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WITOLD FILLER 

POLSKI CZECHOW 

N a czołowych miej scach listy z naziwi~a

mi autorów zagraniczmych, których sdu
ki grane są przez polskie teatry, figu111uje od 
lat Czechow. Niemal tuż za przodującym nie
odmienni e Szeikspi•rem, da,leko wyprzedzając 

Moiliera, Sch!Hlera i Shawa. Za to w towarz:ys
t\vti.e auto.ró.w w ;,pólczes.nych. Tyle że tych zmie
nia \\oia.t1r mody, Czechow trW'a. Widać ba•rdzieJ 
od sezonowych sąsiadów wsp~zesny. Wa1rito by 
zastanowić się chwilę nad przyczynami taik 
trwalej sympatia pal~kiego widza dla twórcy 
„Iwanowa". 

Sympatia dorobi!oa się już swej histor ii. Za

początkowały ją sceny galicyjskie, co zrozu
miale zważywsllly na ÓW!Czesłle nas,tawienie ak
torów Wanszaw y do sztuk rosyjsktich. 24 lu.te
go 1906 rolm.t odbyła się we Lwowie prapre
miera „Wujaszka Wani" ; w maju tegoż rolo_i 
obejrzała S2ltu'k:ę ta!kże Warszaiwa. ale w wyko
nwniu artystów M.oslkliewsk.fogo Teatru Ar-tys
ty.cznego (1MOHAT-u), który ·wys-tępowal •tu przc 
ja"7Xiem. ~enia owej wizyty, zebrane w 
wl!ltik1irwym studi'lliln Ireny Schiller „StarnS>ław -
s:kii a teat.r polski'', pozwalają na sprecy7JOW"a
nie pierwszych 'MOOosków dotyczących recepcji 
dramaturgi.ii Czechowa w Polsce. Bez najmniej
s.:z.ego wątpienia czyttano wtedy tekst Czechowa 
właśnie poprzez s.cen i.C1J11e do.świadozenia Sta
nL<>łarwskiego . Siła wizyjności jego przedstawień 
bsł.a tak pr2.1e1morż;na, że sipod jej sugestywnoś

ci ni.e moglii się wyiJWOlić nawet twórcy naj
ba.rd:Lej or)(ginalni. Nie był to 3lto1Ji zacllwyt 
bez ~eń. Ptisarła Stanisława Wysocka: 
„Zrozumiałam dlaczego Teatr Artystyczny na-

~ywano domem Czechowa. Grę aktorów w je
go sztukach cechowało jakieś wewnętrzne s.kru
pienie, rytm wewnętrzny i poezja. I gdyby nie 
przeładowarne czysto zewnętr-Lnymi efek:tami 
jak pianie kogutów, szczekanie psaw itp. dźwię_ 
kami codziennego życ i a , które mi psuło nastrój 
- pr~siawienia te byłyby szczytem osi ągnię

cia wewmętrimej prawdy". Istotne wy-znanie . 
J.stotme, gdyż pozwala na ustalenie, że dla pol
skiegu artysty dominantą dramaturgi i czechiO
wowslciej była jego poezja i nastrojowo.ść, a 
nie tak cha•rakterystyczny dla styilu MCHA T-u 
:natu·ral•istyczmy entourage. Właśnie w kierunku 
n!lJStrojowości szły też pierrws.1.e polskie insceni
zacje s.:zitu.k: Czechowa. Trend oW'OCował szere
giem pięknych kreacj i aktors.kich, gdyż zdawał 
sii ę być zbież.ny z naturalnym.i predyspozycjami 
psy-chicznymi ówczesnych mistrzów. Lubili oni 
grać w Czechowie. Wspomnijmy oooadę prapre
m ,ie rowego ,,Wujaszka Wani" w e Lwowie: A s
trow - Ka·rol Adwentowicz, Helena - Kon
stancja Bednarzewska, Tele.g:in - Ferdynand 
Feldman, Wania - Józef ChmieHń&ki . O tym 
06tatmrim pisał recenzent, że „był wy·razem bólu, 
n11iłości i nienawiści, tęsknoty i niemocy". Zno
wu powtórzmy: istotne stwierdzenia! Akcentu
ją na materiale praktycz.nym, w jakim stopn:i.u 
nastrojowość g,ry stawała się ~ychicl:ną barv.rą 

przeW'Odnią w inte~retacji C7.eehowa. Mówią 

też o tym rlowodnie prace reżysera, który przed 
I wojną światową okazał się najbardziej ak
t)'!wrny w propagowaniu Czechowa w Polsce -
AleksandTa Zelwe:-owicza, pomooającego na 
swym koncie inscenizacje: „Wujaszka Wan.i", 
„Tr':rech sióstr", „Wiśniowego sadu". O ich zbierż
no:ści z ustaleniami Wysockiej pisała ówczesna 
prasa; ślady tych lektur znaleźć można w pra
cy Wandy Li.piec „Zelwerowicr. ł scena lód'Zka". 

