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„Jeżelibym miał jednym sło.wem ~charaktery
zować sztukę Czechowa, mógłbym jedno tylko podkreślić:
\Vet że

W PRZYGOTOWANIU:

niezwykłą prostotę. Powied:zJiałbym najeśli słowo sztuk.a oznacza pewien układ,

jej

pe~ne przieksztalcenie rzeczywistofoi, to należałoby
przyjąć, że

w dziele Czechowa nie ma wca.te sz_tl'.albo - co bez wątpienia byłoby dokładmeJ
sz~ - że cała sztuka Czech owa polega właśnie na
wyt'Narzaniu wrażenia całkowitej sp cn tanicznoś_ci:
naiwnej szczerości, na zupełnym bra ku wszelkie.]
przesady, wsz,eikiej sztuczności. Pod tym wzglę d c: m
Czechow zajmuje zup e łnie wyjątkowe m1 eJSCc w
li . .::r a t urze europejskiej ...
ki

~"T i e ma tu ani śla·du romantyzmu, ani ś'.adu
dekla:nacji l ub pozy; sprawy zawsze przebiegają
w soosób bardzo pros ty, powiedziałbym nawet pospolity. Nie ma też żadnych tendencji mora~1izator
skich, filozoficz,nego czy społeczneg o teoretyzowania„. Opisy śro do wiska s połeczneg_o czy sc~n_Y .o ~y
czaj c we s ą dla niego tylko środki em um ozlJwiaJą
cym \Vni k ni ęcie w wewnętrzne „ja" człowieka . Nagi czl r v.niek - oto co stano•wi dia Cze.:: howa prawdziwy problem.

Ale skorupa społeczna jest mocna, opiera się
wszel k im ud erzeniom, w szelkim wstrzą s a m ; czasem tylko choroba, tylko śmierć mogą je całkowi
ci e zniszcz .; ć. Toteż Czechow bywa bezlitosny da
swyc h boha terów: wolno po pycha ich ku prze!?aś ~ i,
uwa żni e
śledzi
w szys tkie ich konwulsyJne
drgnienria, k aże im cierp ieć ile tylko _mo.że, bo
\vtedy tylko kie dy wszy stko stracą , o:.lna1 d uJą cwsem os tatnią, niewysłowi oną nadzieję„.
Czechow - ów duch wolny i niespokojny jest
jednym z nas, gdyż nam także objawiła się n a ~? ść
ludzka brutalnie odar.ta ze społe c znych powiia ków.„ 'Niewątpliwie ów nagi człowi ek nie je"t
p iękny jest nawet bardzo często odr':lżający, a
niekiedy żałosny ·a le może t o dlatego, ze zawsze
wstydliwie się ukrywał."
Borys de Schloezer: „Antoni
Czechow. Rozważania aktualne" - z tomu „Czechow w
oczach krytyki światowej" Warszawa 1971

Sen Nocy Letniej Akcja

Zamość,

Wiliama Sekspira

czyli Zamojskie Lato Teatralne

Początek miał miejsce w lipcu 1975 r. kiedy do
Zamościa
przybyła
na wakacyjny, ,szkole.ni~wy

obóz 50 osobowa grupa uczestników kół m1łcsm
ków teatru współdziałających z Teatrem Ochoty
w Warszawie. Wraz z młodzieżą wzię1i udział w
z"rup:>waniu także zawodowi artyści teai·r u. War~a wscy aktorzy zaprezentowali zamościanom oraz
licznie odwi edzającym miasto turystom - szereg
~pe , ktak1i teatralnych m.in. „Spotk_ani·e w c~e:ri
nościach ", „Matczyne pole". Uczestmcy młodz1ezo
weg o zgrupowania przygotowali spektakl pt. „Kocham Cię Ziemii o", który wystawiono w Dniu
świę<a Odrodzenia Polski.
W roku

następnym

aktorzy Teatru Ochoty oraz
Teatru z Warszawy
pon owni0
i zaprezentowali _sp~
cjalniie przygotowane plenerowe przedstawienie
sezkspirowskiej tragedi i „Rome o i Julia". Wy:ma~
rzoną nat uralną scenerią okazał s ię Rynek W1elk1
re nesa.
w ej S ta•r ówki.
członk ov.>i.e

Kół

Miłośników
odweidzi:li Zamość

w

1977 roku II Zamoj skie Lato Teatra!n,e był o
w którym wzięły udział cztery
t eatry: Teatr im. J . O sterwy z Lublina, Teatr _1im.
W. Siem aszkowej z Rzeszowa oraz trad ycyJm e
już Teatr Ochoty z Warszawy. Impreza ~ta~a
pod zr:akicn Szekspira, czemu zresztą wyb1tme
sprzyja renesansowa sceneria. Teatr Ochoty pokazał „Hamleta"„.
j uż

przegląd em,

Spektakl odbywał sii ę w ni eco.dzienych waru nkach, pcdcz,as sza lej ącej bur zy i ulewnego
deszczu mimo to aktorzy stawi · czoła aurze,
d otrwała również do k o ńca zafascynowana wi dowiskiem publiczność.
W roku 1978 udział w Zamoj . kim Lecie Teatralny m wzięło już 6 teatrów a zestaw proponowa ny ch spektakli był bardz:ej zróżnicowany.
Wierny Szekspirowi pozostał Teatr Ochoty przygotowując lmmedię „Poskromienie Złośnicy".
Z.amojskie Lato Teatralne zdobywa sobie stałe
miejsce w kalendarzu 1iczących się w kraju imprez
teart.nalnych. P opularyzator.ska i dydakty.c zna działalność Teatru Ochoty bardzo przypadła do gustu
mi sz kańoom Zamościa 'i odwiedzającym miasto
goś ciom.

W roku bieżącym Teatr Ochoty zaprezentuje
w Zamościu in scenizację „Snu Nocy 1etrniej" SezkspLra. Miejscem plenerowej akcji niemal
idealnej d la akcji szeksp~rowskiej komedH
bę
dzie zamojskń Park.
przyszłym roku z okazji 400 lecia Zazespół Teatru Ochoty chciałby nawiązać
do n •a jstarszyC'h d najpięlmiejszych tradycji teatralnych Zamościa i zaprezentować inscendzację
„Cyda" - Corneiile'a - Wyspiańskiego.

A w

mościa

Szcz<.'ścic nie istnieje I
życie ma jakiś sens

-

nie powinno istnieć, a
jakiś cel, to sensem
tym i celem wcale nie jest nasze szczęście, lecz
coś m~drzejszego i większego.

Poznaj samego siebie" - to piękna i rozumna ;~da· szkoda tylko, że starożytność nie wskazała spo'sobu jak z owej rady korzystać.

Antoni Czechow

Antoni Czechow
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