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MAKSYM GORKI 

MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOSCI 

1868 - Urodził się w Niżnym Nowgorodzie Aleksy Pieszkow 
1888 - Początek działalności rewolucyjnej wśród chłopów 

nadwołżańskich 

1889 - Pierwsze utwory literackie. A. Pieszkow aresztowa
ny spędza miesiąc w więzieniu 

1891 - Wielka podróż po Rosji, odbyta przeważnie pieszo 
1892 - Początek kariery literackiej: Opowiadanie „Makar 

Czudra" wydrukowane pod pseudonimem Maksym 
Gorki 

1898 - „Szkice i opowiadania" (2 tomy) przynoszą Gorkiemu 
rozgłos 

1899 - Powieść „Foma Gordiejew" 
1901 - Za działalność rewolucyjną Gorki zostaje zesłany 

do Arzamasu. W tym samym roku utwór sceniczny 
„Mieszczanie" 

1902 - Gorki zostaje wybrany honorowym członkiem Aka
demii Nauk, ale Mikołaj II poleca unieważnić wy
bory ze względu na rewolucyjną działalność Gor
kiego. Stanisławski wystawia „Na dnie" w Moskiew
skim Teatrze Artystycznym. 

1905 - Gorki zostaje osadzony na 2 miesiące w twierdzy 
Petropawłowskiej 

1906 - Podróże po Europie i Ameryce. Powieść „Matka" 
1906 - 1913 - Gorki jako emigrant polityczny przebywa na 

Capri 
1913 - „Dzieciństwo" 

1916 - „Wśród ludzi" 
1921 - 1928 - Gorki przebywa na kuracji we Włoszech 
1923 - „Moje uniwersytety" 
1925 - „Artamonow i synowie" 
1931 - Sztuka· „Jegor Bułyczow i inni" 
1934 - Gorki zostaje przewodniczącym Związku Pisarzy 

Radzieckich 
1938 - Smierć Maksyma Gorkiego 

- Mak.5ym Gorki (obraz Borisa Grigoriewa) 



Prapremiera „Na dnie" Gorkiego w 1902 roku 
w Moskiewskim Teatrze Artystycznym stala się 

historycznym wydarzeniem. Narodziła się nowa este
tyka teatralna, nowy, po raz pierwszy w aramacie 
pokazany sto.mnek do świata . 

Z niecierpliwością zaczęliśmy oczekiwać drugiej sztuki 
Gorkiego - „Na dnie". Nowe treści, które zabrzmiały ze 
stronic opowiadań Gorkiego, nowi bohaterowie - roman
tyczni „bosiacy" - wydawali się nam tak pociągającymi 
dla scenicznego wcielenia. A buntowniczość, z jaką młody , 

lecz sławny już pisarz podchodził do zasad ówczesnego 
życia, była bliska naszej buntowniczowości. 

W. I . Kaczalow „Ze wspomnień" 

Jak tego należało się spodziewać, „Na dnie" zostało 

zabronione przez cenzurę. Trzeba było jechać do Peters
burga, walczyć niemal o każde zdanie, z ciężkim sercem 
Iść na ustępstwa, żeby ostatecznie uzyskać pozwolenie, 
zresztą wyłącznie dla Teatru Artystycznego. Z szeregu 
rozmów z ówczesnym naczelnikiem Urzędu do spraw prasy, 
profesorem Zwlerlewem odniosłem wrażenie, że pozwo
lono wystawić „Na dnie" wyłącznie dzięki temu, Iż władze 
Uczyły na niepowodzenie sztukL 

W. I. Niemirowicz-Danczenko. 

pojawienie się Aleksieja Maksymowicza w Teatrze 
Artystycznym było dla tego ostatniego wstrząsem poli
tycznym w najgłębszym znaczeniu tego słowa. Młody zespół 
nie tylko szukał nowych form artystycznych, ale również 
marzył o nowych treściach (.„) dusza kolektywu otwierała 
się na przyjęcie światopoglądu Gorkiego. I najgłębszy 

problem sztuki - połączenie jej zadań z obowiązkami 

obywatelskimi zjawienie się Gorkiego rozwiązywało 

z pewnością i siłą wła ściwą geniuszowi. 

W. I. Niemirowicz-Danczenko 

.... vV okresie „Dna" pełna buntu i nieskora do zgody 
prawda połączyła (Gorkiego) w e wspólnym atak u przeciw 
kanonom obumierającej sztuki, w walce o nową ~poł::czn . 
treść i nowe form y. 

W. I . Niemirowicz-Danczenk 

Afisz prapremiery „Na dnie" w dniu 18 grudnia 190Z r. 