OkJres miE:<l'Zywojenny nie wniósł nowych ele
mentów do !OPrawy : CTJeOhow ustąpił w tyeh 
la.tach miejsca na afiszu autc,;-om bardziej em
fatycznym lub ba~dziej kasowym. W ogóle ma
ło grano wtedy w Polsce sztuk rosyjskich, in
sceni?Jacje Czechowa należały do rzadkości a 
jeśli już, to stięgano raczej po krotoc~iJ.ne 

„Oś'Wliadczyny" (lainsował je prow.tncjonalny 
dytt"ek;tor Ludwik Dybizbański), niźli po „Wiś

niowy sad"„. 

Rok 1944 odmienił proporcje: Czechow zado
mowił się w Polsce, polski teatr jak gdyby 
dopiero teraz pojął do końca głęboki humanizm 
i dyskretną poezję jego sztuk. Poją! też, że 



Czechow w swej pozornej jednostajności stylis
tycznej, stwarza teatrowi szansę na wielość od
.czytań . To zresztą przyjść miało dopiero z la
tami. U początków doświadczeń powojennych 
stal znowu MCHAT. Wydarzeniem staje się kra
kowska inscenizacja „Trzech sióstr" dokonana 
przez Bronisława Dąbrowskiego, a nagrodzona 
na I Festiwalu Sztuk Radzieckich i Rosyjskich 
w 1949 roku. Dąbrowski - przy twórczym 
współudziale scenografa Andrzeja Stopki i ak
torów (m.in. Kazimierz Opaliński, Eugeniusz 
Fulde, Eugeniusz Solarski, Zofia Rysiówna, 
Alfred Szymański) - dopracował się widowi
ska przez długi czas uznanego za modelowe. 
ówczesny kry tyk chciał dostrzec w nim progra
mową odmienność od n aturalistycznych za
szło ści, ale wiązał je przede w szystkim z ideo
logią : „Granica oddzielająca tę inscenizację od 
naturalizmu jest dyskretna - decyduje o niej 
jednak odmienność artystycznego założenia (. .. ) 
Dąbrowski starał się ukazać nie beznadziejny 
los lud zi s łabych, lecz dzieje upadającej kla
sy(. .. ) bezs ilną rozpacz zas tąpił też narasta ją

cym i akcen tami buntu; gdy rwą się ostatnie 
więzy łączące s iostry z ich dotychczasowym to
warzystwem, bunt w zmaga s ię do tego s topnia, 
że rod zi pos tanowien ie nowego życia. Sprawa 
pracy, ukazują '.: ej człowiekowi cel istnienia, 
urasta przez to do rangi na jis totn ie jszego pro
blemu dramatyc znego" . Ranga krytyka, który 
p isa ł t e s łowa (Edward Csato) każe uznać waż
kość intencji inscenizatora - dydakty= in 
terpretacyjny Dąbrowskiego łączył się zresztą 

z wyj ątkowo klarownym i p ięknym tokiem sce
nicznych d ziałań. Spektakl by ł „prześwietlony 

optymizm em", ale i fascyn ował silą aktorskie.i 
gry ... 

Ogólne przemiany este tyki teatralne j kazały 

podjąć a r tystom polemikę z modelem Dąbrow

skiego. W kierunku wizyjn ośc i poetyckiej 
zmiarzała już Maria Wiercińska warszawską 
inscen izację „Wujaszka Wani" (1953) ale dopie
ro Erwi n Axser swoją pracą nad „Trzema s:o
strami". (1963) miał ten spór doprowadzić do 
końca . Sam reżyser pi s ał po la tach o własnej 

pracy , iż „szukano podstawowej koncepc ji oscy
lując między nadmiarem głębi psychologicznej 
z jedne j, a próbami s tylu komediowego i tegoż 

s tylu farsowymi wyskokami z drugiej strony, 
między slowianskim czy też pseudosłowiańskim 

sentymentalizmem, a „ brechtowską oschłośc ią" . 

