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W 1905 roku Gorki zostaje osadzony na dwa miesiące
Pietropawłowskiej

w twierdzy

za napisanie odezwy o tr

rewolucyjnej. Rok pózn1ej jako emigrant polityczny
się

Kochom

człowieka.

„Kocham " - to dla mnie nie

powiedziałbym, umiłowane rzemiosło,

a

może

słowo,

to moje,

nawet sztuka.
Maksym Gorki

we

Włoszech.

płuc. Powstał

racji choroby
napisał
życiu

Pobyt Gorkiego na Capri

ści

osiedlił

przysłużył się

ku -

dramat Wrogowie. W 1906 roku

najbardziej znany utwór Matka, powieść poświęconą

robotników. W 1910 roku wydał kolejną sztukę Wassa

Żeleznawo, a następnie trylogię autobiograficzną Dzieciństwo

(1912), Wśród ludzi (1914) i Mo1e uniwersytety (1922) . Ukazała
się także powieść

o losach burżuazy1neJ rodziny Artamonow

Maksym Gorki (Aleksy Maksymowicz Pieszkow) urodził się

i synowie 1925) i Zycie Klima Somgino (1925-1936) .

28 marca 1868 roku w mieście Niżni Nowogorod (obecnie

Tymczasem władze uznały pisarstwo Gorkiego za godne

Gorki). Jako czteroletnie dziecko stracił ojca. Wdowa wraz
z synem wkrótce znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finan sową Aleksy równocześnie z nauką w szkole pracował zarob-

kowo. Problemy ze zdrowiem przerwały kształcenie. Po śmierci

naśladowania

{realizm socjalistyczny) i skutecznie zabiegaty

o jego powrót i poparcie. W 1929 roku Gorki
przewodniczącym Związku
przedsięwzięciach

kulturalnych i propagandowych . Został

obsypany przywilejami, na jego

z domu, kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu i zajęcia.

miasta jak

Był

m.in . dozorcą, piekarzem, stróżem nocnym . W 1884

roku wyjechał do Kazania na studia, gdzie zetknął się ze
środowiskiem inteligencji, z opozycyjnymi nastrojami
młodziezy. Na 1888 rok datuje się początek działalności re-

wolucyjnej Pieszkowa, za którą w 1889 roku trafił na miesiąc

obchodził

rewolucyjną

odbyła się

cześć

nazywano milionowe

Nowogród, samoloty, fabryki.

W 1932 roku Gorki
rackiej i

mianowany

Pisarzy ZSRS. Brał udział w licznych

matki w 1878 roku, wychowywała go babcia . Uciekał

Niżny

został

40-lecie swojej

działalności

lite-

Na scenie Teatru im . Wachtangowa

prapremiera sztuki Jegor Bulyczow i inni.

18 czerwca 1936 roku Maksym Gorki
okolicznościach

umarł

w tajemniczych

w Gorkach koło Moskwy.

do więzienia .
Dramat No dnie zaczął pisać Gorki na Krymie w grudn iu 1901
Debiutował

jako prozaik w 1892 roku opowiadaniem Makar

Czudro wydrukowanym w tyflijskiej gazecie „Kawkaz" pod

pseudonimem Maksym Gorki.

Rozgłos zyskał

trzema tomami

roku, a

ukończył

skreśleniach

15 czerwca 1902. Prapremiera, po licznych

carskiej cenzury,

odbyła się

kiewskim Teatrze Artystycznym,

w grudniu w mos-

osiągając

wielki sukces.

Szkiców i opowiadań (1898- 1899}, a także dramatami Miesz-

Prawie równocześnie z prapremierą dramat ukazał się w druku

czanie (1901) i Na dnie (1902), ukazującymi sprzeciw przeciwko

w Monachium i nieco

drobnomieszczaństwu. W powieśc i Fomo Gordiejew (189 9)

i dramacie Letn icy (1 904) surowo

osądzał burżuazję

i inteligencję rosyjską z powodu j ej konform izm u.

później

w 1903 roku w Petersburgu.

W ciągu dwóch tygodni rozszedł się cały nakład w ilości
40

tysięcy

ków i
na

była

egzemplarzy.

Sztukę przetłumaczo n o

wystawiana na scenach wszystkich

świec i e .

na wiele języ

większych

W Sofi i w 1903 roku przedstawienie

miast

wywołało

uliczne demonst racje .

