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Michał Iwanow Kostylew - Maciej Więckowski 
Wasi lisa Karpowna - Anna Buczek 
Natasza - Katarzyna Stanisławska 
Andriej Mitrycz-Kleszcz- Piotr Bajtlik 
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Łuka - Sebastian Skoczeń 
Aloszka - Jacek Zawada 

Przerwana pieśń - spektakl dyplomowy IV roku Wydziału 
Aktorskiego - jest wynikiem pracy warsztatowej, któ

rej celem było poszukiwanie, poprzez dramat Gorkiego, 
najważniejszych problemów, postawienie fundamental
nych pytań. Tak powstał scenariusz, którego głównym te
matem jest dramat jednostki; spektakl zaś staje się instru
mentem odsłaniania jej najgłębszych emocji. 

Ukazujemy człowieka chorego .na niemoc woli istnie
nia, postawionego w tragicznej perspektywie trwania; 

ż:ycie stało się tu poczekalnią, a cel oczekiwania nie jest zna
ny. Ukazujemy „dno ludzkie" - osób zamkniętych w ciasnej 
przestrzeni, zagubiol")ych i nieprzystosowanych. Każda 
z nich jest zdolna do „porywów duszy", w każ:dej tli się 
jeszcze „pieśń życia" - nadzieja, ale też wszystkie niezdol
ne są do połączenia się w niej, do współistnienia. Przerwa
na pieśń to metafora życia skazanego na samotność. 

Z arazem chcemy opowiedzieć o współczesnym 

„Każdym", który buntuje się i wiedzie spór z Bogiem, 
poszukując jednak celu, a przynajmniej - nadziei. 

Bez jaskrawych uwspółcześnień, odarty ze społeczno
-politycznych konotacji, dramat Gorkiego okazał się 

tekstem dzisiejszym, dotykającym tego, co dotyczy 
każdego z nas: naszych lęków, słabości i pragnień. 

Karolina Kolendowicz 



Czas na Gorkiego? 

George Bernard Shaw 
napisał kiedyś, że jedną 

z zasług Czechowa było 

poddanie krytyce komuni
kacji kolejowej w dawnej 
Rosji. Trzy córki zmarłego 
pułkownika mówią bez 
przerwy, że chcą koniecznie 
jechać do Moskwy - i nic im 
z tego nie wychodzi. U nas 
na wyspach - powiada -
wystarczy w tym celu wsiąść 
do pociągu. 

Maksym Gorki ma w tej 
chwili w Polsce też nie 

najlepszą opir:iię. Gorszą na
wet niż kiedyś Czechow: su
rowi moraliści umieszczają 

go w piekle literackim, 
łagodniejsi krytycy radzi 
go trzymać przynajmniej 
w czyśćcu. Zwiastun rewo
lucji, beneficjent przewrotu 
bolszewickiego, praojciec 
socrealizmu, autor hasła: 

człowiek - to brzmi dumnie. 

Viedy wydał w 1898 
"1-oku dwutomowy zbiór 
opowiadań (miał wtedy lat 
trzydzieści) stał się z dnia na 
dzień jednym z najbardziej 
popularnych pisarzy w Rosji, 
wkrótce także w Europie. 
W latach do 1904 roku hi
storycy doliczyli się w samej 
Rosji 1860 publikacji na jego 
temat. Nikt - pisano - nie 
zdobył takiej popularności, 

ani Turgieniew, ani Lew 
Tołstoj z czasów Wojny 
i pokoju, ani Dostojewski. 
Samouk znad Wołgi, czło
wiek z najgłębszych dołów 
społecznych, imający się 

dotąd dziesiątków najpry
mitywniejszych sposobów 
zarobkowania, niedoszły sa
mobójca, mieszkaniec do
mów noclegowych dla 
bezdomnych zawędrował 

z miejsca na szczyty życia 
literackiego. Wielokrotny 
emigrant polityczny, twór
ca popularnych serii wy
dawniczych, mentor kilku 
pokoleń młodych pisarzy, 
o którym się mówi, że 

bez znajomości jego pisar-

stwa niesposób zrozum1ec 
Rosję z przełomu wieków. 
Protestował (publikacja Nie 
wolno milczeć!) przeciw
ko zapowiadanemu prze
wrotowi bolszewickiemu 
w 1917 roku, który po
grzebie idee socjalizmu 
i spowoduje krwawą łaźnię. 
W najtrudniejszych dla niego 
chwilach chcieli go zmusić 
do milczenia rewolucjoniści, 
z którymi był związany, za 
przekupnego zdrajcę uznali 
go przyjaciele - pisarze, 
uchodźcy ze sterroryzowa
nej Rosji. 

C hyba już czas, żebyśmy 
zrewidowali nasze pol

skie przesądy na temat 
tego pisarza o powikłanych 
kolejach życia, proznego 
i arcymądrego, utalentowa
nego i politycznie popląta
nego, oszukiwanego i błą

dzącego - ale jednego znaj
większych wśród piszących 
Rosjan pierwszej połowy 
ubiegłego wieku. Trzeba tu 
dwóch rzeczy: czytać jego 
dzieła (nie kaźde jest skar
bem), grać jego teksty dra-

matyczne, aby sprawdzić, 

czy pytania które stawia 
trafiają do naszej wraźliwości 
i dzisiejszych doświadczeń. 

Cie kaw jestem tych 
ćwiczeń z Gorkiego, 

których podjęła się młodzież 
aktorska naszej Akademii. 
Dla porządku informuję: 

Na dnie po raz pierwszy 
zostało zagrane ·18 grud
nia 1902 roku w Moskwie, 
w Teatrze Artystycznym 
Stanisławskiego i Niemiro
wicza-Danczenki. Sam autor 
w 1903 roku na pytanie 
dziennikarza Petersburskich 
Nowości o co tu chodzi, 
odpowiedział: 

„Główny problem, który 
zamierzałem postawić to 
pytanie: co jest waźniejsze, 
prawda czy współczucie." 

U rodził się jako Aleksiej 
Pieszkow w 1868 roku 

w Niżnym Nowogrodzie, 
zmarł w niejasnych do dzisiaj 
okolicznościach w czerwcu 
1936 roku w Gorkach pod 
Moskwą. 

Jerzy Koenig 
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