


OKIEM DYREKTORA 

Zgodnie z moim założeniem sprzed wielu 

lat Teatr im. A. Sewruka ma prezentować 
różnorodny repertuar, wobec powyższego 
od czasu do czasu prezentujemy również 
wielkie dzieła światowej dramaturgii, które 
niekiedy mogą się wydawać lekko 
zakurzone, ale jak się okazuje po bardziej 
wnikliwym spojrzeniu - są dziełami 

ponadczasowymi. Letnicy Gorkiego, jeśli 

tylko wyeliminować wątki ideologiczne, to 
utwór na wskroś współczesny -
opowiadanie o nas żyjących tu, dziś w tym 
kraju, o naszych emocjach, próżniactwie, 

tęsknotach, nadziejach i rozczarowaniach . 
Utwór ten wyszedł mi na spotkanie dawno 

temu. Na wydziale aktorskim był bowiem 
jedną z obowiązkowych pozycji 
gigantycznego kanonu lektur dramaturgii 
polskiej i światowej . Przypomniał mi 
o sobie z wielką siłą wiele lat później, 

w roku 2006, podczas Festiwalu KONTAKT w 
Toruniu, w ramach którego miałem 

ogromną przyjemność obejrzenia go 
w wykonaniu aktorów Akademickiego 
Teatru Dramatycznego z Omska w reżyserii 

Maksym Gorki 

Autor Letników, Aleksiej Maksimowicz Pieszkow, powszechnie 
znany jako Maksym Gorki, który 28 marca 1868 przyszedł na świat, 
aby zostać uosobieniem rosyjskiego modernizmu i ikoną 

stalinowskiej literatury, to niewątpliwie postać kontrowersyjna, 
pełna sprzeczności i niejednorodna, przez co niezwykle ciekawa. 

Już w dzieciństviie stracił rodŻiców. Wychowująca go babka 
zadbała jednak o stosowne wykształcenie wnuka, dz·ięki czemu 
w wieku 27 lat Aleksiej pracował w Samarskiej Gazietie, gdzie poznał 
Jekaterinę Wołżinę - korektorkę, a niebawem żonę i matkę dwojga 
jego dzieci. Choć od 1904 roku miał też drugą żonę - aktorkę Marię 
Andrejewną, nie uznał za stosowne rozwieść się z pierwszą. 

Poglądy polityczne pisarza zapewniły mu szybką karierę. Jako 
zagorzały socjalista zbierał fundusze na cele rewolucji, w swoich 
pismach podżegał do walki z caratem, był więziony w twierdzy 
pietropawłowskiej oraz napisał pean na cześć systemu łagrowego 
i jego resocjalizującej roli. Pean ten do dziś uznaje się za największy 
grzech Gorkiego. Jednakże w 1929 roku obóz pracy, który Gorki· 
odwiedził, istotnie mógł wydać mu się przyjazny. Jako że 

przygotowania do wizyty pisarza zaczęły się już kilka miesięcy 

wcześniej, zdążono zamienić więzienne baraki w nieomal pensjonat, 
na terenie którego parkową alejkę wysadzono świerkami, pośród 
których spacerowali odkarmieni, schludnie ubrani więźniowie. 

Zaprezentowano też sterylny szpital oraz wzorcową komunistyczną 

bibliotekę. 



Powstała anegdota, że więźniowie, chcąc dać pisarzowi znak, że 
coś jest nie tak, czytali gazety trzymając je do góry nogami. Gorki 
ponoć podszedł do jednego z nich i bez słowa odwrócił jego gazetę. 
Jak zawsze w podobnych przypadkach, nie wiadomo, czy anegdota ta 
jest prawdziwa, podobnie jak nie wiadomo, czy pisarz istotnie nabrał 
się na tę propagandową maskaradę. Tak czy inaczej w niedługim 
czasie Gorki stał się nie tylko przyjacielem Lenina, ale i ulubieńcem 
Stalina. 

Jednakże, mimo iż pisarz był zagorzałym socjalistą, okazał się 
nie najlepszym bolszewikiem. Gdy stanął oko w oko z rewolucją, 
a raczej jej konsekwencjami, zatrwożył się. Przerażało go 

rba rzyństwo robotników rosyjskich, którzy w porewolucyjnym 
le plądrowali dwory, muzea i biblioteki. Zaczął więc Gorki 

organizować wśród znajomej inteligencji straże, które miały bronić 
zbiorów przed szabrownikami. Bronił także młodych artystów, 
próbując zorganizować dla nich pieniądze i paszporty, wykorzystując 

