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Rene Śliwo,vski 

ANTONI CZECHOvV 
, 

"vVISNIOWY SAD" 
W trakcie pracy nad „Wiśniowym sadem" Czechow zwierzał się żonie 

Oldze Knipper, ak torce MCHAT- u, ze swego pragnienia stworzenia dra
matu, który różniłby się zasadniczo zarówno pod względem kompozycy j
nym konstrukcji postaci , jak i nastrojowością w szys tkiego, co stworzy ł 

był dotąd. „Sztuka powoli się w ykluwa, boję się tylko, że - jak mi s ię 

zdaje - tonacja moich dramatów trąci już w ogóle myszką" - skarży 

się Oldze Knipper i 7 kwietnia 1903 roku. A kilka miesięcy wcześniej 
stwierdził : „Człowiek napisze, przeczyta i widzi , że to j,uż było, że to już 
stare, stare. Trzeba czegoś nowego, ostrzejszego". „Dziś czuję się lepie j , 
widocznie wracam do normy . .Już nie zerkam ze złością na swój rękopis, 

już piszę, a kiedy skończę, natychmiast dam znać ci depeszą. Ostatni akt 
będzie wesoły , zresztą cała sztuka jest wesoła , lekkomyślna". W li ś ci e 

do żony Stanisławskiego Marii Liliny określił dosadnie „Wiśniowy sad": 
„Wyszedł mi nie dramat, tylko komedia, a w pewnych fragmentach 
nawet farsa, boję się , że dostanę burę od Niemirowicza" . 

Tyle autor . .Jeżeli chodzi o problematykę „Wiśniowego sadu'', nie była 
ta sztuka czymś nowy m w twórczości Czechowa. Motyw opuszczo nego 
rodzinnego gniazda przewijał się był już w „Płatonowie". W opowiadaniu 
zaś z roku 1898 pt . „U znajomych" natrafiamy nie tylko na ten motyw , 
lecz na szereg sytuacji i rysów charakteru jego bohaterów wła ściwych 

niejednej postaci z „Wiśnioweg6 sadu" [ ... ] Ładunek ideowy „U znajo
mych" jest psychologiczny. „Wiśniowy sad" wykracza poza czysty psy
chologizm . Pisarz podejmuje próbę ukazania procesu upadku szlachty 
rosyjskie j , procesu , który rozpoczął się jeszcze w latach osiemdziesiątych 
[„ .] Ale jednocześnie Czechow zademonstrował, iż po to, by widz odczuł 
tragizm życia, konflikt nie musi być w sztuce uzewnętrzniony, to znaczy, 
że dramaturg nie musi uciekać się do gwałtownych spięć, by odtworzyć 
ciramat egzystencji ludzkiej - w tym czy innym aspekcie. Więcej za iste 
tragizmu bywa często w milczeniu niż w bezpośredniej replice, zdaniu , 
słowie czy geście [„.] 

W „Wiśniowym sadzie" Czechow jest zarazem poetą i ironistą. Nosi
cielem żywiołu ironicznego jest tu przede wszystkim Trofimow, wieczny 
student, równie nieżyciowy , jak byli wlaściciele wiśniowego sadu, z c ałą 

powagą deklamujący trui zmy o now m życiu, wkładający w swe pa te
tyczne tyr ady ca łą egzaltację szlachetnego int eligenta rosyjskiego. Cze
chow przygląda mu się i przystuchuj e z pobłażliwym uśmiechem, z ledwo 
dostrzega lną domieszką ironii . 

Tak też wystawione pragn!lł Czechow zobaczyć swe sztuki na scenie 
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Teatru Arty tyczn ego. Tymczasem widzowie płakali oglądając jego dra
maty. Pomiędzy autorem a twórcam i Teatru rtystycznego zaczynało 
z. ry~owywać się nieporozumieni . Czechow nie zgadzał si z nimi co do 
u~ęcrn cenicznego „Trzech sióstr" i „Wiśniowego sadu", protestowa! prze
ciw ko inscenizowaniu swych sztuk jako melodramatów [ ... ] 

·w istocie Czechow ze współczuciem mówi o losach swych bohaterów 
wszelako w ten życzliwy stosunek wkłada niekiedy w iele ironii. Wsp l
czu je rodzinie Prozorowów, trzem i strom marzącym o porzuceniu pro" 
wi ncji, gdzie wegetują, o wyjeźdz ie do Moskwy. Ale jednocześnie przy
gląda się sceptycznie nieporadnej krzątan ini tej rodziny: nie wierzy, by 
ich w_vjazd miał kiedykolwiek nastąpić . Nieprzypadkowo bohaterowie 
„Trzech sióstr" tyle rozprawiają o przyszłości , o pracy, do której tęsknią 
[ ... ] Ale też i na rozmowach o pracy sprawa się kończy [„ .] W dągłym 
powtarzaniu t eh samych prawd jest również coś , co zakrawa na farsę . 