Gorki z żoną Katarzyną oraz dziećmi Maksymem Katiuszą 
w Niżnym Nowgorodzie · (1903 r.). 

Sztukę pi·zyjmowano jak zwiastuna, który 
chodzącą burzę i do burzy wzywał. 

zapowiadał nad-

W. I. Kaczalow 

Mccna i wzruszająca w czy t an iu - w próbach na scenie sztulrn 
\vy::ta\vało sic bez życia. Skierowana na \Vypróbo\.vany tor „na
st roju" i „cłH:i.ra kterystyczno~c i", po którym, jak siq zdawało, 

po\vinna była potoczyć sit.~ lekko i S\\'Oboc:łnie, 5ztuka, wbre'ń-~ 

oczekiwaniom, za trzymała si •, a· kiedy utrzymnne w tym tonie 
próby trwały nad al - wys~:oczyla z szyn. Teatr doszedł do 
wniosku, że czegoś nie dostrzegł u autora, że nle odkrył „sekretu" 
utworu, jeg o istoty i wstrzymał próby, podejrzewając, że obrał 

zły kierunek. 
I rzeczywiście , sekret ten wkrótce odkryto. 

J . Juzowski „Gorki i jego 
dramaturgia" 1960 

Zdaje się, sprawa ruszyła z m1eJsca. \'\l·ypracowaliśmy dla 
całej sztuki ton nowy w naszym teatrze - rześki, szybki, 
mocny, nie obciążający sztuki zbytecznymi pauzami i mało 
interesującymi szczegółami. Zwiększyła się zato odpo
wiedzialność aktorów. 

W. I. Niemirowicz Danczenko 
List do Czechowa XII. 1902 

Konstantin Siergiejewicz (Stanis~awski) szalenie pasjono
wał się charakterystycznością - od tego też zaczęliśmy, 

próbowaliśmy robić miny, pozować. Robiliśmy to chyba 
z miesiąc, zmęczyliśmy się szalenie - i nic nie wychodziło, 
słowa wykrzywiały się od naszych usiłowań. A jak tylko 
przestaliśmy pozować - od razu poszło. 

I. M. Moskwin 

Władimir Iwanowicz (Niemirowicz-Danczenko) znalazi 
właściwy sposób grania Gorkiego. Okazuje się, że trzeba 
lekko i po prostu mówić rolę. Charakterystyczność w takich 
warunkach jest trudna i wszyscy byli sobą, starając się 

wyraźnie podawać publiczności udane frazy tekstu. 

K. S. Stanislawski 
List do Czechowa XI. ' 1902 

Teatr oddaje wszystkie swoje umiejętności, maksimum natchnie
nia, cały zespół ogarnięty jest radością („.) - wszyscy znajdują 
się w stanie najwyższego napięcia, w jakim człowiek radośnie 

' pomyślnie dokonywuje największych czynów w swoim życiu, 

bojowy ton, smagające, jak szpicruta, słowa, rewolucyjny pod
tekst sztuki znalazły mocne, pełne uroku teatralne wcielenie ( ... ) 
A z widowni, która w większości składa się z klasowych wrogów 
autora, z widowni, przeciwko której skierowany jest cały gniew 
sztuki, słychać owacje. 

W. I. Niemirowicz-Danczenko 
„Z przeszlo§ci" 

Maksym Gorki rozpoczął od ataku na społeczeństwo. 

Rzucił przeciwko niemu swoich zdeklasowanych „bosiaków". 
Społeczeństwo oburzyło się, zgorszyło„ . Jakżeby inaczej! Do 
przyzwoitego mieszczańskiego salonu wszedł i rozwalił się 

oberwany włóczęga: „Człowiek - to brzmi dumnie, niech 
was diabli wezmą!" Następnie zaś przedstawia Gorki 
demaskatorski obraz. Mieszczańskiemu społeczeństwu po
kazuje jego własny, tłusty, zwierzęcy pysk. 



Robi to nie poto, żeby „przeraziwszy się" samego siebie 
społeczeństwo nagle zapragnęło się „poprawić". Gorki nie 
nawołuje do sprawiedliwości społeczei1stwa, w którym 
sprawiedliwości nie ma. Między Gorkim, a tym społeczeń
stwem nie mogło być ani zgody, ani porozumienia. Gorki 
bez litości wetknął kij w skazane na zagładę mieszczańskie 
mrowisko. 

A. N. Tolstoj „Niech żyje Gorki" 

K iedy któryś z aktorów zapytał pisarza, co chciał swoją sztuką 

osiągnąć, przekazać, zasugerować widzowi, Gorki odpowiedział: 

- żeby, rozumiecie, chociaż wyprowadzić Ich z równowagi, 
żeby n ie siedzieli t ak spokojnie w fotelach, to i tak będzie dużo! 