tego swych wysoko postawionych przyjaciół. Potępiał dyktaturę 
ącej gilotyny", jak nazywał Lenina, l<tóry kilkakrotnie sugerował 

orkiemu, że zarówno jego nerwy, jak i zdrowie są wyraźnie 

Aadwerężone i czas, aby odpoczął gdzieś za granicą. Pisarz nie 
omieszkał skorzystać z rady i wyjechał na Capri. Po śmierci Lenina 
Stalin uznał, że autorytet Gorkiego wystarczająco pomógł mu już 
zbudować na Zachodzie propagandowy obraz Kraju Rad i że teraz 
bardziej przyda mu się pisarz na miejscu. Rozpętała się zatem wielka 
kampania społeczna pod hasłem: „Gorki, wróć!", w efekcie której 
pisa rz, w 1928 roku, powrócił do ZSRR, gdzie z dworca białoruskiego, 

...,..,.l'lill .. -Twerską, wiwatujący tłum niósł pisarza na ramionach. Tak oto 

ksym Gorki stał się pierwszym pisarzem ZSRR, jego twarzą, 
rem i autorytetem. Odtąd obsypywano go przywilejami, jego 

mieniem nazywano ulice, miasta, samoloty i fabryki, a Stalin 
podarował mu wspaniałą willę. Wszystko było pięknie, do czasu„. 

W 1936 roku łaskawość Stalina skończyła się, Gorki 
najprawdopodobniej został otruty w ramach stalinowskich czystek. 
M i oto, sam Stalin pomagał nieść trumnę pisarza pod mury Kremla 

-
MICHAŁ KOTANSKI: - Pracując nad Anną Kareniną 

odkrywałem powoli jak bardzo Gorki, czyli 
Aleksiej Pieszkow inspirował się pracą Tołstoja. 
Wiele tekstów padających w Letnikach czy typy 
postaci, są wręcz zapożyczone z Kareniny. 
I pewnie to podobieństwo materii, którą 

posługują się obaj autorzy, jest po części 

odpowiedzią na Pani pytanie. Jednocześnie 

trzeba pamiętać, że na decyzję o realizowaniu 
danego tekstu wpływa zawsze wiele czynników, 
a gotowość reżysera jest tylko jednym z nich. 
Akurat w tym sezonie tak się złożyło, że mam 
możliwość zmierzyć się z większymi formami. 

ROZMOWA Z REŻVSEREM 

Michał Kotański 
u rodzony w 1976 roku. 

Wuibbih• a.tyserii 

Omnatu krakowskiej PWST. 

Studiował filozofię 

na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zadebiutował w 2003 roku 
Polaroidami Marka Ravenhilla 
w Starym Teatrze w Krakowie. 

Moje chęci zbiegły się z potrzebami elb l1ąskiego teatru, 
możliwościami organizacyjnymi i planami dyrektora, który oglądał 
mój olsztyński spektakl 

Racja, wszak nie jest to Pana pierwsze podejście do letników. 

Zgadza się. W listopadzie 2010 roku reżyserowałem dyplom 
słuchaczy Ili roku Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka 
w olsztyńskim Teatrze im. S. Jaracza. 



Jednakże jak - za Heraklitem - powiedziała nasza noblistka: „nic dwa 

razy się nie zdarza", stąd nie ma dwóch jednakich inscenizacji tego 

samego tekstu. Czy mimo to pomysł na Letników jest taki sam? 

I tak, i nie. Kilka rzeczy będzie z pewnością innych. Po pierwsze 
staram się korzystać z inwencji elbląskich aktorów. To już nie są 
studenci, ich doświadczenia życiowe są inne, dlatego przywracam 
niektóre postaci, których nie było w wersji olsztyńskiej . Inna jest tu 
też przestrzeń, a co za tym idzie, inna scenografia. 

Czy zdarza się, że zespół rozbija pierwotny zamysł reżysera? 

Powiem tak: jeśli spotykam się z ludźmi, którzy są inspirujący 
i znajduję z nimi wspólny język, to efekty są inne niż wtedy, kiedy 
pomysły reżysera i wrażliwość zespołu rozmijają się wzajemnie. 

Bez względu jednak na wszystko, musi Pan zdyscyplinować zespół 

podczas pracy. Czy preferuje Pan metody silnej ręki? 

Jest różnie. Bywały spektakle, po których słyszałem od aktorów, 
że jestem apodyktyczny i bardzo się upieram przy swoim; bywały też 
takie, kiedy miałem poczucie, że dawałem bardzo dużo wolności 
swobody aktorom. Wiele zależy od okoliczności, czasu, miejsca, 
zespołu oraz samego tekstu; od tego, czy się ten tekst buduje się we 
współpracy z aktorem. Ostatecznie chodzi przecież o to, by praca 
dawała satysfa kcję obu stronom. 