„Miejscami jest to nawet farsa" - pisał Czechow o , .Wiśniowym sa
dzie", te j najbardz.iej nastrojowej ze swoich sztuk, którą symboliści ro
syjscy powitali jako u twór mają y potwi rclz i ć żywotność kierunku , jak i 
reprezentowali. 

W istocie „Wiśniowy sad" - ostatnia . ztuka Czechowa - to symbol 
czasó\ , które nadchodzą. Uosobienie bankruct\ a społecznego nie pozba
wionej wdzięku szlachetczyzny rosyjsk iej, a zarazem symbol wzrostu 
nowej potęgi spolecznej. Potęgę tę r p rezentu je kup iec Lopachin, wzbo
gacony syn chłopski , k tóry odku pu je od właścicielki wi nio ego sadu 
i jej brata Gajewa piękny majątek - ów wi śni owy sad, nad który „n ie 
ma nic piękniejszego na świecie", jak mówi sen tymentalny Lopachin . 
Lekkomyślność i nieporadność życiowa bylych wlaścicieli doprowadziły 

do ruiny wspaniały majątek. Mu ieli z niego zrezygnować całkowicie . 

Żal im wiśniowego sadu, ale nie przeżywaj ą tego tragiczn ie. Nie pozwala 
im na to pełna wdzi ęku lekkomyślność. Ra niewska wróci do Paryż , do 
swego kochanka, do swej „bezsensown .i miłości", choć twierdziła zawsze, 
że n ie potrafiłaby żyć bez ukochanego wiśniowego sadu. J ej b rat Gaje\ 
odejdzie również bez żalu . Oboj byli zawsze powierzchowni w swych 
przeżyciach. Są raczej godni politO\ ania niż współczucia. Są zarazem 
śmieszn i i żałośni . To postacie z zapraw ionej smętkiem groteski [ ... ] 

Czechow nazwał „Wiśniowy sad" komedią. Wprawdzie nie pojmował 
terminu komedia jako gatunku scenicznego mającego na celu bawienie 
rozśmieszanie publiczności , chodziło mu raczej o zwrócenie uwagi że 

o~ok nurtu lirycznego, nastroju smutku, rozstania, żalu za czymś.' co 
mmęlo bezpowrotnie - w jego sztuce występuje inny jeszcze nurt : saty
ryczny, sarkastyczny; że chciał ukazać dysproporcję pomiędzy mową 

a czynem, marzeniami a rzeczywistością, że słowem, chodziło mu o saty
ryczne_ uj ęcie owych traktowan 'Ch przez teatr ze śmiertelną powagą 
postac'.. Tradycja inscenizacy jna nie dostrzegała na ogól złożoności tych 
postaci [„.] 

Ironiczne spojrzenie na kreowaną na scenie rzeczywistość jest głów
nym atrybutem komedii. Czechow nieprzypadkowo więc podkreślał w 
podtytule sztuki, iż „Wiśniowy sad" jest komedią pragnąc wskazać in
scenizatorom teatralnym, że klimat beznadziejności ziejący z „Wiśnio
wego sadu" winny neutralizować akcenty optymizmu, wprawdzie nie
określonego, raczej intuicyjnego niźli uświadomionego ale i te akcenty 
wzięte być winny w ironiczno-sceptyczny nawias. W t; m kolejnym para
doksie Czechowa-dramaturga kryje się następna pułapka czyhająca na 
realizatorów jego sztuk [ ... ] ~ 

Z okazji kolejnej londyńskiej premiery „Wiśniowego sadu" w roku 
1962 krytycy pisali : „Kiedy człowiek idzie na »naszego« Czechowa to tak 
jakby wracał do domu„. Idziemy na »naszego Czechowa« tak j~k cho
dzimy na naszego „Hamleta", „M kbeta" itd." 

„Idziemy na naszego Czechowa ... " - te słowa są zrozumiałe same 
przez ·ię, nie wymagają żadnego komentarza . 

Czechow pisarz tak bardzo rosyjski, stal się dramaturgiem przem a
wiającym do wyobraźni widzów pod każdą szerokością geograficzną. 

Stal się też naszym, polskim Czechowem. 

[Od Tu1·g icn ie wa do Czechowa , Wai· zawa 1970] 

P olska premiera „Wiśniowego sad u " odbyła się 3 Ust.opada 1906 r. w krakow
skim T trze Miejskim (Stani sława Wy socka-Raniewska, Lopa chin - Aleksander 
Z e lwero wic z). 
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Aleksander Błok 

Ty się z szeptu słów urodziłaś, 
W zmierzchający sad zabłądziłaś, 
Osypałaś wiśni kwiat na ziemię, 
Padło twe wiosenne pozdrowienie. 
Od tej chwili czy jasność czy ciemność . 
Trwa nade mną Jekka twa obecność, 
Zapach białych kwiatów pośród sadów, 
Szelest lekkich ki·oków koło stawów: 
I już nigdy lęku nie odwiejesz 
Z ócz bezsennych, gdy noc przejrzyści je. 