Tyle sam twórca, i to po latach. B ieżące reakcje 
byly bardziej jednoznaczne: ujawn i ały w ma-

terii przedstawiania duch egzystencjalny, mó
wiono inie tyle o Brechcie, co raczej o Sart 
rze. Nie w tych komentatorskich niezbornoś

ciach przec1ez sprawa, pozostaje faktem, że 

spektakl w warszawskim Teatrze Współczesnym 

ujrzał znowu w dziele Czechowa jednostkę, nie 
klas ę, zaś w wiwisekcji tej jednostki poszed ł 

tak dalece, jak mu na to pozv:-alalo interpreta
cyjne i·nstmmentar ium, któ-rym dy spo110iwała 

sztuka teatru. 

I znów upływ czasu, i znów nowy punkt w i
d zenia: Czechow w ujęc iu Adama Han uszk iew i
cza . Teoria wsparta podwójnym materiałem 

egzemplifikacyjnym: „Trzy siostry" oraz „Pła

tonow". Teoria mówiła tu o komediowości li
t eratury, powołu jąc się na zn ane zdan ie z l i
s tu Czechowa, który żalił s ię , iż Stanis ław-

ki „utragizował" go wbrew woli. A praktyka„ . 
Ta istotnie namawiała widzów do śmiechu, 

aktorom każąc grać skrótem, farsową tonac ją , 

karykaturalnym zgrubien iem. W przypaaku 
inscenizacji „Trzech siós tr" dopisan a przez Ha
nuszkiewicza scena gwałtu Solonego na Irin ie, 
u jawniła w tekście nowe implikacje, nowe ko
lory. nowe sceny. „Płatonow" prowadzony po 
prostu w stylistyce farsy stanowił raczej dowód 
na og ra.ni cze ni a podobnej interpretacj i. 

Ważniejszy atoli od rangi odkryć, staje s ię sam 
rozmach poszukiwań. Czechow prowokuje te
atr do dociekań interpretacyjnych, dając artys
tom twórczy materia! do refleks ji moralnej, fi
lozoficznej, estetycznej . Refleks je te dyktuje 
teatrowi zmieniający się świat, a mądry Cze
chow odbija w lustrze swych dialogów te 
zmienne grymasy świata. Przed nami spotkan ie 
z „IWANOWEM", którego proponuje nam Je
rzy Rakowiecki. Zapewne będzie to znów Cze
-::how w zgodzie ze światem czytan y. 





"' .·: 

* 
* * 

Wszystkie utwory dzielę na dwie kategorie: ta
kie, które mi się podobają, i takie, które mi 
się nie podobają. Innego kryterium nie znam. 

* 
* * 

>Jie ma nic bardziej zajmującego nr·ż kiręcić się 

wokół cudzego nieszczęścia, to znaczy chodzić 

na próby cudzej sztuki. 

* 
* 

Zostać pisarzem to nic trudnego. Każda potwo
ra znajdzie swego amatora, i każda bzdura swe
go czytelnika. 

• 
* * 

Lekarze, adwokaci jedno licho, z tą tylko 
różnicą, że adwokaoi ty~ko rabują, a lekarze 
i rabują i mordują. 

(A. Czechow, AFORYZMY, 
Warszawa 1975) 



ANTONI CZECHOW 

dramat w czterech aktach 

Obsad a: 

Mikołaj Iwanow 

Anna, jego żona, z domu Sara Abramson 

Ma twiej Szabelski, hrabia , wuj Iwanowa 
ze strony matki 

aweł Lebiediew 

7.maida Lebiediewa, jego żon a 

Sasza, córka Lebiediewów , lat 20.,. 

