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SALA PRÓB 

MAKSYM GORKI 

IVA IE 
(Na dnie) 

przekład : Anna Kamier'Jska i Jan Śpiewak 

opracowanie tekstu , reżyseria i opracowanie plastyczne 

• MACIEJ PRUS 
asystent reżysera 

• JAR OSŁA W OSTASZKIEWICZ (PWST) 
konsultacja przestrzeni scenicznej 

• JERZY GURA WSKI 



W Gorkowskim inwenterzu jest ( ... ) obszar o drama
tyczności tak wielkiej, tak nasyconej, tak pełnej konfliktów 
i kolizji, że żaden z utworów pisarza nic daje się z tym 
obszarem porównać. 

To życiorys Gorkiego. 
Zauważono to już dawno, powtarzano często. „ Wielkość 

Gorkiego - pisał w niedawnej ankiecie jubileuszowej 
Aleksy Arbuzow - polega nie tylko na tym, co napisał; 
jego życie jest nie mniej warte". Przed pół wiekiem, z okazji 
SO-lecia urodzin pisarza, miody wówczas i początkujący 
dziennikarz, Konstanty Paustowski, użył słów niemal iden
tycznych: „Myślę, że ze wszystkiego, co stworzył Gorki, 
najwyżej stawiać trzeba jego życie". To prawda; byle tylko 
wmyśleć się w ten życiorys dostatecznie głęboko. Rozpięty 
wśród ekstremów, powykręcany i poddany niesłychanie 
silnym ciśnieniom, przeładowany doznaniami wszelkiego 
rodzaju powyżej normalnych ludzkich możliwości - życio
rys Gorkiego ma swoją własną , jednostkową konsekwencję, 
jest, cały, aktem sprzeciwu, będąc jednocześnie aktem 
uległości, jest rwaniem więzów determinizmu przy ich 
jednoczesnym nakładaniu. W samym sobie pisarz zgęszcza 
i syntetyzuje losy wielu swych scenicznych bohaterów 
- a potem prowadzi je, ku końcowi życia, do tak ostro 
dramatycznego finału, o jakim nawet Bulyczowowi się nie 
śnilo, choć pewna przewrotna autobiograficzność tej posta
ci - jej szczególnie - wydaje się hipotezą możliwą 

w sprzyjających warunkach do obronienia. 
Życie zostało dane. Pozostaje tylko bagatelka. Odtwo

rzyć je, opisać, wystawić i zagrać. 
Andr;ej Dr1.llt'ic „Play Gork i" (fragm .) 
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Gdybym tylko miał jakiś wystarczający powód, by zesłać 
Gorkiego na Sybir, nie namyślalbym się ani minuty. 

111i11is1er sprmr 1re11 ·11('!r::nrch Pll'1re po oheir::cniu 
.. N11 dl/ il'" 11 · .HC!-f 4cil' 11 · !90:! ml"' 

Szczyt Maksyma Gorkiego w górach Tiań-Szań. 

Rękopis sztuki „Na dnie", prze howywany w Archiwum 
im. Gorkiego, zawiera szereg mni jszych lub większych 
skreśleń, poczynionych przez autora przy ostatecznym 
opracowywaniu dramatu. Pierwsza część słynnego monolo
gu Satina ~ aktu IV napisana jest niemal bez poprawek. 
Jednak po słowach : „Wszystko w człowieku, wszystko dla 

• człowieka!" odczy tać można nieznany fragment, wykreślo
ny przez Gorkiego: „Był filozof, który powiedzi ał: istnieje 
tylko materia, wszystko pozostałe to złudzenie (wstaje, 
podnosi rękę). Nieprawda!". Trudno oczywiście sądzić 
dlaczego ten fragment został skreślony. Być może Gorki nie 
chciał sugerować filozoficznej erudycji Satina. Zaraz po
tem Satin mówi, jak wiadomo: „Człowiek! To brzmi... 
dumnie!". I tu właśnie mamy do czynienia z najciekawszym 
fragmentem. Okazuje się bowiem, że pierwotnie tekst ten 
brzmiał inaczej: „Człowiek ! To - wspaniałe! To brzmi... 
tragicznie!" Czym kierował się Gorki wybierając wariant 
bardziej jednoznaczny i bardziej „plakatowy"'? 
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inspicjent: 

l~A IE 
Osoby: 

Wasilisa Karpowna • Ewa Isajewicz -- Telega 
Natasza • Ewa Guryn 

Anna • Justyna Kulczycka 
Waśka Piepieł • Antoni Ostrouch 

Nastia • Agnieszka Suchora 
Satin • Jarosław Gajewski 

Aktor • Mirosław Konarowski 
Baron • Jacek Sobieszczański 
Łuka • l'flariusz Bonaszewski 

sufler: 
Ryszard Szczyciński Jolanta Szydłowska 



Patrzę na was: żyjecie, pijecie, oszukujecie się 
nawzajem! Nikogo nie kochacie. Szuka/em wśród 
was życia porządnego, czy tego ży ia - nie ma 
go! Zepsułem się sam. Porządny człowiek nie 
wytrzyma z wami. Dobrego zlowiek a dobijacie, 
ja pośród was, jak slabe kocię pośród tysiąca 
szczurów w ciemnej piwnicy... Was wszędzie 
pełno, sądzicie ludzi, radzicie, prawa ustanawia
cie. A j ednak 1vy.'cie wszy scy - takie gady! 

fragm. opml'iadania „Troj e" 

• 

Mam własną prawdę, która tak zasadniczo 
różni się od zwykl; eh prawd życiowych, że jestem 
pewien, iż dużo wycierpię, zanim inni zrozumieją 
i przestaną ze mnie szydzić . 