2
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na dniQ Gorkiego oczywiście nie jest tylko py-

W Polsce dramat Na dn ie w prz ekładz i e Aleksandra Zelwerowicza

został

odbity w Drukarni Narodowej w Krakowie,

taniem o dno

społeczne

i ekonomiczne, na którym

może

w parę miesięcy po wyjśc i u oryginału . Wersja Zelwerowicza

znaleźć się każ.dy

żywa,

o to, co jest na dnie ludzkiej duszy. Dno staje s i ę laboratorium,

wierna i barwna,

n ależała

do znakomit ych

przekładów

z nas, ale 1est przede wszystkim pytaniem

Gorkiego. Drugie polskie tłumaczenie było nieudanym dziełem

ekstremalnym polem badawczym ludzkiej psychiki - własnie

ukraińskiego

tam

pisarza Wasyla Szczurata . Dopiero czwarty

pr zekład, Anny Kamieńsk i ej i Jana Śpiewaka, za mówiony przez

odzywają s i ę

ataw izmy,

budzą się

demony ludzkich emocji,

stany euforii 1 rozpaczy, agresja.

Leona Schillera do łódzk i ej premiery, wydany drukiem w 1951
roku, okazał się bardziej aktualny od dzie ła Zelwerowicza .

Człowiek

Z tego tłumaczenia korzystają też. realizatorzy prem iery

marzenia lub taki, który musiał marzenia ukryć samemu będąc

w Teatrze Nowym .

wykluczonym, zepchniętym z torów ku społecznej normalności

na dnie, to człowiek któremu zostały odebrane

i dostatkowi. Z kolei wykluczony, w ramach zemsty, dokonuje
Polska prapremiera Na dn ie m i ała miejsce w Poznaniu 16 maja

1903 roku,

następnie

przekładem

socka

w Krakowie 30 maj a, gdzie posłużono się

Zelwerowicza, który grał Aktora, a Stanisława Wy-

zagrała rolę

Nata lii. Dramat

mia ł też. s woją prem i erę

Lwowie 13 czerwca 1903 roku z Ludwikiem Solskim
Aktora . W Wa rszawie w idzowie mogli
ro 2 sty znia 1906 roku, a
występy

teatru

obej rzeć

we

grającym

Na dnie dopie-

aktu odrzucenia normalności, społecznej poprawności, nie
wierząc

w

mozliwość

powrotu do

nią

Na dnie zaczyna rodzic

się, budować inna rzeczywistość - autonomiczna, rządząca się

swo im i prawami. inercji, rozpaczy, agresji. Inne uczucia, inne
stany emocji

są

przywilejem, chwilami rozrzutnosci,

są

cho-

wane jak skarby.

parę miesięcy później gościnne

Stan i sławskiego

z Moskwy.

Nędza

zapewne nie uszlachetnia, rozpacz nie buduje, a po-

czucie skrzywdzenia i odebrania marzeń wywołuje agresję.
Współcześnie sztukę grano w wielu inscenizaqach na polskich

scenach . W

Łodzi

9 czerwca 1949 roku

odbyła s i ę

premiera

Więc

dno nie jest rajem, w który spłynęły sz'achetne dusze

oczyszczone w p iekle zyc1a.

Wręcz

przeciwnie, byc moie wie lu

dramatu w reż.yseri i Leona Schillera w Teat rze Wojska Pols-

zasłużyło sobie na to dno, na piekło, na otchłan, ponad którą

kiego. Kolejne rea lizacje powstaty z incjatywy Wydziału Aktor-

przechadzamy się codz1enn1e w swoim zyciu lub przechodzimy

skiego PWSFTviT jako przedstawien ia dyplomowe na deskach

obok na ulicy. Jednak to, co ludzkie, jest również. i tam.

Teatru St udyjnego - w 1977 roku w

reżyserii

Tadeusza Aleksan -

drowicza oraz w 2004 w reżyserii Andrzeja Domalika .