N. Tieleszow „Wspomnienia o Maksymie Gorkim". 

Autog r · f Gorkiego na egzemplarzu „Na dnie", ofiarowany m 
N i emirow iczowi -Danczence 

Nie wszyscy zrozumielł nowatorstwo Gorkiego 

i rewolucyjne przelarnanie tradycyjnych konwencji. 
Stworzenie nowej wspólczesnej formy, która potra
•filaby odpowiednio przekazać nową wspólcżesną 

.filozofię bylo - i jest jeszcze wciąż - w „Na dnie" 

zagadnieniem podstawowym. 

Gorki zbyt mało ma z dramatopisarza, w jego rezonującej i p rze
gadanej twórczości nie ma tych elementów :tywej akcji i namlE:t
nej woli, które energicznie zmiatają ze swej drogi każdą prze
szkodę zbytecznego dialogu i gadulstwa ( ... ) Ten smutny brak 
dramatycznej żyłki u autora czyni drugą sztukę nieślubnym dzie
cięciem sceny i tylko tacy mistrzowie realizacji, jak aktorzy 
Teatru Artystycznego mogli od siebie, ogromnym wysiłkiem talentu 
otywlć i udramatyzować tę wymianę aforyzmów i mysli. 

( ... ) Schodząc na dno życia Gorki nie wyniósł sta mtąd niczego 
n czególnego, niczego takiego, czegobyśmy nie wid7Jeli już n a jego 
powierzchni, co estetycznie usprawiedliwiałoby samą decyzję autora 
sięgnięcia do niższych warstw społeczeństwa ( ... ) Gorki otworzył 

na oś cież drzwi domu noclegoweg o - i zobaczyliśmy tam n aszych 
s tarych znajomych. Autor powtarza samego siebie. .. To sa m o 
poszukiwanie. prawdy i wieczne o niej rozmowy, ta sam a t~sknota 

:ia sumieniem, ta sama przewaga medytacji nad bezpoś rednh1 silą 

uczucia. Znów Judzie nie tyle żyją ile obserwuj ą siebie samych 
i myśt:i o swoim życiu. Znów ubóstwo naiwnych wrażeii i nie 
u stannych r e!leksjl. Obraz dna rozszerzy! topograficzny ob.;za r 
ntuki, ale nie odktył psy chicznie n0 1.Vej części :; wiata . 

J. Ajche nwald „Husskaja my sl" 1903/1 

Mierząc najnowszy utwór Gorkiego kanonem „scenicznym " 
i odcyfrowując jego wartość według klucza tzw. „akcji" 
można spotkać się z niespodzianką, na pozór tym w'ększą, 

że obok zupelnej beztroski o to, „aby się coś działo" 

widzimy najkonsekwentniejszy realizm, nawet na turalizm, 
w traktowaniu „milieu". Ale ta skala dla takich dzieł byłaby 

śmiesznie niską. Całe niebo dzieli technikę Gorkiego od 
znanych pierwowzorów ,,Milieumalerei" z banalnym „fron-



tern", melodramatyczną „oficyną" i patetyczną „przybu
dówką" morału. „Srodowisko" nie jest dla Gorkiego ani 
celem ani nawet ~rodkiem scenicznym, lecz tylko warun
kiem poznania szuki. Obserwacja zewnętrzna pojawia się 

o tyle, o ile jest niezbędną dla obserwacji psychologicznej 
i nie ma w niej cech „koncesji na rzecz teatru i deko
racyjności". Jest tłem dla pro~ekcji dusz, nie zaś równo
ważnym z tą projekcją czynnikiem. 

(.„) W tym również wypowiada się siła twórcza Gorkiego, 
że wszystkie figury żyją życiem wysoce indywidualnym 
i skomplikowanym mimo pozorną niedbałość charakte
rystyki. Każda określa się w uwagach filozoficznych 
o subtelności nieraz zdumiewającej. Powstaje stąd mozaika 
plam barwnych, na pierwszy rzut oka może nieco chaotycz
na, lecz przy wpatrzeniu się dająca obraz godny wielkiego 
artysty. 

Ale technikę można -· mówiąc o Gorkim - w ogóle 
zostawić na boku, o ile nie podnosi się jej pionierstwa 
i dążenia nad poziomy. Nie w reali=ie, lecz w przezwy
ciężaniu go leży tutaj waga formalna; nie w obserwacji, 
lecz w jej odbiciu wewnętrznym „fatalna siła" tej sztuki. -
Męty z „dna życia" wyjaśniły się i rozświetliły, załamane 

w duszy wielkiego poety; - wycinek świata realnego stał 

się dziełem sztuki wielkiej, bo szczerej_ A nad tą apoteozą 
lśni głęboka, szacunek wymuszająca cześć człowieka - dla 
człowieka. 

