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IRINA WINOGRADSKA 

KALENDARIUM ŻYCIA 
I TWORCZOSCI ST ANISLA WSKIEGO 
(fragmenty) 

1902, 26 czerwca. 

Olga Knipper pisze Stanisławskiemu. żeby 
nie martwił się o spokój i warunki wypoczyn
ku Czechowa, który „czuje się wspaniale" w 
Lubimowce. „Sztukę w całości ma już praw
dopodobnie dobrze obmyślaną d w najbliższych 
dniach siądzie pewnie do jej pisania. Bardzo 
mu się tu podobał odgłos nadjeżdżającego po
ciągu, ciągle myśli nad tym, jak to wprowa
dzić na scenę. " (archiwum S.). 
1903, ! lutego 
„Dziś było zebranie dyrekcji na temat reper

tuaru na przyszły rok : jedna wielka żałość -
nie ma żadnych sztuk... Cała nad:z.ieja: Cz.e
chow napisze i Gorki napisze." (list Lilinej do 
rz.echowa). 

22 lipca 

„U mnie z.acz.ęla się już gorączka nowego se
zonu . Chciałoby się jak najszybciej skończyć 
z »Cez.arem« i zabrać się z.a Czechowa." Zawia
damia Czechowa, że w Lubimowce „na wszel
ki wypadek zarejestrował na fonografie fujar
kę pastucha" do „Wiśniowego sadu". W odpo
wiedzi na list Stanisławskiego Czechow pisze: 
„Pański pastuch grał dobrze . To właśnie jest 
potrzebne." Fujarka pastucha została wprowa
dzona do finału pierwszego aktu przedsta
wienia. f 

28 lipca 

Czechow informuje Stanisławskiego, że sztu
ka „Wiśniowy sad" jest ciągle niegotowa, „po
suwa się z trudem. Pańska rola, zdaje się, 
wyszła nieźle, choć zresztą nie chcę tego oce
niać, bo w ogóle w sprawie sztuk, przy czy
taniu, rozumiem niewiele." 

9 października 

Czechow informuje Olgę Knipper, że sztuka 
„Wiśniowy sad" „staje się coraz lepsza i lep
sza, postaci rysują się już jasno. Boję się tylko 
że są miejsca, które może skreślić cenzura, to 
będzie straszne." 

18 października 

Olga Knipper przynosi do Teatru Artystycz
nego przysłaną przez Czechowa sztukę „Wiś
niowy sad". „Przyjechał Konst. Sierg. i zaraz, 
nie witając się ze mną, wyciągnął rękę po 
sztukę, którą trzymałam . " 

19 października 

Z rana w domu czyta „Wiśniowy sad". Te
legrafuje do Czechowa : „Właśnie przeczytałem 
sztukę. Wstrząśnięty, nie mogę oprzytomnieć . 
Jestem w stanie niebywałego zachwytu . Uwa
żam, że sztuka najlepsza ze wszystkiego wspa
niałego, co Pan napisał . Se rdecznie gratuluję 
genialnemu autorowi. Czuję i cenię każde sło
wo. Dziękuję za wielką rozkosz, jaką miałem 
i jaka mnie jeszcze czeka. Życzę zdrowia." 
„Konst. Sierg., moi.na powiedzieć, zwariował 
na temat sztuki. Pierwszy akt, powia da, czytał 
jak komedię, drugi go przejął, przy trzecim 



spocił s1 G, a w czwartym po prostu szlochał ." 
(Olga Knipper do Czechowa). . . . 
Wieczorem gościli u Stanisławskiego N1em1ro
wicz--Danczenko i grupa aktorów Teatru Arty
stycznego. "Pośpiewaliśmy. trochę, . pocyganiliś
my. Łużski znowu wspaniale kop10wał Mor~
zowa i piekielnie śmieszył. Wspaniale spęd:l'.1-
liśmy cz.as, nie udając gości; było przyjemnie." 
(Olga Knipper do Czechowa). 

20 października 

Niemirowicz-Danczenko czyta zespołowi Te
atru Artystycznego „Wiśniowy sad". Obecny 
jest przy czytaniu Gorki. „Przy pierwszym czy
taniu martwiłem się jedną okolicznością : sztu
ka mnie z miejsca porwała i wciągnęła . Tego 
nie by ło ani z „Czajką" ani z „Trzema sio
strami". Przywykłem do mglistych odczuć przy 
pierwszym czytaniu Pańskich sztuk. Dlatego 
też bałem się, że przy powtórnym czytaniu 
śztuka mnie nie porwie. Gdzie tam! Płakałem 
jak baba, chciałem się opanować, ałe nie mog
łem." (S. do Cz.echowa). 