Ale czy teatr potrafi dogrzebać się tego wynędzniałego,
pełnego

Najnowsza prem iera Na dnie w reż.yserii Ireneusza Jan iszewskiego jest

drugą premierą

scenie po 60 latach i zbiega
im . Kazimierza Dejmka .

dramatu Gorkiego na łód z kiej
się

z jubileuszem Teatru Nowego

inercji i rozpaczy zycia? Co wiemy o tym

obok którego przechodzimy codziennie? Czy
wc i ągnąć choćby część
może

świecie,

jesteśmy

w stanie

tego świata w przestrzen teatru? Byc

nie jest to możliwe? Byc może wc i ąż j es teśmy za daleko,

a zadanie, które

postawił

Gorki jest zbyt trudne. Mozna Jedynie

próbowac.

s

może dokonać się

Czy na dnie

może uwolnić mieszkańców
egzystencję

w „nowe

przemiana? Czy ta przemiana

dna i

przemienić

ich

llQnQUSZ _JaniSZQWSki
ur. 1975

nędzną

życie" ?

Gorki nie tylko pyta o możliwość zm iany. Pyta również
o

prawdę

io

kłamstwo,

które na dnie

n abierają

innych kon -

Stud i ował reżyserię

dramatu w PWST w Krakowie, a także

tekstów. Prawda może sprawiać ból, zaś kłamstwo przynosić

religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był asysten-

ulgę.

tem Krystiana Lupy i

Na dnie wszystkie kategoryczne odpowiedzi

boleśnie bezwzględne .

jako

tęsknota

Nawet potrzeba wiary pojawia

za utraconym marzeniem, a idea

s i ę n ajwiększą iluzJ ą, jaką ludzkość

zdaje

stają s i ę

determinacją budowała

się

zbyt
tylko

sprawiedliwośc i

z uporem i

Grabowskiego. W 1999 roku

zreal i zował Śluby panieńskie Fredry w teatrze STU oraz na

otwarcie

Małej

Sali Teatru Nowego w

wbrew doświadczeniom stu leci .

nad dnem Gorkiego nie unosi się tylko świat

i nscenizowa ł

i

reżyserował Antygonę

w tarnowskim Teatrze im . Solskiego.

atrem w Radomiu w ramach festiwalu Radom

przestrzeń

wyreżyserował

transce ndenta lna . Na dno pada bowiem nieroz-

gorie,
na

cień,

również

ogół

tak

którego istnien ie zawiesza wszelkie kate-

prawdy,

chętn ie

fałszu

i

sprawiedliwośc i . Cień,

podma lowujemy

domysłami ,

który

jak nasze

Sofoklesa

Współpracował

ludzi społecznie i ekonomicznie zabezpieczonych, ale również
poznawalny

z te-

Odważny,

gdzie

Punkiet Szymona Wróblewskiego. Spektakl

otrzymał nag rodę specjalną

w Konkursie na Wystawienie

Polskiej Sztuki Współczesnej, był prezentowany na festiwalu
EURODRAMA oraz w Warszawie i

Gdańsku .

W katowickim

Teatrze im. S. Wyspiańskiego wystawił Matkę Witkacego .

szare dusze kłamstwem. Dno jest w jakimś sensie miejscem przeklętym i wybranym . Tam właśnie człowiek może

Podją ł współpracę dramaturg i czną

skonfrontować się

realizacji Zaratustry w krakowskim Teatrze Starym . Tam też

zobaczy juz

z własną

może marzeń ,

naturą,

ale

a spoglądając w

górę

nie

współpracował

cień nieokreślonego .

Gorki chce

w i ęc zmus i ć

nas samych, ale

nas do poszukania w Na dnie nie tylko

również

skonfrontowania

się

z cieniem

świata ,

który nie jest umiejscowiony w dua listycznym porządku dobra

i

zła,

dobrego stwórcy i jego

cierpie nie.

złego

przeciwnika, który przynosi

młodości

z Krystianem Lupą przy

przy festiwa lu RE_ W IZJE ROMANTYCZNE.