1.1gen iusz Lwow, młody lekarz ziemstwa 

Marfa Babakina, młoda wdowa, 
właśc icielka ziemska, córka bogatego ku pc a 

Dymitr Kosych 

M" chał Borkin, daleki krewny Iwanowa 
1 administrator jego majątku 

l 

i' wdotia, staruszka o nieokreślonym zawodzie 

,i egoruszka, rezydent w domu Lebiediewów 

Pierwszy Gość 

Drugi Gość 

T rzeci Gość 

G wriła, lokaj Lebiediewów 

G ście weselni 

-10tr , loka j Iwanowa 

- CEZARY KAZIMIERSKI 

- MARIA CHRUSCIELOWNA 

- BERNARD MICHALSKI 

- JERZY GŁĘBOWSKI 

- MAŁGORZATA LESNIEWSKA 

- KATARZYN A TERLECKA 
- WIOLETTA ZALEWSKA 

- JANUSZ HAMERSZMIT 

- GRAŻYNA SUCHOCKA 

- ANDRZEJ KAŁUŻA 

- KRZYSZTOF KURSA 

- MAGDALENA RADŁOWSKA 

- ZYGMUNT WIADERNY 

- HENRYK TOMCZYK 

- WIESŁAW KRUPA 

- HUBERT BIELAWSKI 

- BORYS BORKOWSKI 

- KATARZYNA TERLECKA 
- WIOLETTA ZALEWSKA 
- RYSZARD BALCEREK 

- ft: * * 
R e ż y s e r i a: JERZY RAKOWIECKI 

Sc enografia : KAROL JABLONSKI 

Mu z y ka: .JACEK SZCZYGIEŁ 

A s ystent reżysera: HUBERT BIELAWSKJ 

PREMIERA: marzec 1979 



* 
* * 

Zona to najgorsza cenzura, najbardziej się cze
pia. Nie daj Boże, jeśli jest głupia. 

* 
* * 

.Jeżeli zdradziła cię żona, c iesz s ię, że zdradziła 

ciebie, a nie ojczyznę. 

* 
* 

Medycyt"la uczy, że starzy kawalerowie, umie
rają w obłędzie, żonac i zaś umierają nie zdą
żywszy zwariować. 

* 
* * 

Mówimy, mówimy. mówimy i prawdopodobnie 
dojdzie do tego, że umrzemy na zapalenie ję

zyka i stru n głosowych. 
~ 

(A. Czechow, AFORYZMY, 
Warszawa 1975) 
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_l\NTONI CZECHOW, autor sztuk należących 

do „czołówki" 1najcz16 ciej wystawianych przez 
teatry świata, całe życie walczył o zrozumie
nie i wlaś-::iwą (zgodną z jego intencjami) inter
pretację sceniczną swoich utworów przez ów
czesne teatry rosyjskie. Kiedy „IW ANOW" 
(1887), pierwszy z wystawionych większych 

utworów scenicznych Czechowa, szedł w te
atrze Korsza, sala wypełniona była po brzegi. 
Część publicznośc i spodziewała się wesołej fars y, 
inni liczyli na coś nowego, poważnego. Ale a n i 
jedni, ani drudzy sztuki nie zrozumieli, do cze
_go przyczyni! się walnie teatr i aktorzy. Cze
chow wspomina w liście do brata: „W pier
wszym ak~ie, Kisielewski (aktor, w którym 
Czechow pokłada! wiele nadziei) skarży się 

i kwęka bez przerwy; ani jednego zdania nic: 
powiedział prawidłowo. Mówił od siebie. Odczu
wam niesmak, choć sztuka odniosła znaczny 
sukces". 

„IWANOW" posiada osobliwą konstrukcję po
-s taci, dlatego też autor spotkał s ię z różno

rodnymi interpretacjami, zdradzającymi nie
zrozumienie jego intencji. W liście do Suwori
na pisze: „Reżyser uważa Iwanowa za zbędne
go człowieka; Sawina zapytuje: „Dlaczego Iwa
now jest oszustem?" Pan pisze: „Iwanowowi 
powinno się coś dodać, co tłumaczyłoby, dla
czego dwie kobiety rzucają mu się w ramiona 
i dlaczego jest on oszustem, a doktor - wiel
kim człowiekiem". Jeżeliście wszyscy troje tak 
mnie zrozumieli, to znaczy, że mój Iwa.naw 
psu na budę się nie zda. Widocznie cierpię na 
pomieszanie zmysJów I napisałem zupełnie coś 

innego, niżbym chciał. 
W dwa Iata po „Iwanowie" teatr Solowcowa 

wystawił „DIABŁA LESNEGO", Czechow tak 

• 

opisuje swoje wrażenia ze spektaklu: „Niezwy
kle korpulentna, potężna i gruba jak beczka 
o pojemności czterdziestu wiader aktorka· M. N_ 
Gl-wa, która trzęsła teatrem, uparła się przy· 
roli mlodej panienki. Widzowie byli dosłownie 
zażenowani, kiedy chudy jak szczapa, występu
jący w roli amanta, Roszczyn-Insarow składał 

jej wyznania miłosne, nazywał ślicznotką, ale 
nie mógł w żaden sposób objąć. Łunę palącego 
'ię lasu zainscenizowano tak, że na sali słychać 
było chichoty". 

Następne rozczarowanie przyniosła Czecho
wowi „MEW A" (1895), wystawiona przez peters
burski Teatr Aleksandryjski. Suworin wspomi
na: „Sztuka nie miała powodzenia. Czechow 
był przybity. O 1 w nocy przyjechała do nas 
jego siostra, pytała, gdzie on jest. Przyszedt 
o drugiej. Poszedłem do niego, pytam: 
- Gdzie pan był? 
- Chodziłem po ulicach, siedziałem. Nie mo--
glem przecież machnąć ręką na to przedstawie
n ie. Nawet gdybym miał żyć jeszcze 700 lat_ 
n igdy rne oddam do t ea·tru żadnej szitu;ki. Dosyćr 
W tej dziedzinie mi się nie powiodło". 