Prze/ożyła A nna Kamie ńska 

Konstantin Ru lnickij 

OWI T ATR 
Dramat Czed1owov ski, ze swoim głęboko skrytym programem pozy

tywnym, obsesyjni n iema l wnikając r w ta jniki p ych iki i charakteru 
:jednostki, b l niej alrn prz ci w ień twem stylis tycznym agitacyjneg teatru 
mas we"'o pierwszych lat rewolucji. Dramat Czechowa nie tworzył tea
tru - wiecu. Zresztą, równi eż Teatr Artystyczny przestał wkrótce grać 
Czechowa. Czechow, p i sał w 1921 r. L unaczarski, „wypadł z repertuaru 
te cro teatrn"; sztuki Czechowa , uznano za malo przekonujące dla nowego 
widza , obc tematycznie i obce w nastroj u". 

Oc:>:ywiście, w czasie występów gości nnych za gra ni cą Teatr Arty
styczn · grai Czechowa - „Wiśniowy sad' i „Trzy siost ". Ale i wtedy 
bez przekonani.a. Stani sławsk i pisał z Berlina do Niemirowicza-Danczen
ki : „Kiedy gramy poż gnani z Maszą w »Trzech siostrach«, jestem zaże
nowany. Po tym co przeży liśmy, nie można już płakać tylko dla tego, że 
jakiś oficer wyj eżdża, że kobieta zosta je sama. Czechow nie cieszy. Prze
ci nic. Nie mam ochoty g więcej grać .. . " 

W latach dwudziestych Czechow poszedł inną drogą niż teatr r dziec
k i. By!o to jasne dla wszystkich, rozumieli to nawet ci l ryLycy, dla któ
rych teatr Czechowowski był najbliższym im typem teah·u. Czechow 
z zedt na wiele lat ze sceny rosyjskiej. W wydanym w roku 1929 „Porad
nik u reper tua rowym Glawrepertkomu" sztuki Czechowa „Trzy siostry", 
„Wujaszek Wania", „Iwanow", „Mewa" były oznaczone literą „B". Kate
go rię „B" miały utwory „klasyczne, o WYbitnych wartościach .formalnych, 
n ie mające prawie żadnego znaczenia z punktu widzenia potrzeb spo
łecznych" . Wyjątek uczyniono jedynie dla „Wiśniowego sadu". Otrzymał 
kategorię „A" - „utwór o wybitnych wartościach .Lormalnych, który h 
nie utraci ł z punktu widzenia potrzeb społecznych swej wagi dla wi
downi radzieckiej". 

Na pięć lat przed wydaniem poradnika A. Kuge l konstatował melan
cholijnie: „Dziś , powiadają, Czechow nie jest w modzie. Zwykło się 

sądzi ć - zdanie to zyskało moc obiegową - że nie współbrzmi - z epo
ką. Epoka re\volucji domaga się namiętnego zaangażowania ,heroizmu, 
sztuk i Czechowa są ponoć przeniknięte do cna na r jami rozkładowymi, 

duchem au tomatyzmu". Czechow uchodził za pesymistę, za pisarza jęku 
i chandry, za „ piewcę posępnego zmierzchu" . 

Do potowy lat trzydziestych, mimo wzn wień w Teatrze Artystycznym 
„Wujaszka Wani" (1927 r.) i „Wiśniowego sadu" (1929 r .) nie było mowy 
o możliwości powrotu na scenę radziecką pełnego Czechowa. Nie tylko 
dla tego, ;:e Glawrepertkom opatrzył jego sztuki literką „B". Po pro tu, 
teatr nie potrafil związać tej dramaturgii z nową rzeczywi stością spo
łeczną . Gorki , który w grunc ie rzeczy przetarł „Jegorem Bulyczowem" 
„Wassą żeleznową" drogę Czechow owi na scenę radziecką był w roku 
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1932 zdania, że dramatu Czecho a nic n ie łl\CZY z rzeczywisto · c1ą ra
dziecką. „Czechow - jak sądzę - stworzył zupełnie orygina lny typ 
sztuki dramatycznej: komedię l i ryczną. Sztuki jego, kiedy teatr gra je 
jako dramaty, stają się ociężałe. Wpisanie w nie dramatu psuje je. Boha
terami sztuk Czechowa są inteligenci, którzy p rzez całe życie stawiają 

sobie jedno pytanie: dlaczego tak n iewygodnie siedzieć jednocześnie na 
dwóch stołkach. Liryka jest t m , czego nam dziś na jm ni j potrzeba". 

Wn iosek logiczny nasunął się tylko jeden: ni grać w ogóle. Tym cza
sem zbliżał się już okres renesansu Czechowa. 