W 2005 roku w Teatrze Nowym w

5

Łodzi.

sza l eńczą

W 2002 roku
Jednocześnie

M i kołaja

Łodzi zrealizował Chorobę

Ferdynarda Brucknera, która była prezentowana

w ramach I Spotkań Teat rów Miast Partnerskich w Łodzi.
W szczecińskim Teatrze Polskim wyreżyserował Peer Gynta
Henryka Ibsena. W 2008 roku w Teatrze Nowym w
wystawił Metodę

Łodzi

Grónholm .
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TEATR NOWY im. K. DEJMKA ZAPRASZA

Duża

Dyrektor naczelny
p.o. Dyrektora artystycznego

>Janusz Michaluk
> Mirosława Marcheluk

Kierownik literacki
>Bożenna Jędrzejczak
Koordynator pracy artystyczne)
>Jerzy Krasuń
Rzeczntk prasowy
>Jolanta Jackowska-Czop
Kierownik Działu Promocj i
> Bolesław K. Galczak
Kierownik Biura Organizacji Widownr > Elżbieta Kujawińska

Mała

Sala

Juliusz

Słowacki

Sala

Eric-Emmanuel Schmitt
Male zbrodnie ma/zeriskie

Król Duch

na podstawie Hansa Christiana
Andersena Krzesiwo

Jordi Galcer.1in Metoda Grónh olm

Michal Bułhakow M istrz i Malgo rzata

Geraldrne Aron Mój boski rozwód

Maksym Gorki Na dnie

na podstawie Malcolma Lowry ego
Na krań ca ch świata

wg G.A. Burgera
Przygody barona MiJnchh ause na

Nava Semel Yotam

Alan Ayckbourn Wszystko z mi/oś ci
CET, ul. Struga 90

Pracownie i o bsługa

p.o. kierownika technicznego
z-ca kierownika technicznego
Pracownia elektroakustyczna

Stolarnia
Ślusarnia
Pracownia krawiecka

Charakteryzatornia
Rekwizytorzy
Pracownia plastyczna
Tapicer
Garderobiane
Obsługa

sceny

Modystka

Identyfi kacja spektaklu Na dnie
Proj ekt progra mu
Redakcja

Vaśek

Kania
Brygada szlifierza Kar hana

przedstaw i eń

>Leszek Pawlak
> Sławomir Solarski
>Roman Janiak, Wiesław Rożniatowski,
Ryszard Sosnowski, Lucjan Wegner,
Maciej Wypłosz
> Paweł Jaszczak, Robert Kędzierski
> Jarosław Stelmasiak
>Jadwiga Prośniak, Halina Wieloch
Czesław Sobczyński, Stefan
Trojanowski
> Bożena Kobierzycka,
Małgorzata Zawadzka-Lewik
>Marzena Łuczak, Piotr Malec
>Dorota Ciach, Jarosław Kluszczyński,
Konrad Szczęsny
>Piotr Nowosielski
>Teresa Cichoń, Beata Łuczak,
Krystyna Meczkulska
> Michał Jeziorski, Grzegorz Pawłowski,
Adam Sobczyński, Marek Szymański
>Barbara Dyguda

>Jerzy Tchórzewski
(www.poster.carbonmade.com)
>Maks Baranowski (mroowlab.com)
>Bożenna Jędrzejczak

>Mateusz Sidor

W przygotowaniu:
Duża

Teatr Nowy imienia K. Dejmka w
ul. Zachodnia 93 . 90-402 Łód ż
tel. 042 633 44 94
www.nowy.pl
email:sekretan at @nowy.pl

Sala

Artur M iller- Cena
Esther Vilar - Matematyka m iłości
Maksym Kurioczkin - Transf er

Łodzi

Rezerwacja, sprzedaż biletów i informacja
Biuro Obs!ug1 Widzów, czynne w godz . 10.00-16.00, przy1mui e rezerwaqe
biletów grupowych 1udziela informacji o repertuarze; ul. Za chodnia 93,
tel./fax 042 630 20 86 lub 633 44 94 wew. 306, email bilety@nowy.pl
Kasy teatru
Duża Sala ul. Więckowskiego 15
tel. (042) 636 OS 92 lub 633 44 94 wew. 305;
kasa czynna godzinę przed przedstawieniem
Mata Sala ul. Zachodnia 93
tel. (042) 633 44 94 wew. 31 7:
kasa czynna w godz inach 12 00-19:00
od wto rku do soboty oraz godzi n ę przed przedstawieniem .
W obu kasach

8

Mała

Sala

Max Frrsch - Biedermann i podpalacze
William Szekspir- Wieczór trzech króli

można kupować

bilety na przedstawienia grane na

Dużej

i Małej Sali.
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