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Agnieszka Osiecka 

Do dna 
Nie cierpię swego pyska 
O czwartej nad ranem, 
gdy krwawe oko błyska 
po nocy pijanej, 
po nocy pijanej ... 
Ręka drży, 

anioł śpi, 

nocny diabeł hi hi hi, 
czarna się zaczyna gra, 
łap za flaszkę i - do dna: 

Do dna, do dna, 
za naszych kobiet 
posiwiałe sny, 
do dna, do dna 
za podłe noce 
i podlejsze dni, 
do dna, do dna 
za jeszcze jeden 
ordynarny świt, 
do dna, do dna, 
za jeszcze jeden 
chmurno durny mit! 

Dopóki śpią upiory, 
karetka nie wyje, 
i lis pilnuje nory, 
i kruk wyciąga szyję
ręka drży, anioł śpi, 

nocny diabeł hi hi hi, 
czarna się zaczyna gra, 
łap za flaszkę i - do dna. 

(song ze spektaklu) 

Ludmiła Pietruszewska -
kolekcjonerka ludzkich historii ••• 

Urodziła się w Moskwie w 1938r. 
Z wykształcenia jest dziennikarką. Jej sztuki 
i opowiadania, w pierwszej połowie lat 80., 
praktycznie nie były wydawane, ale bardzo 
szybko rozprzestrzeniły się w maszynopisach. 
Wytworzyła się sytuacja paradoksalna: autor, 
którego się nie publikuje, staje się bardzo 
wziętym dramaturgiem. Jej „Lekcje muzyki'~ 

„Miłość", „Cinzano", „Urodziny Smirnowej", były 
powszechnie wystawiane w teatrach studyj
nych Moskwy, Leningradu, w miastach republik 
nadbałtyckich, w miasteczkach prowincjo
nalnych oraz za granicą. 

Pietruszewska mówi po polsku, część jej 
rodziny pochodzi z okolic Krakowa. Tłumaczyła 
na rosyjski sztuki Mrożka i Różewicza. Kontakty 
z Polską w czasach głębokiego socjalizmu były 
dla niej bardzo ważne. Była zapaloną 

czytelniczką„Przekroju", słuchała także piosenek 
Agnieszki Osieckiej. Była na moskiewskiej 
premierze „Apetytu na czereśnie'~ do którego 
Bułat Okudżawa przełożył piosenki Agnieszki. 

DO DNA 
Spektakl na podstawie dwóch jednoaktówek: 

„Cinzano" i „Urodziny Smirnowej" Ludmiły Pietruszewskiej 
z songami Agnieszki Osieckiej, 

przekład - Agnieszka Osiecka, Natalia Woroszylska, 

reżyseria i scenografia -Andre Hiibner - Ochodlo, 
muzyka - Przemysław Gintrowski, aranżacje -Adam Żuchowski 

OBSADA: 
Ela Smirnowa - Iwona Chołuj 

Rita Drużynina -Teresa Dzielska 
Polina Szestakowa -Agata Ochota - Hutyra 

Kostia - Piotr Machalica 
Walia -Waldemar Cudzik 

Pasza - Adam Hutyra 

Inspicjent I sufler - Maria Bakuła 

Obsługa techniczna: 
światło - Arkadiusz Ficek 

dźwięk - Piotr Czok I Zdzisław Kubziakowski 
fryzjerstwo/charakteryzacja - Anna Bednarczyk 

rekwizyty - Grzegorz Heliński 
garderoby - Ewa Michalak I Leokadia Chłód I 

Anna Bednarczyk, Dariusz Haładus 
obsługa sceny - Jacek Celiński, Krzysztof Kaleta 

Premiera sopocka - 2 lipca 2011 r. -
Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej 

Premiera częstochowska - 17 września 2011 r. 
(scena kameralna) 



Kilkanaście zdań o życiu ... 

„Cinzano" i „Urodziny Smirnowej" to sztuki 
dokumentalne. Tylko, że zawarte w nich 
dokumenty, jak w jakimś akcie prawnym, noszą 
różne daty, różne podpisy i dotyczą różnych rzeczy. 
Nie uważam siebie za autora, ale bardziej za 
zbieracza. Jeżeli w ciągu roku usłyszę dwanaście 
zdań o życiu, to jest bardzo dużo ... 