Na początku lat trzydziestych szuka no w sztukach Czechowa - i znaj
dowano, oczywiśc i e - pretekstów do wyśmian ia życia dawnej inteligen
cji , ziemiaństwa, sfer kupieckich . Czy li tego życi a. które rozbiła w proch 
i pyl rewolucja. Próbowano wpisać Czechowa na li stę satyrykó\ , uczynić 
z niego złoś liwego szydercę w rodza ju Gribojedowa, Gogola, Suchowo
-Kobylina. 

Dla tego rodzaju „negat)'wnej" interpretacji nadawała się oczywiści e 

najbardziej ostatni a sztuka Czechowa, „Wiśniowy sad". Wiadome by to 
zresztą, że sam au tor chcia ł , aby sztuka była „koniecznie śmieszna", że 

głosił wszem i wobec, iż wyszedł z tego „nie dramat, ale komedia , n ie
kiedy nawet farsa". Był obu rzony : „Dlaczego z takim uporem nazywa się 
moją sztukę na afiszach i w nota tkach prasowych dramatem"? 

Wtedy nie pisano jeszcze tak dużo o Czechowie jak dzisia j, nie każ

demu napomknieniu o „Wiśniowym sadzie" towarzyszyło przy toczenie 
powyższego cytatu. Kusi ło odpowiadać na pytanie: dramat czy komedia? 
w sposób jednoznaczny, oczywiście - komedia, „a nawet farsa". 

Od „komedii" zaczą ł się wi ęc Czechow radziecki. „Wiśniowy sad" 
wystawiło w roku 1934 studio kierowane przez Rubena Simcnowa. n ok 
później sztuka pojawiła s ię j uż na afiszach osiemnastu teatrów radziec
kich. Innych sztuk Czechowa na razie jeszcze nie grano. 

A. Lobanow, reżyser „Wiśniowego sadu" w studio Simonowa, szydził 
z liberal nego gadania" Pieti Trofimowa, wyśmiewał rozkład i zdegene
rowanie Ga jewa, duchowe bankructwo Raniewskiej, będącej „przedsta
wicielką klasy odchodzącej " . Przedstawienie było przesyco ne naiwnie 
wulgarną soc.1ologią. „ ... Teatr - pisał J ózef Juzowski - podpowiada 
widzowi: - oto zagadni enie społeczne, i to też społeczne, i to również 
społeczne -. Widz w ie rci się i uchyla, przeszkadza mu ten w ycelowa ny 
w niego m ntorsko palec" . 

Niemni ej, przedstawienie Lobanowa, od którego zaczyna . ie; w grun 
cie rzeczy rozdział radziecki w dziejach inscenizacji Czechowa, b:vło 

przedstawieniem obmyślonym z talentem, silnie przemawiaj ącym , ni e 
ty lko interesującym, ale fascynującym . Ten sam kryl:yk w tym samym 
artykule o przedstawieniu Lobanowa pisał, że spektakl pomyślany był 

niewątpliwie „na śmiesznie, przy głośnych wybuchach niepohamowane j 
wesołości utalent wa nej młodzieży, która postanowiła ośmieszyć boha
terów »Wiśniowego sadu«, znęcać się nad nimi bezlitośni e", ale że po 
pewnym czasie „całe p rzedstawienie staje się przedstawieniem serio, 
refleksyjnym, dochodzą w nim do głos u sprawy, które nie mieszczą się 

w zakreślonych początkowo ramach spektaklu szyderczego". Wtedy, pisze 
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Juzowski, teatr „wycofyw ł się ostrożni e z pierwotn eh pozycji, próbo
wał łączyć przy pomocy wspólnego mianowni ka początek z innym zupeł

nie końcem. le n ie polączyL Było to przedsta wienie na rozdrożu„. " 
Nie tylko u Lobanowa „caly" Czechow nie chciał się j akoś pomieścić 

na scenie: teatr Czechowow ki miał być „na rozdrożu" przez najbliższych 
pięć la t. Isto tnie, „Wiśn i ow sad" grany był w wi lu teatrach, a le zawsze 
na jednej nucie. Starano się wydob ć ze sztuk.i jej elementy komediowe, 
akcentowano te fragmen ty, które b ty społecznie demaskatorskie. Nic 
więcej. Z ympatią rysowany by t niekiedy Łopachin , w którym widziano 
„postać wyrażającą cechy postępowe kapita lizmu", niekiedy znowu Ania. 
Oczywiście nie dlatego, że do trzegano w nie j rysy bohat r ki pozytywnej, 
ale dlatego, ż była zbyt młoda, aby można było przypisać jej od powie
działalność za pustą gadaninę, jakiej oddawała s i ę inteligencja, albo za 
grzechy ówcz snego ziemiaństwa. łodość była jakby usprawied liwie
niem, nie wystarszała jednak dla uniew innienia - „Wiśn iowy sad", na
wet z sympatyczną Anią, był sztuką demaskato rską. Był to za każdym 
razem teate demaskujący niedawną przeszłoś ć, Ni starano si nawet 
grać „całego" Czechowa ; · Czechow ówczesny był ciągle Czechowem „na 
rozdrożu". 