Witold Noskowski „Czas" 19031122 

Większość krytyków uważała „Na dnie" za utwór sta
tyczny, serię rodzajowych szkiców, wewnętrznie nie zwią
zanych ze sobą scen, za utwór naturalistyczny, pozbawiony 
akcji, dynamiki, dramatycznych konfliktów. 

W rzeczywistości „Na dnie" nasycone jest głęboką wew
nętrzną dynamiką, a sens wątkowa-fabularnego rozwoju po
lega na sprawdzaniu w praktyce prawd głoszonych przez 
Łukę. Niemal wszyscy bohaterowie „dna" doprowadzeni 
do rozpaczy szukają choćby cienia iluzji. Dla Barona jest 
nią dawne bogactwo, dla Aktora - służba dla sztuki 
w przeszłości, dla Nataszy - oczekiwanie jakiegoś niezwy
kłego wydarzenia, które =ieniłoby jej życie. Problemem 
złudzeń zaczyna się sztuka. („.) Bohaterowie przygotowani są 
do zjawienia się Łuki z jego „ewangelią mirażów" i to właś
nie jest zawiązaniem akcji. 

B. Michajlowski - „Twórczość Gorkiego" 1951 

• 

W. I. Kac:w low w roli Barona 

Jeżeli na przykład przemesc e1ęzar utworu z indywi
dualnych pragnień, jakim podlegają postacie sztuki, na 
prąd historyczny, na starcie linii ideowych, wówezas sztuka 
okaże się niezwykle sceniczna i dramatyczna. 

Jeżeli natomiast upodobać sobie indywidualne namiętno
ści, to sztuka wyda się, i w samej rzeczy będzie, pozba
wiona akc,ii, lwia ezęść jej tekstu - rozmowy bohaterów 
„okażą się zbyteczne", a cała sztuka - „przegadana". 



Dramatyczność bohaterów wyda się płytka, ch oć naprawdę 

jest tragiczna. Główni boha terowie sztuki: Aktor, Kle!lzcz, 
Natasza, Nastia, Picpieł - wszyscy oni giną tragicznie, 
giną dlatego, że wybrali fałszywą drogę - nie w oso
bistym, ale w soc_jalnym planie. Giną w różny sposób, 
ślad indywidualizacji zos taje, ale przyczyna ich zguby jest 
jedna i tego uczy sztuka, wzywając do zjednoczenia cie
miężonych, których czeka jednakowy los. 

(.„) Kiedy sztukę Gorkiego sprowadza się jedynie do 
przedstawienia „bosiaków" wyjawiając (i uspokajając tym 
samym), że mowa o niewielkiej grupie ludności, izolując 

mieszkańców domu noclegowego od wielkich przemian 
dokonywujących się w życiu milionów, dla których „dno" 
było prawidłowym „końcem", nieuniknionym w kapita
listycznym ustroju, - to takim wyjaśnieniem po prostu 
zaciemnia się, jeżeli nie przekreśla, historyczny sens sztuki. 

J. Juzowski „Maksym Gorki i jego dramaturgia" 196{) 

• 

Jednym z najważniejszych tematów tej sztuki jest 
zagadnienie prawdy i złudzenia, rzeczywistości i wy
obrażenia o niej. Temat ten wcielony w postać Łuki 

(Wędrowca) wywolywal zawsze wiele nieporozu mie 1i 
do tego stopnia, że nawet sam Gorki. w 1932 roku 
wystąpił przeciw swemu arcydzi.ełu. 

Tylko jedna postać odbija jasną plamę od tego ponurego 
tła: siwy wędrowiec Łuka ... wcale nie idealny człowiek, ra
czej również zwykły włóczęga, swego rodzaju filozof nie 
mający w sobie nic z natarczywości kaznodziei, umiejący 

odnaleźć w ludziach resztki nie utraconego człowieczeń

stwa, znajdujący słowa pociechy dla umierającej i zrozpa
czonego, chociaż posługuje się w tym celu dobrodusznym 
kłamstwem. 

Franciszek Mehring 

Technicznie słaby i pod wieloma względami sztuczny utwór 
Gorkiego oddziałał tak potężnie na widzów dlatego, że w scenach 
z domu noclegowego słychać pleśń zgody I zwycięsko dżwięczy 
szczery hymn miłości. Obraz nieszczęść ludzkich opromieniony jest 
wiarą w duszę ludzką I to połączenie nieodparcie podziałało na 
teatralną publiczność. 