Otóż właśnie, kończąc próby jesteście państwo zadowoleni z pracy, ale 

przecież to dopiero początek. Od momentu pierwszych oklasków nic już 

nie zależy od reżysera, przedstawienie wypala się w ogniu krytyki, oceny 

widzów i „ogrania" aktorskiego. Z pewnością ogląda Pan własne 

spektakle po pewnym czasie. Jakie uczucia towarzyszą ich odbiorowi? 

Wpływa na to kilka rzeczy. Po pierwsze - ja się zmieniam, bo 
przecież mam już za sobą doświadczenia kolejnych real izacji; po 
wtóre - pojawia się dystans do tekstu; po trzecie - sam spektakl się 
rozwija. Najczęściej oglądam moje spektakle z zaciekawieniem. 
Obserwuję, co mógłbym w nich zmienić, jak inaczej rozwiązać sceny, 
co mi umknęło i czy udało mi się tak ustawić spektakl, by aktorzy czuli 
się w nim na tyle swobodnie, by szukać dalej. 

ROZMOWA Z DRAMATURGIEM 

IZABELA PISKOREK: • Przy realizacji letników występuje Pan w roli 
dramaturga. Dlaczego? letnicy to dramat. Czyżby trzeba było 
poprawiać Gorkiego? 

RADOSŁAW PACZOCHA : - „Poprawianie" to nie jest szczęśliwe 

określenie, brzmi pejoratywnie w stosunku do tego, co dla literatury 
i teatru zrobił Gorki, bądź jest ironiczne w stosunku do mojej pracy. 
W obu przyJPadkach czuję się zagrożony. (śmiech) Gorki to dobry 
pisarz i nie potrzebuje „poprawiacza". Był jednak mocno 
zaangażowany ideowo, co między innymi sprawia, że ktoś taki jakja 
może się przydać reżyserowi w pracy nad tekstem. Bo tam, gdzie 
Gorki jest psychologiem i poetą - nie starzeje się; jest błyskotliwym 
obserwatorem, ironicznym, gorzkim, często bezlitosnym. Ale Gorki
ideolog, który też jest obecny w tym tekście, wydaje się dz 1i ś mało 

atrakcyjny, a żywiona przez niego nadzieja na odmianę społecznego 
losu poprzez proletariacką rewolucję, zdaje się dziś co najwyżej 
czkawką histonii. Tak jak pojawiające się w tekście słowo: 

„burżuazja", kojarzone dziś z hasłami komunistycznymi, co buduje 
między nami a tekstem ogromny dystans. Mimowolnie odbieramy to 
jako minione, coś co było, co nas już nie dotyczy. Tymczasem 
odmalowane w Letnikach portrety ludzkie uderzają a 
psychologicznych diagnoz. Moje zadanie polega mi 
tym, żeby zlikwidować takie dystansujące nas od tek 
To właśnie dlatego zdecydowałem za 
„burżuazja"na jej dzisiejszy odpowiednik „klasa śred 
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Na ile są to zmiany wynikające z określonego zespołu 

aktorskiego i przestrzeni teatralnej, a na ile z interpretacji i chęci 
ukazania tego, co dla Pana i dla reżysera, z którym Pan 
współpracuje, jest istotne? 
Zmiany wynikające z pracy z aktorami to domena reżysera. 

Owszem, jeżeli pracuję nad dialogami w trakcie prób to czasem 
pytam aktora, jakie sformułowanie woli, jakie zdanie, w jakim szyku 

uważa za naturalniejsze dla swojej artykulacji. Te zmiany nazwałbym 

organicznymi. Niejednokrotnie aktorzy sami zmieniają tekst, 
ingerują w sensy, ale bardzo rzadko jest to samowolka, po prostu 
ktoś ma lepsze pomysły i to jest w porządku, jeżeli służy kierunkom, 
które uznamy z reżyserem za istotne dla spektaklu. Jedna z różnic 
pomiędzy dramatopisarzem a dramaturgiem jest taka, że szefem 

dramatopisarza jest on sam, a szefem dramaturga jest reżyser. 