22 października 

Wysyła Czechowowi szczegółową relację, en
tuzjastyczną, o „Wiśńiowym sadz.ie". „To nie 
komedia, n:ie farsa, jak Pan pisał - to trage
dia niezależnie od tego, jakie perspektywy lep
szego życia ukazuje Pan w ostatnim akcie. 
Wrażenie jest ogromne, i udało się to uzyskać 
przy pomocy półtonów, delikatnym kolorem 
akwarelowym. Jest w niej ogrom poezji i liry
ki. , ogromna scendczność; wszystkie role, nie 
wyłączając Przechodnia - wspaniałe.„ Oświad
czam, że sztuka nie ma konkurencji i nie z.a-

sługuje na krytykę. Kto jej nie rozumie, ten 
jest głupcem. To jest moje szczere przekona
nie. Grać w niej będę z zachwytem kogokol
wiek, i gdyby to było możliwe, chciałbym 
zagrać wszystkie role, nie wyłączając miłej 
Szarlotty.„ Jak ba:rdzo bym pragnął rzucić 
wszystko, uwolnić się od jarzma Brutusa i przez 
cały dzień żyć i zajmować się „Wiśniowym 
sadem". Potworny Brutus dławi mnie i wysysa 
ze mnie wszystkie sakli." 

23 października 

„Wsi.yscy rozprawiają o obsad:zeniu ról „wiś
niowych". Co z tego wyjdzie! Niemirowicz~Dan
czenko powiada, że jednak Gajewa powinien 
grać Wiszniewski. Prawdę mówiąc, widzę Sta
nisławskiego raczej jako Gajewa, nit jako kup
ca. Zresztą, może się mylę." (Olga Knipper do 
Czechowa). 



27 października 

Z listu Niemirowicza-Danczenki do Czechowa : 
„Być może nie porwała mnie sztuka tak bar
dzo, jak Kon.st. Sierg. Powiada on, że dotąd 
nie napisałeś niczego równie mocnego i z ta
kim talentem. Ale jeżeli się z tym nawet nie 
zg'1dzam, to nie chcę protestować, bo jest to 
rzeczywiście rzecz mocna i pełna talentu." 

28 października 

Czechow upiera. się , żeby rolę · Lopachina 
grrał Stanisławski . „To przecież nie jest kupiec 
w złym sensie tego słowa, trzeba to zrow
mieć . " 

30 października 

Niepokój Czechowa z powodu obsadz.enia roli 
Lopachina. „Stanisławski będzie bardzo dobry~ 
i oryginalnym Gajewem, ale kto wtedy będzie 
gr'1ł Łopachina? Przecież Łopachin to centra~
na rola. Jeżeli ona nie wyjdz.ie, to w efekcie 
zawali się cała sztuka. Lopachina nie może 
zagrać krzykacz.. to nie może być zwykły ku
piec. To delikatny człowiek." (list ?o Olgi Knip
per) „Kiedy pisałem iTOlę Lopachma, .to sąd~
łem . że jest to rola dla Pana. Jeżeh ona . się 
Panu z jakiegoś powodu nie uśmiecha , mech 
Pan bierze Gajewa. Łopachin to rzeczywiście 
kupiec, ale to przyzwoity człowiek w każd_yrn 
calu, powinien zachowywać się jak czło~ek 
dobrze wychowany, inteligentny, bez przyziem
ności, bez. sztuczek, i właśnie sądziłem, że rola 
ta, centralna w sztuce, wyszłaby Panu wspa
niale." (list do S.). 

31 października 

„Sam zdecydowałem zrobić tak : uczę się 
i robię dwie role- Lopachina i Gajewa. Nie 
potrafię powiedzieć, której roli bardziej prag
nę. I jedna i druga są cudowne, są mi bliskie. 
To prawda, Lopachina boję się.„ Gajew, wedle 
mnie, powinien być lekki , jak jego siostra. On 
nawet nie dostrzega, kiedy zaczyna mówić. Do
ciera to do niego, kiedy już wszystko po
wiedział. 
Dla Gajewa, myślę, znalazłem ton. Wychodzi 
u mnie prawie na arystokratę, choć trochę i 
dziwaka." (S. do Cz.echowa). 

7 listopada 

z listu Niemirowicza-Danczenki do Czecho
wa : „Konst. Sierg. jako reżyserowi należy dać 
w „Wiśniowym sadzie" więcej swobody. Po 
pierwsze, od prze szło roku niczego nie wysta 
wiał i pewnie zebrało się w nim dużo i energii 
reżyserskiej, i fantazji , po drugie, wspaniale 
ciebie rozumie, po trzecie odszedł już dawno 
od swoich poprzednich dziwactw. Ale oczywi
ście będę c2ujnie nadstawiał ucha." 

17 listopada 

„Codziennie w myślach składam Panu dz.ięk
czynienie za sztukę : co za rozkosz nad nią pra
cować Jedyne niesi.częście to „Cezar". 
Chciałbym _ móc rzucić wszystko i myśleć tylko 
o „Wiśniowym sadzie". Ledwie się raz.ruszasz. 
ledwie wejdziesz w nastrój , zjawia się ten 
Brutus z ciężk1 m, niemiłosiernie gorącym płasz
czem, gołymi nogami, zimną retoryką i nie
prawdopodobnie długimi monologami." (S. do 
Czechowa). 