J. Ajchenwald „Russkaja mysl" 190311 

Zasadnicze pytania, jakle chciałem postawić, brzmi - co jest 
lepsze, prawda czy współczucie? Co bardziej potrzebne? Czy 
można we współczuciu dojść aż do kłamstwa, jak Luka? :rest to 
zagadnienie ogólnofilozoticzne raczej, niż subiektywne. 

Wywiad z M. Gorkim „Pietierburgskaja gazieta" 19031161 

Sztuka „Na dnie" - jeden z najwybitniejszych utworów 
Gorkiego - odgrywa wa.żną rolę w .rozwoju samego autora. 
Z jednej strony jest podsumowaniem całego okresu bosiac:
kich opowiadań, ale nie zwyczajnym, mechanicznym pod
sumowaniem, a moralną i społeczną oceną, wypracowaną 

przez autora w tym okresie. Zanim powstało „Na dnie", 



autor rzucit już zuchwale wyzwanie oświeconym warstt00m 
społeczeństwa, romantyczni bosiacy spełnili swoją rolę. 

Mo~na było zdjąć z nich teatralne kostium·y - i wówczas 
stawali się tym, czym byli w rzeczywistości: żałosnymi, 

nieszczęśliwymi, złamanymi ludźmi . Teraz, kiedy rzucili już 
społeczeństwu swoją - a raczej autorską - „prawdę", 

ckazalo się, że sami potrzebują slów prawdy, ale nie tej 
okrutnej, realnej prawdy, która zabiłaby w nich resztki 
nadziei. Potrzebna jest im prawda uzdrawiająca. I autor 
. Posyla do nich Łukę - szarlatana humanitaryzmu, nieśmier
telny typ klamiiwego pocieszyciela cierpiących, szukających 
zapomnienia w zlt•dzeniu. 

J. M. M oskwin w rol i Wędrowca-Łuk i 

l oto przed nami otwiera się druga, również ważna 

strona sztuki „Na dnie": jest nią poszukiwanie prawdy, 
które od tego czasu znajdować się będzie w centrum lite
rackiej działalności M. Gorkiego. 

W. W. Worowski „Maksym Gorki" 1910 

Możliwe, że mój, jak i wielu innych ludzi, stosunek do 
prawdy jest niewłaściwy, niedostatecznie filozoficzny. Moż
liwe, że ten, zbyt subiektywny stosunek do prawdy wy
pływa z tego, że poznałem ją osobiście i bardzo dokładnie . 
Cała rzecz polega na tym, że jeszcze w dzieciństwie ogłu

szył mnie, jak i wielu innych, rozpaczliwy i też bardzo 
subiektywny krzyk Kleszcza ze sztuki „Na dnie": „Jaka 
prawda? Gdzie prawda?" 

Potem zaś przez kilka dziesięcioleci krzyk ten brzmiał 

coraz głośniej, coraz rozpaczliwiej i mądre pocieszenia chyt
rych staruszków nie mogły go zagłuszyć. 

M. Gorki „Jeszcze raz o historii młodego 

czlowieka XIX wieku" 1932 

Jedna z moich sztuk utrzymuje się na scenie trzydzieści lat, 
ale to nieporozumienie - utwór bowiem zestarzał się. Myślę, 

że powinienem opowiedzieć historię tej sztuki. Była ona podsumo
waniem moich, prawie dwudziestoletnich obserwacji świata „byłych 
ludzi", do których zaliczam nie tylko włóczę&ów, mieszkańców 

domów noclegowch i w ogóle „lumpenproletariat", ale l niektórych 
inteligentów - mięczakowatych, rozczarowanych , skrzywdzonych 
i poniżonych niepowodzeniami życiowymi. Bardzo wcześnie zro
zumiałem, że ludzi tych nie można wyleczyć („ ) Potrafią zachwy
cać się bohaterstwem, ale sami bohaterami nie są, niekiedy jedynie 
zdolni do chwilowego zrywu. („.) Koniec osiemdziesiątych i początek 
dziewięćdziesiątych lat można nazwać latami usprawiedliwiania 
bezsilności i pocieszenia skazanych na zagładę . 

(„.) Pocieszyciele z wyższych pięter życia mieli ogromną ilość 

sobowtórów wśród mas. Przyglądałem się im I przysłuchiwałem 

bardzo uważnie („ .) Najbardziej rozpowszechniony wśród włóczęgów 
i pielgrzymów był pocieszyciel-zawodowiec, rzemieślnik - pocieszał 

dlatego, że za to dają jeść. 

(„.) Jest jeszcze sporo pocieszycieli, którzy pocieszają wyłącznie 

dlatego, żeby się im nie naprzykrzano, nie naruszano ustalonego 
spokoju obojętnej, ze wszystkimi się godzącej duszy. 