W 7974r. w moskiewskim Teatrze 
Artystycznym wystawiono „Polowanie na kaczki" 
Aleksandra Wampiłowa, wielkiego rosyjskiego 
dramaturga. Pamiętam jeszcze, że po pierwszym 
przedstawieniu szłam nocą z przyjaciółką po Moskwie 
i nieustannie mówiłam: „Mój Boże, dlaczego nie 
napisałam takiej sztuki! Wiem przecież tak dużo 
o ludziach!''. To było mniej więcej w maju, a w grudniu, 
napisałam „Cinzano''. W„Polowaniu na kaczki"jest taki 
motyw, że Syłow, główna postać, nie jedzie na pogrzeb 
swojego ojca . Dostaje telegram, ale nie jedzie. Coś go 
powstrzymuje. Jakieś takie wypełnienie nicosoą 

najważniejszego obowiązku - to jest poniekąd cecha 
współczesnych ludzi. W każdym razie u nas ... Krótko 
przedtem słyszałam historię jak mężczyzna, który 
komuś był winien pewną sumę pieniędzy i prawie już 
ją spłacił, kazał sobie zwrócić, aby móc zorganizować 
pogrzeb swojej matki, a w rezultacie za wszystkie 
pieniądze kupiłCinzano. 

Jeden z kolegów aktorów, będąc na rauszu, 
opowiedział mi na przykład historię o tym jak to on, 
pewnego razu, pił razem z przyjaciółmi całą noc. 
Rankiem nie mieli już ani kropli wódki, więc wygrzebali 
resztki pieniędzy i wysłali go po alkohol. Poszedł, ale po 
drodze zobaczył sklep, w którym na wystawie były 
szachy. Wtedy w jego „ululanej" głowie narodziła się 
myśl, że właściwie to dosyć z tym pijaństwem, on musi 
teraz kupić szachy. Wydał na nie wszystkie pieniądze 
i wrócił do przyjaciół. Szachy „poleciały" z okna, a on 
poszybował po schodach w dół. To jest historia 
absolutniejakz„Cinzano''.„ 

(fragment wypowiedzi Ludmiły Pietruszewskiej przedrukowano 
z biuletynu Lato Teatralne Sopot 7997) 

Dopóki jeszcze się tli 
iskierka ciepła w oczach 
twych, 
to jeszcze, jeszcze jest 
coś, 

jeszcze warto żyć. 
Dopóki jeszcze się gra 
w pokera, w oczko, 
w byle co, 
to owszem, owszem, 
ha, ha, ha 
to jeszcze nie jest dno („.) 

(Agnieszka Osiecka) 

Tutaj pije się do dna, 
tańczy do upadłego, 
kocha na śmierć i życie, 
wydaje szmal do 
ostatniego grosza i skacze 
na złamanie karku„. 

(Małgorzata Dzierzgowska, 
Gazeta Miasta Sopot) 

Do dna - oznacza picie do 
końca, ale i życie na dnie. 
Na dnie są bohaterowie 
Pietruszewskiej, którzy 
wiedzą o tym i właśnie 

dlatego piją. Zamknięte 

koło. Ale to nie jest spektakl 
o tym, jak się pije w Rosji, to 
spektakl o ludziach, którzy 
tak strasznie się pogubili. .. 

(Andre Ochodlo) 
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Dyrektor naczelny - Robert Dorosławski 
Dyrektor artystyczny - Piotr Machalica 
Główna księgowa - Jadwiga Paciorkowska 
Kierownik techniczny - Stanisław Kulczyk 
Kierownik Działu Promocji i Sprzedaży - Joanna Karkoszka-Toborek 
Koordynator pracy artystycznej - Agata Rospondek 
Sekretarz literacki - Ewa Oleś 

Licencja na wystawienie dramatu została wydana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. 

Plakat/okładka, zdjęcia - Piotr Dłubak, redakcja tekstów - Ewa Oleś 
Zdjęcie L. Pietruszewskiej przedrukowano ze strony: 

http://ruliteratura.wordpress.com/informacje/ludmila-pietruszewska/ 