Jednym z najważniejszych etapów pracy jest rozmowa z reżyserem, a 
właściwie rozmowy, ciąg rozmów, ciąg sms-ów, maili, właściwie jest 
to jakiś rodzaj wspólnej podróży, czasami nieznośnej, ale bez niej 

cała ta działalność nie miałaby sensu. 
Trudniej jest napi,sać swój własny dramat, czy „rzeźbić" cudzy? 
Najtrudniej to jest napisać dobry dramat. Bo napisać dramat to 

nie musi być od razu wielka rzecz. Moja praca przy Letnikach była 

trochę jak praca konserwatora zabytków, choć Letnicy to bardzo 

dobrze zachowany „zabytek". Postawiłem sobie za cel, żeby przede 
wszystkim nie zepsuć tego, co zrobił Gorki, tylko pomóc mu możliwie 
niezauważenie, jeśli chodzi o moją obecność, dotrzeć do 
dzisiejszego widza. Ale to nie jest jedyna możliwa droga stojąca 

przed dramaturgiem pracującym nad nie swoim tekstem, zdarzają 
się też bardzo głębokie ingerencje w tekst, ich dekonstrukcje, 
prowokacje poprzez dekonstrukcję, pisanie obok tekstu i różne inne 
możliwe wariacje. No ale tak też robi się teatr. I czasami robi się w ten 

sposób znakomite przedstawieni'a. Mimo wszystko uważam, że 

napisanie dobrego dramatu od tak zwanego zera to najtrudniejsza 
rzecz pod dramaturgicznym słońcem. 

W jednym z listów, Gorki opisywał Letników jako tekst „o życiu 
inteligencji", tekst, w którym spotyka się: „Gromada ludzi bez ideałów 
i nagle! -jeden spośród nich-z ideałem! Złość, trzask, lament, rwetes!". 
Czy Pan też w ten sposób odczytuję tę opowieść. 

No tak, tak jest w tekście, ale właśnie ten „ideowy człowiek" to 
człowiek, którego Gork1i projekt,uje w przyszłość. W słodką, 
komunistyczną przyszłość. I powiem szczerze - mnie to najmniej 
interesowało. Ale oczywiście jest to tekst o inteligencji, choć dziś jest 
to kolejne wymierające pojęcie. Na pewno jest to tekst o ludziach 
umiejących urefleksyjniać swoje życie, interpretować je czy wręcz 
nadinterpretowywać. Ale to, co mnie w Letnikach uderzyło 
najbardziej to bardzo trafny portret trzydziesta-, czterdziestolatków 
- ludzi u szczytu swoich możliwości: zawodowych, osobistych, 
fizycznych, intelektualnych, ale ludzi jednocześnie zepsutych swoim 
powodzeniem bądź niepowodzeniem, zepsutych zrealizowanymi 
bądź nie marzeniami o dobrobycie, którzy w swoim niedługim 
dojrzałym życiu zdążyli już coś istotnego przeoczyć. I nie są szczęśliwi, 
gryzie ich pustka, niespełnienie. Pamiętają jeszcze o swoich 
młodzieńczych ideałach, ale jednocześnie polubili swój cynizm, 
swoje lenistwo, wygodę, a nawet brak empatii, bo on też ułatwia 
życie. I tu bliżej mi do Gorkiego i bliżej mi do jego „ideowego 
człowieka", który mówi, że tak żyć nie można. No bo tak żyć nie 
można, tylko co dalej? Tyle że tu właśnie Gorki trochę popycha tego 
swojego ideowego człowieka w stronę zapowiedzi innego, lepszego 
świata, a mnie jakoś jest bliższe, jak bohaterowie Czechowa mówią 
trochę z bezradności, a trochę z mądrości, że trzeba pracować. 
A jeszcze jakbyśmy chcieli popracować nad sobą to już w ogóle pełnia 
szczęścia. 

Czy pytanie o ideały w przypadku współczesnej inteligencji jest 
zasadne? 

Ja bym zastąpił słowo „ideały" słowem „cel", cel większy od nas 
samych i naszych egoizmów. To chyba wystarczy i to już byłoby dużo. 
I myślę, że przynamniej w przypadku niektórych jednostek byłoby to 
wykonalne. 



Był rok 1948. Powoli świat otrzepywa się z kurzu wojennej 
zawieruchy, a i Polsce działo się niemało. Doliczono się 24 mln 
Polaków (dziś 38 mln) i ku ich uciesze 14 lutego zorganizowano 
pierwszy mecz polskiej reprezentacji siatkarek, 1 maja - zani~ 
jeszcze przywrócono do łask pochody ludzi pracy - rozpoczął s1~ 
pierwszy Wyścig Pokoju, w lipcu utworzono lnsty~ut_ Bada~ 
Literackich w Warszawie; Karol Wojtyła przybył do swej pierwsze] 
parafii w Niegowici, a Pius Xll mianował prymasem Polski Stefana 

Wyszyńskiego. 

