wego - Józef Po\vojcwski 

Wasilisa ICarpowna, jego żona - Zyta Połomska 

Natasza, jej siostra - Halina Winiarska 

Miedwiediew, ich wuj, policjant - Stanisław Cynarski 

Andriej Mitricz Kleszcz, ślusarz - l\liecJysław Gałecki 

Arma, jego żona - Barbara \Vronowska 

Waśka Piepieł - Zenon Nocoń 

!ljadia - .Janina Skałacka 

Kwasznia, sprzedawczyni pierożków - Zofia Friedrich 

flubnow, czapnik - Tadeusz !\-troczek 

Satin - Zygmunt Nawrocki 

Aktor - Czesław Stopka 

l'aron - łfrnryk l\lachalica 

Luka, wc;drowiec - Jan Czabanowski 

Aloszka, szewc - Ruman Kruczkowski 

l~nywa Szyjka, tragarz - Zdzisław Grudzień 

Tatar, tragarz - Zygmunt Fok 

11'SCENIZAC.JA I REŻYSERIA JERZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA RYSZARD KUZYSZYN 

W~półpraca dramaturg-iczna: Zdzisław Giżcjewskl 

A~ystent reżysera: Andrzej Rcttinger 