Przy okazji , dwa slowa o pewnym sympatycznym zb iegu okoliczności. 

Polska pisarka Natalia Modzelewska, opublikowała w miesięczniku „No
wy.i Mir" (rok 1960) interesujący i wnil<liwy nrlykul pod tytułem „Ry
cerze wieczne j rozterki", w którym przy pomocy innych sformu1owai1 
wypowiedziała znaną nam j uż myśl gorkowską o inteligentach, którzy 
siedzą na dwóch stołkach . Bohaterowie Czechowa są dla Modzelewskiej 
rycerzami wiecznej rozterki, bezwolnymi ludźmi powtarzającymi nic nie 
znaczące frazesy, ludźm i, k tórzy znaleźli się jakby poza nur tem historii. 
Zadawalają się, powiedziała Modzelewska, rol ą biednego widza , skarżą 
się na pu stkę życia , pociesza j ą się równocześnie abstrakcy jnymi marze
niami o jakiejś mitycznej, świetlanej przyszłości. Oznacza to, że jako 
bohaterowie zasługują tylko na wyśmianie , powi nni być pokazani w spo
sób ironicznie-satyryczny, zadaniem teatr u jest sa rkastyczne podkreślenie 
dysproporcji między słowami a działaniem. 

Modzelewska powiada dalej, że taka koncepcja została j uż kiedyś 

zrealizowana na scenie: w roku 1957 młody reżyser Sylvain Dhomme 
wystawił w ten sposób - zgadni jcie jaką sztukę? - oczywiście „kome
dię", oczywiście „Wiśniowy sad". Jak widać , brew zdaniu Modzelew
skiej, próba „komediowego" zagrania Czechowa przez Dhomme'a ni e 
jest byna jm niej pierwszą praktycznie zrealizowaną próbą r ewizji kla
sycznej in terpretacj i sztuki Czechowa. Modzelewska i Dhomme powta 
rzają z dwudziestopięcioletnim opóźnieniem słowa Gorkiego i ekspery
ment komediowy Łobanowa ... 

Wyraźnie „negatywna" interpretacja Czechowa sprawdziła się tylko 
w wypadku jednoaktówek: w pełni - w sły nnym „Weselu" Wachtan
gowa z rok u 1920, i częściowo - w opracowanej p rzez Meyerholda in
scenizacji wodewili („33 omdlenia", 1935 r. ). Sztuk i pełnospektaklowe 

odczytane w manierze ironicznej reprezentowały Czechowa bardzo nie
pełnego. Tekst Czechowa opierał się jed noznacznemu potępieniu i zł ośli-

L , 

• 

wemu wyszydzeniu bohaterów. P rawie zaw ze znajdzie się sporą i l ość 

argumentów dla obrony postaci , k tóre reżyser pragnąłby tylko wyśmiać. 

Smutny, pełen współczucia uśmiech Czechowa przeradzał się często 

w sympatię, w której czuło się ciepło i delikatność nawet w stosunk u 
do postaci, zdawałoby s ię, jednoznacznie wyśmianych . Gajew mówi: 
,Szczęśliwa Szadotta - piewa"! I jeszcze: „Wszyscy nas porzucają , 

odchodzi od nas Waria ... staliśmy się nagle niepotrzebni". Smiech za
miera, robi się smutno i żałośnie. Satyra i humor rozpływają się w po
wietrzu . Gajew, nad k tór ym wszyscy się pastwili , przesta je być nagle 
śmieszny . Ci, którzy przed chwilą się śmiali, przeżywają uczucie za
wstydzenia. Niezręczne zaw tydzenie budziły na widowni dramaty Cze
ckowa, które miały być tylko śmieszne i k tóre z tej racji były niezu
pełnie Czechowowskie, bo nie przekazywały pełnego dramatyzmu tej 
literatury scenicznej. Wpisanie Czechowa na listę satyryków nie po
wiodło się. 

Przelożyl Jerzy Koenig 

[„ Dia log" n r 6, 1963. Ctec~ow f re~serzy] 
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Aleksand r Błok 

• 
„ • 

Jam rzecz nieziemską wam zawierzył. 

W powietrznej wszystko mgle skuwałem. 
Młot w łodzi. W myślach - bohaterzy . 
Tak na tym brzegu lądowałem. 

W mej łodzi spływa krew po ławie 
Z r ozszarpanego marzeń tętna . 

Lecz w każdym domu, w każdej sprawie 
Bohaterskiego szukam piękna. 