Ze wszystkich utworów Czechowa „WUJA
SZEK WANIA' ' (1897) cieszył się największą 

popularnością wśród publiczności teatralne .i' 
i spotkał się z wyjątkowo dobrym przyjęciem 

krytyki. Mimo to, zachwycony sztuką Maksym. 
Gorki taką poczynii uwagę: („.)publiczność jest 
beznadziejna w swojej tępocie i i 1 e Pana ro
zumie zarówno w „Mewie" , jak i „Wujaszku. 
~·ani". 

W 1900 roku Czechow napisał „TRZY SIO-
STRY", dramat - z punktu widzenia tradycyj
nej dramaturgii antydramatyczny. Mało. 

akcji, n ic się tu v;Jaściwie nie dzieje. Znako
mity aktor i reżyser francuski Jean-Louis 
Barrault, ujął całą akcję sztuki w trzy zdania: 

1. Bohaterki marzą o wyjeźd zie do Moskwy. 

2. Czy wyjadą do Moskwy? 

3. Nie, nie wyjadą do Moskwy. 

Taka konstrukcja dezorientowała współczesnych. 
Czechowowi krytyków, reżyserów aktorów_ 
Aktorka Olga Knipper, późniejsza żona Cze
chowa, wspomina: „Gdy Czechow przeczytał 

nam swoje „Trzy siostry" , zapanowało jakie ' 
~·eln e niedowierzenia milczenie. Słyszało się

urywane zdania: „Przecież to nie jest sztuka; 
to dopiero szkic sztuki. „" ".Tego się nie dai 
zagrać.„" 



Tenże sam MCHA T wystawił ostatnią sztu
kę Czechowa „WISNIOWY SAD" (1904) - do
prowadziło to do nieporozumienia między auto
rem a teatrem: Czechow nie zgadzał się z in
scenizowaniem swoich sztuk jako melodrama
tów. W liście do aktora Danczenki autor pisze: 
„Gdzie i kto płacze w „Wiśniowym sadzie?"(„.) 
Owszem, u mnie często powtarza się uwaga 
„przez łzy", ale to nie oznacza łez, tylko nastrój 
postaci. Nie pisałem sztuk po to by były łza

we. Chciałem tylko uczciwie powiedzieć lu
dziom: spójrzcie na siebie, jak marnie, jak 
nudno żyjecie. Czegóż tu płakać?" 

W roku 1963 Erwin Axer pisze: 
„Czechow jest iuz na granicy niemożności, 

między teatrem i nie-teatrem. Dlatego zawsze 
'·iędzie kusi! i bardzo rzadko będzie się udawał". 

K.K. 

(wg Rene Si iwowskl, Od Turgie
niewa do Czechowa, \Varszawa 
~·!110; Alek sy S uworin, Dziennik, 
·W'arszawa 1 :•97'~; .A:ntcni Czechow, 
Dzieła, t . X , Warszawa !95&--1961?) 

W REPERTUARZE TEATRU: 

Aleksandra Maliszewskiego 
„DROGA DO CZARNOLASU" 

w reżyserii Zygmunta Wojdami 
scenografii Wojciecha Siecińskiego 

z muzyką Jacka Szczygła 

Stanisława Srokowskiego 
„POLOWANIE" 

w reżyserii Jerzego Wróblewskiego 
scenografii Małgorzaty Treutler 

z muzyką Piotra Hertla i Jacka Szczygła 

Władysława Krzemińskiego 

„ROMANS Z WODEWILU" 
w inscenizacji Józefa Pary 
reżyserii Barbary Fijewskiej 

scenografii Małgorzaty Treutler 
choreografii Barbary Fijewskiej 
z muzyką Alojzego Klucznioka 

Sławomira Mrożka 

„KAROL" i „ZABAWA" 
w reżyserii Zygmunta Wojda.na 

scenografii Olała Krzysztofka 
z muzyką Franciszka Barfussa 

Antoniego Czechowa 
„IWANOW" 

w reżyserii Jerzego Rakowieckiego 
scenografii Karela Jabłońskiego 

z muzyką J!Mlka Szczygła 



„I W A N O W" 

dramat w czterech aktach 

Kiercwnik techniczny - JERZY SZUMANSKI 
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