Był to także bardzo owocny rok dla środowiska filmowo -
teatralnego. W dzień kobiet uruchomiono łódzką „Filmówkę", a gdy 
na świat przychodziły przyszłe gwiazdy polskiego filmu i teatru: Anna 
Chodakowska, Bożena Dykiel, Marek Siudym i Agnieszka Holland, 
w Warszawie czworo pol,skich aktorów postawiono przed sądem 
za udział w propagującym narodowy socjalizm filmie Powrót 

do ojczyzny. 

Natom· t w Pradz siem państw, tym Polska, położyło 

podwal"ny pod Międzynarodowy Dzień Teatru, powołując 

Międzynarodowy Instytut Teatralny (International Theatre Institute 

ry skupia dzrś poft84;I 60 rajów, działając pod auspicjami 
UNESCO. Zadaniem ITI samego początku było rozwijanie 
kontaktów wśród twórców, umożliwienie im wymiany doświadczeń, 
inicjowanie i wspieranie badań nad teatrem, organizowanie 
konferencji, udzielanie stypendiów, uświadomienie opinii publicznej 
wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu codziennym oraz 
wzmocnienie przyjaźni i więzi międzyludzkich. Poza tym ważnym 
celem funkcjonowania m jest patronowanie międzynarodowemu 
festiwalowi Teatr Narodów obchodzonemu corocznie w Paryżu od 
1957, kiedy to po raz pierwszy na jednej scenie spotkały się teatry 
z obu stron żelaznej kurtyny. W 1961 r. dla uczczenia dnia inauguracji 
festiwalu, datę 27 marca - ogłoszono Międzynarodowym Dniem 
Teatru. Od 2007 roku z okazji tego święta Polski Zarząd ITI przyznaje 
rokrocznie nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, a elbląski 
Teatr im. A. Sewruka przyznaje Aleksandry. 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 
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Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 
Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 
Hermes przeszedł czyli mity greckie (Maciej Wojtyszko), reż. Artur Hofman 
O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 
Skrzypek na dachu (J. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 
Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka), reż. Katarzyna Deszcz 

MAŁA SCENA: 
Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow), reż. Wlaaesław ŻHa (Ukraina) 
Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 
Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), rei. Bogusław Semotluk 
A-na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), rei. Andrzej Ozga 
Bajki samograjkl (Jan Brzechwa), rei. Lesław Qmszkiewicz 
Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 
A my„. róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 
Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 
Dzieła wszystkie Szekspira„. w nieco skróconej wersji (Adam Long, Daniel Singer, Jess 
Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 
Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 
Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), 
-reż. Julia Wernio 

W PRZYGOTOWANIU: 
Czarnoksiężnik z krainy Oz (Lyman Frank Ba 

Ów rosyjski teatr zaprezentował spektakl 
nowoczesny, elektryzujący, magnetyczny 
i zadziwiająco aktualny. 

Od tamtej pory nosiłem się z zamiarem 
zaprezentowania Letników elbląskiej 

pub I i czn ości. Początkowo myś I ałe m 
o reżyserach rosyjskich, którzy mieliby 
Letników realizować na elbląskiej scenie, 
jednak zmieniłem zdanie, oglądając dyplom 
olsztyńskich studentów w roku 2010. 
Zobaczyłem rewelacyjnych, młodych 
adeptów sztuki teatralnej, skutecznie 
zmagających się z trudną materią dramatu. 
Musieli być bardzo dobrze poprowadzeni 
pomyślałem, by móc zrealizować taki 
spektakl, sami nie mieli jeszcze przecież dość 
doświadczenia, aby móc go udźwignąć; to, 
co pokazali musiało być zasługą zarówno ich 
talentu, ale przede wszystkim reżysera, 
umiejącego wydobyć z tych młodych 
aktorów „ ducha Gorkiego". Nie do końca 
podobała mi się ta realizacja jako całość 
mówię tu o scenografii czy kostiumach, al~ 
był to przecież spektakl dyplomowy, który 
rządzi się innymi prawami. 
Zaproponowałem Michałowi 

Kotańskiemu ponowną realizację tego 
tekstu, tym razem w zawodowym teatrze. 
I tak oto skończyliśmy pracę nad tekstem 
który stanowi wyśmienity materiał dl~ 
aktorów każdemu bowiem daje punkt 
wyjścia do zbudowania krwistej, pięknej 
postaci. I poddajemy się ocenie publiczności 
która ostatecznie zweryfikuje czy marzeni~ 
i tęsknoty Mirosława Siedlera dotyczące 
realizacji wielkiej literatury światowej na 
scenie Sewruka były uzasadnione. Czy jest to 
opis naszej rzeczywistości i wreszcie czy 
sceniczna realizacja warta jest odwiedzenia 

u. Ja uważam, że tak. 
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