Widzę: młodzieńców wzrok zgaszony 
I dziewic ślepe ą oblicza. 
Z powrotem! W mgłę! W podziemne schrony ! 
Nie młota t rzeba wam, lecz bicza! 

Już wkrótce się rozstanę z wami 
I wnet m nie zobaczycie w górze 
Za dymiącymi gór szczytami, 
Gdy będę leciał w ognia chmurze! 

14 



Czechow do Stanisławskiego Jałta 5 lutego 1903 
Po 20 l utym zamierzam wziąć się do pisania szt uk i, a sko11czę 20 mar

ca. M am ją calą w glowie. T-yt.ul „ Wi .foinu;y sad", cztery akty, w pieru.: 
szym akcie widać przez o/cna kwitnące wiśnie, bia ły, bielusieńki sad . 
I panie też w białych sukniach. Słowem Wiszniewski będz ie się ciągle 

śmial i oczywiście nie wiadomo z jaki cao powodu. 

Czechow do Nlemirowłcza-DanczeokJ Jałta 22 sierpnia 1903 
Jeże li chodz i o moją własną sztukę „Wiśniowy sad", na raz i.e w szystko 

w porządku. Pomału się posu wam. Jeże U na w et tro hę opóźnię term in, 
to nic ni.e szkodzi, ponie waż stronę plastyczną ogra:niczylem do minimum, 
nie trzeba ża.dnych specjalnych dekoracji, więc ża.dnych cudów nie bę

dziecie musieli polrn.zywać. 

Czechow do M. Lillny Jałta 15 września 1903 
W yszedl m i nie dr am at, tylko komedia, a w pewnych frngmentach 

nawet f arsa, boję s ię, że dostanę bu.rę od N i emirowicza. Pan Konstanty 
ma dttżq. rolę. A w ogóle r ól jes t nieu; ie le. 

Czechow do Olgi Knlpper Jałta 21 września 1903 
Ostatn i akt b ędzie wesoly , zresztą cala sztuka jest wesoła, lek ko

myślna; Sanin<Jwi s ię nie spodoba, po w ie, że splycia lem . 

Czech ow do Olgi Knlpper .Jałta 25 września 1903 
Wydaje mi się, że w mojej sztuce, rn·imo że taka niidna, jest coś n o

wego. N awiasem mówiąc, w catej sztuce ani jednego strzału. Rola dla 
Kaczalowa jest dob ra. Rozejrzyj s i ę, /·to najlep iej zagra siedemnastolatkG 
i napisz mi. 

Czechow do Olgi Knipper Jałta 12 października 1903 
Sztuka już j est sko1l czo na, def initywni.e sko1iczona i jutro wieczorem, 

najpóźn i ej 14 rano w y sy lam ją do M oskwy. Równocześnie 1uyśl.ę ci pewne 
wskazówk i. Jeżeli nawet będą pot rzebne zmiany, to chyba niewielkie . 
Najgorsze w sztuce jest to, że nie machnąłem jej od razu, ale pisalem 
długo. 

Czechow do Olgi Knlppcr Jałta 19 października 1903 
Wczoraj późnym wieczorem dos tałem twój telegram, dziś rano od 

Niemirowicza - aż 180 słów. Dziękuję serdeczn i.e. Wciąż tchórzy/ em, 
balem si ę . N ajbardz iej ni.epo/wiła mnie statyczność drug iego aktu i nie
dopracowana postać studenta Trofimowa. Przecież Trofimotl raz po raz 
jest skazywany na zesłanie, raz po raz wyrz ticają go z uniwe rsytetu, a le 
jak pokazać podobne hist orie? 

Czechow d o Olgi Knipper Jałta 21 października 1903 
Dziś dost.alem depeszę od Sta nisławskiego, k tóry moją sztukę nazywa 

genialną ; to tyle, co przechwalić r zecz i odebrać j ej polo wę po1vadzenia, 
jakim mogłaby się cieszyć w sp rzyjajqcych w a·Mt11kach. Niemirow icz 
jeszcze nie podal mi obsady, więc ma:m pe wne obawy. 

Czechow do Niemir owlcza-Danczenki Jałta 23 października 1903 
Czemuś napisał w telegrami e, że w sztuce ciągle płaczą? Gdzie, kto? 

Chyba t·y lko jedna Waria, ale to dlatego, że Wa ria z n atury jest beksa 
i je.) lzy nie pow inny budz ić w widzu uczucia s mutku. Owszem, u mnie 
często powta1'Za s ię uwaga „ przez Izy" , ale to nie oznacza lez, t yl ko 

nastró j postaci. ' 

Czechow do Olgi Knlpper Jałt 10 kwietnia 1904. 
Dlaczego n a afisz.ach i w 1·eklamach pr asowych moją sztuk ę tak upor

czywie 11\ iamije się dramatem? Stanowczo N i erni r ow icz i A i eksie jew 
dopatrują s i ę w niej zupelni e czegoś innego, niż napisalem, m 6gl bym 
przysiąc, że żaden z nich ani razu nie przeczytał sztuki dokl adnie. 