Najcenniejszy dla nich jest właśnie spokój, trwała równowaga 
uczuć i myśli. Dro&i jest l!Il własny węzełek, własny czajnik 
i kociołek do gotowania strawy. Kociołek I czajnik powinny być 
miedziane. Pocieszyciele tego rodzaju są zwykle bardzo mądrzy, 

rozumni i wymowni. Dlatego też - najbardziej szkodliwi. Takim 
właśnie pocieszycielem miał być Łuka w sztuce „Na dnie", ale 
widocznie nie potrafiłem pokazać go zgodnie ze swoim zamierze-

niem. M. Gorki „O sztukach" 1932 

R6wnleż obecnie uważam ten utwór („Na dnie'') za 
najwybitniejszy z całej. bogatej twórczości Gorkiego I nie 



wpłynęły na m oje zdanie słynne ostatnie wypowiedzi 
Aleksego Maksymowicza o jego sztuce. To, że Łuka kłamie 
i pociesza, oczywiście, nie może służyć jako przykład do 
naśladowania w naszych czasach, ale przecież nikt nigdy 
nie traktował Łuki jako przykładu - siła tego obrazu 
nie polega na jego moralnej wielkości. Wątpię, czy byłoby 
bardziej przekonywujące, gdyby Łuka wykładał program 
socjaldemokratów - bolszewików I wzywał mieszkańców 
domu noclegowego„. do czego ich zresztą można było 

wzywać? Nadal uważam, że „Na dnie" jest najdosko
nalszą sztuką nowych czasów w całej literaturze światowej. 
Odczuwam ją jak tragedię i do dziś tak ją pojmuję, 

chociaż na rcenie jej tragiczne momenty widocznie przez 
nieporozumienie, zostały stuszowane. Chytry starzec Łuka 
ze swym wodnistym balsamem, właśnie dlatego, że jest 
łagodny i bezsilny, w straszliwy sposób podkreśla fatal
ność, beznadzlejno~ć całego noclegowego świata i świa

domie odczuwa okropność tej beznadziejności. Łuka to 
obraz pełen wysokiego napięcia, wyrażony wyjątkowo siłą 
kontrastu między jego mądrą bezlitosną wiedzą i nie 
mniej mądrą współczującą łagodnością. Jt'St to sprzeczność 
tragiczna I sama przez się mogąca być podstawą dramatu. 
A w szt.uce opracowany jest również i drugi, bardziej 
tragiczny temat - temat kontrastu między bezlłtosnym 

skazaniem na zagładę, a duchowym czarem zapomnianych 
przez „społeczeństwo" ludzi. Wielki talent Maksyma Gor
kiego znalazł wyraz w kilku planach tej sztuki i wszędzie 

jednakowo wspaniały. Błyszczy on dosłownie w każdym 

zdaniu, każde słowo tutaj, to dzieło wielkiej sztuki, każde 
budzi myśl i uczucie. Pamiętam ręce Bubnowa, ręce, 

które wydawały się tak piękne w przeszłości. kiedy były 
brudne od pracy i tak żałosne teraz, kiedy są „po prostu 
brudne". Pamiętam bezsilny krzyk Kleszcza: „Nie ma 
schronienia!": za każdym razem odczuwam go, jak swój 
własny protest przeciw potwornemu, przestępczemu „spo
łeczeństwu". I to, że Gorki pokazał dom noclegowy w abso
lutnej izolacji od h viata, we mnie osobiście zbudziło 

myśli właśnie o tym „świecie". Zawsze wyczuwałem za 
ścianami domu noclegowego ten właśnie tzw. „świat", 

słyszałem krzyki przekupniów, widziałem wystrojone baby, 
paplających inteligentów, widziałem ich pałace i „miesz
kania" i im mniej mówłll o tym świecie Iokat.orzy schro
niska, tym bardziej go nienawidziłem. 

A Makarenko .,Maksym Gorki w moim życiu" 1936 

,, 



Czym jest humanizm Łuki? Człowiek jest dla niego 
miarą wszelkiej rzeczy w subiektywno-idealistycznym 
sensie, w sensie względności wszystkich miar. Nie Czło

wiek przez duże C z monologu Satina, ale człowiek z małej 
litery: każdy konkretny człowiek - to odrębna miara. 
Łuka jest sceptykiem, nie ma dla niego obiektywnych 
prawd i wartości, uważa, że tyle jest prawd ilu ludzi („) 

Łuka nie wierzy w człowieka; jego zdaniem wszyscy 
ludzie są jednakowo marni, słabi, godni litości, potrze
bujący jedynie współczucia i pocieszenia ( ... ) 

Zdaniem Łuki nie można zmienić istniejącej sytuacji 
człowieka, zmienić można jedynie stosunek człowieka do 
samego siebie i otoczenia, jego świadomość, samopoczucie 
I pogodzić go z życiem; temu właśnie służy kłamstwo, 

którym się posługuje ( ... ) 

Humanizm Łuki jest pasywny i idealistyczny. 