:: fisiu do 1wr::.l'C:oncj 

• 

N ie lubię lu l::i mądrJ eh , ale któr:y nie umieją 
czuć . Wszyscy ta y ludzie s l !:.li i źli nik c::emnie. 
Tak samo nie lubię kaplanó1r moralno.Ś'c i, k tórym 
się zdaje , -::e po1vo/ani są do sqcb enia 11 ·s::y srk iclz 
i 111szystkiego . Widzę w nich ::airs::e f ry::eu.E ow
ską pychę i gotóir j e ·tem ::loś!ii l' i~ .~ ię z lliclz 
wyfo1ie lt'aĆ. 

= listu 1. Gorkią:o do li/i Ril'pi1111 



W ie le jest wśród nas ludzi, którzy przez cale 
::ycie sziłkają w męce w sobie i wok ól siebie czegoś 
niewzruszalnego , nie poddającego się niszczyciel
sk iemu działaniu analizującej myśli, szukają ta
kiego p ieniiastka dobra , któremu organicznie, 
biologicznie j ak choroba wrogie i wstrętne j est 
wszystko co złe , przewrotne, niec-lowiecze. Pro
szę nie myśleć, że zaliczam wszystk ich nikczemni
k ów do poszukiwaczy niewzruszonych podstaw 
etyki. N ie, ale widzę ludzi, których zamęczy/o ich 
nieudane życie, które tak trudno uczynić lepszym 
niż j est. Widzę ludzi, którzy czują, że wewnątrz 
nich wszystko j est nietrwale, wszystko plonie, 
pławi się, niszczy integralność uczucia - uczucie 
jak gaz ulatnia się w myślach i słowach, czlowiek 
pustoszeje. 

z listu do Ro11111in Ro!fa11J11 



TEATRU DRAMATYCZNEGO 

• Antoni Czechow - „33 omdlenia" 
adaptacja i reżyseria: Tadeusz Pawłowicz 
scenografia: Teresa Działak 

• Tankred Dorst - „Ja, Feuerbach" 
reżyseria: Tadeusz Łomnicki 
scenografia: Aleksandra Semenowicz 
prapremiera polska 

• Denis Diderot - „Kubuś Fatalista" 
adaptacja: Witold Zatorski 
reżyseria: Zbigniew Zapasiewicz 

• Wieniedikt Jerofiejew - „Moskwa - Pietuszki" 
adaptacja, reżyseria, opracowanie plastyczne: 
Ja cek Zembrzuski 

• Thornton Wilder - „Nasze miasto" 
reżyseria: Paweł Pochwała 

scenografia: Teresa Działak 

• Frank Dunai - „Parasolka" 
reżyseria: Zbigniew Zapasiewicz 
scenografia: Krzysztof Pankiewicz 
prapremiera polska 

Organizator pracy artystycznej 
TERESA H YBALSKA 
Sekretarz literacki 
DOROTA B CHWALD 
Kierownik muzyczny 
KATAR Z YNA O WAKO W KA 
Specjalis ta ds. reklamy 
ANDRZEJ GOLJM ONT 
Kierownik pracowni sc nograficznej 
PAWEŁ PO REDNIK 
Kjerownik Biura Obslugi Widzów 
M IRO LAWA MIL CZAREK 
Kierownik te hni zny 
JANUSZ CIARKOW K l 

wiatlo 
KR Z YSZTOF SOLCZYŃ KI 
LESZEK ZGOŁA 
Akustyk 
ANTONI GĘBKA 
Brygadier sceny 
PIOTR GAJ •WSKI 
Kierownik pracowni perukar ·kiej 
MONIKA KOCZANOWICZ 
URSZULA T DEK 
Kierownik rekwizytorni 

JERZY KAWAŁEK 
Kostiumy w konano pod kierownictwem 
GENOW EFY KR K 
WINCENTEGO WT ULICHA 
Pracownia malar ka 
ROBERT KACZM ARSKI 
Kierownik pracowni modelatorskiej 
J ERZY ZALEWICZ 
Kierownik pracowni szewskiej 
WŁADYSŁAW GALIŃSKI 
Kierownik pracowni stolarskiej 
BOGDAN MARKIEWICZ 
Kierownik praco"'ni tapicerskiej 
EUGENl SZ NOWAK 