Konstanty Stanisławski 

O „WIŚNIOWYM SADZIE" 
Jesienią 1903 roku Czechow przyjechał do Moskwy zupełnie chory. 

Nie przeszkodziło mu to jednak być obecnym prawie na wszystkich pró
bach swej nowe j sztuki , na której tytuł w żaden sposób n ie mógł się 
wtedy zd cydować . 

Pewnego wi czo ru przekazan mi przez telefon prośbę Czechowa, żeby 
p rzyjechać do niego w jak iej ś sprawie. Rzuciłem pracę, pojechałem i za-
t Iem go mimo choroby bardzo ożywionego. raj widoczniej odkladal 
zasadniczą sprawę na koniec rozmowy jak dzieci smakowity deser. Na 
razie zaś wszyscy jak zwyk le siedzieli przy herbacie i śmiali się, bo tam, 
gdzie był Czechow, nigdy nie brakło humoru . Podwieczorek się skończył 

i Czechow zaprowadził mnie do swego gabinetu, zamknął dr zwi, siad r 
jak zwykle w I ącie na kanapie, posadził mnie na wprost siebie i zaczął 

mi po raz setny tłumaczyć, żebym zmienił w jego sztuce paru wykonaw
c ·w, k tórzy podług niego n ie nadawali s i ę do danych ról. 

- Zt·esztą to wietni aktorzy - łagodzi ł pośpieszni e. 

Wiedziałem, że te rozmowy stanowią tylko preludium do głównego 

tematu, i dlatego się nie sprzeciwiałem. Wreszcie doszliśmy do sedna 
sprawy. 

Czechow wytrzymał pauzę, starając się utrzymać powagę. Lecz to mu 
i ę nie udało, tryumfalny uśmiech z wolna opromienia! mu twarz. 

- Wie pan, znalazłem dla sztuki wspaniały tytuł - oświadczył pa-
trz c na mnie przenikliwie. 

- Jaki ? zapy tałem z przejęciem. 
- Wiśn iowy ad - i wybuchną! radosnym śmiechem. 
Nie zrozumiałem , dlaczego się tak cieszy, i nie widziałem nl szcze

gólnego w takim tytu le. Jednakże, by mu nie zrob ić przykrości, musiałem 

udawać , że jego pomysł podoba mi się . 

Co mu się tak podobało w nowym tytule? Ostrożnie zacząłem go 
wypytywać. lecz znów natknąłem s ię na tę dziwną właściwość Czecho
wa - nie umiał mówić o swoich utworach. Zamiast wyjaśnić, zaczął 

powtarzać na wszelk ie sposoby : 
- Wiśniowy ad. Proszę pana, przeci eż to cudowny tytuł. Wiśniowy 

sad! Wiś n iowy! 

Zrozumiałem z t ego tylko tyle, że chodzi o coś pięknego , bardzo dro
giego, urok tytułu wyrażał się nie w słowach, lecz w intonac ji, jaką mu 
nadawał Czechow. Ostrożnie zwróciłem mu na to uwagę , zasmuci? się, 

t ryumfa lny uśmiech znikł mu z twarzy, rozmowa przes tała si ę kl eić, 

nastąpiło kłopotliwe milczenie. 
Od tego spotkania minęło kilka dni , a może tydzień . Kiedyś przyszedł 

do mnie podczas przedstawienia do garderoby i usiadł przy mojej toale
cie z triumfującym u miechem. Czechow lubił pa trze ć, jak przygotowu-
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jemy ię do wyjścia na scenę. Tak uważnie przyglądał się cha raktery
zacji, że z jego wyrazu twarzy można s i ę było zori entować, czy dobrze, 
czy ź l e nakłada się szminkę . 

- Proszę pana, nie „Sad wi' n iowy", ale „Wiśniowy sad'' - pow iedział 

i wybuchną! śmiechem . 

W pierwszej chwili nawet ni zrozumia łem , o co chodzi, ale Czechow 
nadal lubował się tytuł.em sztuki, akcentuj ąc wyraz „wiśn iowy'', jakby 
chcąc przez to pogłaskać ten daw ny, piękny , teraz już niepotrzebny 
świ at, który ze lz m i zburzy! w swej sztuce. Tym razem pochwyciłem 

subtelność. „Sad wiśniowy" to realny sad, przedmiot handlu, prz noszący 
dochód. Taki sad pa trz bny jest i teraz. Ale wiśniowy sad ze sztuki to 
s d, co nie przynosi dochodu, lecz przechowuje w swej kwitnącej bi li 
poezj ę dawnego ziemiański ego życia . Ten sad rośn ie i kwitnie dla ka
prysu, dla oczu zbałamuconych estetów. Szkoda go zniszczyć, a jednak 
trzeba, gdyż wy maga tego ekonomi zny proces rozwojowy k ra ju. 