B. Michajłowski „Dramaturgia Gorkiego" 1951 

W „Na dnie" pokazane są trzy możliwości wyboru w obliczu 
„zła" reprezentowane przez trzy postacie sztuki : Bubnowa, Lukę 
i Satina. Zdaniem Bubnowa być sprawcą „świństw" lub na odwrót, 
cierpieć (jeżeli brać pod uwagę środowisko Bubnowa) z Ich powodu 
to niezmienne prawo ludzkiego życia. Dlatego wszelkie nadzieje 
Bubnow ocenia sceptycznie, każda perspektywa wydaje mu się 

ponura, wszelka próba ukrócenia panów tycia - bezcelowa. 

Łuka próbuje obejść owo prawo „zła", proponując rozmaite uto
pijne formy „zapomnienia", budząc w człowieku nadzieję. W prze
ciwieństwie do Bubnowa, który człowieka ma za nic, Łuka głosi 

ideę „wartości każdego człowieka". Pod tym względem ma rację 

:> tyle, że ludzie, których widzi wokół siebie reprezentują poten
cjalną, choć w danym momencie utraconą wartość. Jednakże środki, 
którymi Łuka ma zamiar wskrzesić tę utraconą wartość w praktyce 
zawodzą. 

( .. . ) Iluzje Łuki polegają na przeświadczeniu, że wystarczy, by 
ludzie zechcieli być dobrymi, żeby się takimi stali, a jak tylko 
będą dobrzy, to I świat stanie się lepszy. 

( ... ) Dobro, które Łuka uważa za jedyny środek likwidacji zła, 

nie jest w stanie tego zła unicestwić, a tym samym prowadzi znów 
do sceptycyzmu Bubnowa od którego odcina się Łuka: Piepła wsa
dzają do więzienia, Kleszcz traci pracę, Nataszę okaleczono, Aktor 
popełnia samobójstwo - wbrew swoim praenieniom, wbrew temu, 
do czego szczerze dążą, zostają oni rozłączeni z wartościami, które 
są ich własnością, ale których nie mogą wykorzystać. 

(„.) Satin odrzuca zarówno cynizm Bubnowa jak I utopizm 
Luki, „świństwa" i „zapomnienie" wołając o nie poniżanego, i nie 
poniżającego, ale dumnego człowieka I w tym walaniu kryje stę 

autorska myśl o rewolucyjnym stosunku do życia. 

J. Juzowski „M. Gorki i jego dramaturgia" 1960 

I jeszcze jeden temat „Na dnie" należy do zagad
nień najistotniejszych w sztuce. To problem Czło

wieka. Wielkości człowieka, piękna człowieka, boha
terstwa człowieka. To zagadnienie poezji i roman
tyzmu wyzwalające z „dna". ów temat koncentruje 
się dokoła postaci Satina. 

„.W chwilach przygnębienia, - kiedy w pamięci ożywają 
cienie przeszłości, a wiejący od nich chłód ogarnia serce, -
kiedy myśl, jak beznamiętne jesienne słońce oświetla groź
ny chaos teraźniejszości i złowieszczo krąży nad chaosem 
dnia nic mając siły wznieść się wyżej, lecieć naprzód -
w ciężkich chwilach przygnebienia wywołuję przed oczami 
wspaniały obraz Człowieka. 
Człowiek! Sło1i.ce rodzi się w piersi mej, i w jaskrawym 

Jego świetie powoli kroczy - naprzód! - ·i - wyżej! 

tragicznie piękny Człowiek! 

Widzę jego dumne czoło śmiałe, głębokie oczy, 
a w nich - promienie śmiałej Myśli, tej potężnej siły, 

która w chwilach zmęczenia. - tworzy bogów, w epokach 
potęgi - strąca ich . 

Zagubiony w pustkowirich wszechświata, samotny na ma.
ldikim skrawku ziemi pędzącym z nieuchwytną szybkością 
w glqb niezmierzonych przestrzeni, szarpany męczącą my
ślą - „po co istnieję?" - mężnie kroczy - naprzód! i 
wyżej! ku zwycięstwu nad tajemnicami nieba i ziemi. 

M. Gorki „C.?łowiek" 1903 

Nastały czasy, kiedy bohaterstwo jest konieczne: 
wszyscy chcą czegoś podniecającego, wyrazistego, czegoś, 

coby nie przypominało życia, a było lepsze od niego, 
wyższe, piękniejsze . Trzeba koniecznie, żeby nasza obecna 
literatura zaczęła trochę upiększać życie, i jak tylko 
zacznie to robić - życie stanie się piękniejsze t. zn. ludzie 
zaczną żyć pełniej, wyraziściej. 

M. Gorki - Z listu do Czechowa - styczeń 1900 r . 



( ... ) Romantyczne marzenie Sa tina jest całkowicie sprzecz
ne z rzeczywistym jego .lyciem i charakterem „byłego czło
wieka". Gorki zmuszony był włożyć swoje idee w usta bo
hatera, którego charakter nie odpowiadał autorskiemu 
ideałowi. 

B. Michajlowski „Dra.maturg ia Gorkiego" 

( ... ) W sz uce jest sporo niepotrzebnych postaci , brak n atomiast 
p ewnych - niezbędnych - my,;li i monolog Sat ina o człowieku -
prawdzie wypadł blado. Jednakże - oprócz Satlna nie ma go kto 
powiedzieć, a powiedzieć lepiej, wyrazi:<;ciej - on sam nie może. 
I tak już brzmi to sztucznie w porównaniu z jego językiem . 

M. Gorki - Z listu. do K. P. Piatnickiego 15. VII . 1902 

Pytacie: „Dlaczego w „Na dnie" nie ma sygnału do pow
stania?" 

Sygnał taki można usłyszeć w słowach Satina, w jego 
ocenie człowieka. 

(.„) Samo przez się jest zrozumiałe, że nie mogłem wło
żyć idei socjalizmu w usta ludzi rozbitych przez życie, nie
kdolnych do pracy, skłonnych poddać się każdemu po
cie'3zeniu. 

( ... ) Dlaczego wybrałem właśnie „byłych" ludzi i zmusi
łem ich do powiedzenia tego, co mówię w sztuce? 

Dlatego, że ludzie ci oderwali się od swojej klasy, wolni 
są od mieszczańskich przesądów, niczego im JUŻ nie żal -
oto co jest w nich najlepszego. Organicznie nie są zdolni 
do walki. Nie potrafią wnieść do życia niczego nowego ... 

Ale ~ pocieszeń chytrego Luki Satin wyciągnął wnio
se!„ - o wartości każdego człowieka. 

M. Gorki „List do kurskich czerwonoarmistów" 1928 

Najniższy stopień nędzy ludzkiej, rozpaczy i bezprawia 
w zestawieniu z podnioslą obroną Czlowieka i jego praw
dy - wszystko to zrobilo ogromne wrażenie wywolując 

burzliwą reakcję widowni. 

Był to świat, jakiego nie widziano dotąd na ówczesnej 
scenie, a genialność sztuki Gorkiego polegała na tym, że 

owo życie - „na dnie" - byle> odbiciem, jak w przewró
conym zwierciadle, świata, z którego ci ludzi.e zostali wy
gnani. 

I. Gruzdiew „Gorki" 1958 

K. S . Stanisławski w roli Satina 



( ... ) Sztuka zabrzmiała, jak groźny akt oskarżenia prze
ciw kapitalistycznemu społeczeństwu, które depcze ludzi , 
spycha ich na dno, kaleczy dusze. Z bezlitosną szczerością 
Gorki pokazuje, że z sytym, luksusowym życiem klas rzą
dzących graniczy, zrodzony właściwie przez to społeczeń
stwo, straszny świat skrajnej nędzy, beznadziejnego cier
pienia, świat ludzi skazanych na nieludzkie warunki: lu
dziom tym odebrano honor, godność ludzką, możliwość mi
łości, macierzyństwa, rodzinnego życia, wszelką wiarę i na
dzieję i wszystko to zostało starte na proch, wdeptane 
w błoto. 

( ... ) Siła oskarżeń Gorkiego jest tym większa , że „ofia
rami" układu społecznego nie są ludzie „mali", nikczemni, 
marni, zdegenerowani, jak to się zdarzało u naturalistów. 
lecz najczęściej ludzie godni lepszego losu. Bohaterowie. 
sztuki, to „dowód rzeczowy przestępstwa" codziennie po
pełnianego przez burżuazyjny ustrój. „Na dnie" to wstrzą
sający obraz cmentarza, na którym żywcem pochowano 
ludzi o wartościowych zadatkach. 

B. Michajlowski „Dra.;naturgia Gorkiego" 1951 

Współpraca redakcyjna i przeklad tekstów - mgr Jadwiga 
Szymakówna. 
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Stronica egzemplarza „Na dnie" ze skonfiskowanymi przez. 
carską cenzurę słowami Satina z IV akt11. 
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