Na próbach jak dawn iej trzeba było i teraz niby obcęgam i wyciągać 

z Cze howa uwagi i rady dotyczące jego sztuki. Jego odpowiedzi p rzy
pominały rebusy, trzeba było je rozwiązywać , bo Czechow uciekał od 
wypytujących go reżyse rów [ „ .] Przecież tam w. zystko je t napisane -
mówil w takich razach - a ja ni j stem reżyserem, tylko lekarzem [„.] 

W litera turze pięknej końca prz szlego i począ tku obecnego stulecia 
on jeden z pierwszych paczul, że rewolucja jest n ieunikniona. Kiedy była 

ona zaledwie w zarodku i k iedy społeczeństwo tonęło w zbytku, on b l 
jedny m z pierwszych, którzy uderzyli na trwogę. Kto j eśli nie on zaczął 
rąbać p iękny i kwi tnący wiśni owy sad, zrozumiawszy, że czas jego minął. 

[Czec/z ow we wspomn ien iach sw otch wspólezesnyc/1, Warszawa 1960] 

o 

.Aleksander Błok 

* 
* Jł.: 

Snem cichym usmJc1e, przybysze zza morza, usm JCie 
Zapomnieć musicie, że kla tka mrocznieje po cichu, 
Ze gwiazdy s ię syp ią , motając nić srebrną w zenicie, 
Ze węże złociste ph1sają w szampana k ielichu. 
Gdy nić ta nareszcie w błyszczą ą zamieni się siatk~. 
Bezkresem zaś jednym kłąb wężów z kielicha się stanie, 
Rtoś wzniesie i rzuci z rozmachem zbyteczną już klatkę 

W głąb wieczną błękitu, w bezdennych przepa ' ci otchłanie. 

Przelożyl Józef Czechowi z 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 
MOLIERE - „DON JUAN" 

M. JASTRUN - „RZECZ LUDZKA" 
A. STRINDBERG - „GRA SNOW" 

S. PRZYBYSZEWSKA - „THE~MIDOR" 

C. GOZZI - „BŁĘKITNY POTWÓR" 

W PRZYGOTOWANIU 

SUDRAKA - „VASANTASENA" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 
G. B. SHAW - „PROFESJA PANI WARREN" 
P. LANDOVSKY - „POKÓJ NA GODZINY" 

wg SOFOKLESA - „ANTYGONA" 
A. CAMUS - „CALIGULA" 

A. CZECHOW - „WIŚNIOWY SAD" 

W PRZYGOTOWANIU 
T. RÓŻEWICZ - „POGRZEB PO POLSKU" 

UW AGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy 

i szkół przyjmuje codziennie w g·odz. 9-16 Biuro Organiza cji 

Widowni, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89. 

Przyjmujemy zgfoszenia osobiste, listowne telefoniczne. 

Ceny biletów 

I strefa 

II strefa 

III strefa 

norin. 

21 zł 

17 zł 

13 zł 

ulgowe 

15 zł 

12 zł 

9 zł 

szkolne 

10 zł 

8 7.ł 

G zł 



7. - A DYR E K T O RA 

cl s T E C H N ICZN Y CH 

I AD i\l I, 'ISTR ACYJ Y C H 

ZBIGNIEW JAW OR S KI 

KfE ROW I K EC HNT C Z Y: 

M rR SL W DZI KI 

!Ir;N R YK J ANO\\"S f'l 

J, ! E HOWl\: IC l'R A C W N I: 

K R A WIE KfEJ ME;S KT E.T: 

JÓZEF f>l1 E K LO 

KR A WIECKIEJ D AM KI EJ: 

WA N DA f>REC K LO 

PEl'IUKA F SK l E.J DAMSK1EJ : 

ZO r' lA HE.JNĘ 

l' E R IJ K. RS K! E.T ll~S KI E. f 

M I ECZY L. W W J C%:Y ' S KI 

sz r.w K I F:.r : 

1IIK O L 1\J DRAT A SZ 

f' ,\ P IC ERS KI · J : 

HYSZ .\ 11 D T KA 'ZY K 

TO L RSK ! E.J : 

:vt !C H A L PR A .J. 1ER 

M LA R. K I E.I: 

·1 .-\DE '. Z C II.\DZY ŃSKI 

il lO D El, ;\T O RSK!T .J : 

A LOJ Z Y C ZEP LKOWSKJ 

St, SAR. 'KI E.T: 

K. Z ł 11IERZ 13 A Fll E 

\\U \" - Za 11 1. 1JO{J 1 71 - '.WOO - 1'- D 5U\ 

Cena zł 4.-
RSDAltTOR PROGR li 
BARRA 8ARHSC A·•ARTYlt 
OPRACOWANIS GRA•ICZ 
WARDA OOLKOW8S 
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