4 grudnia 

Do Moskwy przyjeżdża Czechow. Stanisław
ski: „Anton Pawłowicz Czechow przyjechał do 
Moskwy ciężko chory. To jednak nie stanowiło 
pn;es~ody, aby uczesł.ll!icz;ył w prawie wszyst
kich próbach swojej nowej sz.tuki, co do ty
tułu której nie mógł się ciągle jeszcze osta
tecznie zdecydować." Był zdania, że nie wszys
cy aktorzy zostali właściwie . obsadzeni. Nama
wiał Stanisławskiego, aby ten „zmienił nie
których wykonawców w jego nowej sztuce". 
(Życzenie autora nie zostało spełnione. Jego 
uwagi krytyczne odnosiły się przede wszyst
kim do Leonidowa, grającego rolę Lopach.ina). 
W czasie prób „Wiśniowego sadu" Czechow 
wprowadził do sztuki „mnóstwo poprawek". (z; 
l:is>tu Gorkiego do Piatnickiego). 

17 słycznia 

Premiera „Wiśniowego sadu" i uroczystości 
ku czci Czechowa. „P.ierwsze przedstawienie 
„Wiśniowego sadu", połączone z; jakąś rodzin
ną rocmic1 autora, miało triumfalny prz.ebieg. 
Na scenie składano adresy, wygłaszano prze~ 
mówienia. Program uroczystości nie był ściśle 
opracowany, tak więc na scenę wychod2lili na
wet przypadkowi mówcy spośród publicŻności, 
którzy odczuwali potrzebę podziękowania auto
rowi za doznane przeżycia." (z donosu P. 
Pczelnikowa). 

19Z8, 15 maJa 

Pierwsze przedstawienie wmowionego po re
wolucji „Wiśniowego sadu". Wywoływano nas 
26 razy. To był ryk, trium! taki, jakiego nie 

widz:iałem ani w Ameryce, ani w Berlinie, ani 
u nas, w Ro„ji. Z tego nie wynika, że należy 
wracać do starego. Z tego wynika, że powinno 
się tworzyć rzeczy nowe na fundamentach 
autentycznych tradycji własnej twórcwści, 
wedle praw naszych własnych twórczych za
sad. Z tego wynika, że cel sztuki polega na 
ukazywaniu życia ducha ludzkiego." 

Wyb6r i przekład: jkr 
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JERZY KOENIG 

STARY, DOBRY CZECHOW 

Stary, dobry Czechow ... Nie należy traktować 
tego zbyt dosłownie. Stary, a więc anachronicz
ny, a więc zmurszały, niewspółczesny. To nie
prawda. 

Dobry, to znaciY poczciwy. Zyct.J.iwy ludziom, 
przyjazny. To też nieprawda. 

Ale gdybym napisał: niegdysiejszy, wspaniały 
Czechow - spłonąłbym ze wstydu. Zbyt to bo
wiem wielki pisarz, aby padać przed nim na 
kolana. 

Stary, dobry Czechow - to jak stare, dobre 
koronki, odszukane na dnie komody, do której 
nawet mole się nie dobrały, tak bardzo zostafa 
przez wszystkich zapomniana. Takie, jakich 
dziś już lliie ma. Albo nie drą się, bo są sztucz
nym tworzywem, wytworem wielkiej chemii. 
Albo miękko przylegają do ciała i strzępią się 
przy lada dotyku. Sztuki Czechowa szarpie 
teatr prawie od stulecia, mnie, rozciąga, mo
czy, suszy, barwi na żółto, na tioletowo, na 
czarno, a te znoszą to bez szwanku, poddają się 
każdej obróbce, i ciągle są jeszcze świeże, czy
ste, niepokalane, jakby nie dotknęły ich żadne 
reżyserskie paluchy. Jakby je dopiero co na
pisał stary, dobry Czechow. I wtedy, gdy gra 
się je na wesoło, i wtedy, gdy gra się je na 
smutno. W dekoracjach tradycyjnych, i w de
koracjach umownych. 

Nie wiedzieć czemu, i teatr, i krytyka upar
ły się, by Czechowa traktować dziecinnie: we-

soły to pisarz czy smutny, czy 
„kreacyjny", opowiada te swoje smutno-weso
łe historie na scenie zapchanej bibelotami, czy 
w pustej przestrzeni scenicznej. Jeden powia
da: czytałem i zaśmiewałem się do łez. Drugi 
zwierza się: czytałem i szlochałem jak baba. 
Komedia, a właściwie wodewil. Smutek bez
brzeżny, który wieje ze sceny. Jakby to była 
jakaś recepta na granie Czechowa. 

W „Trzech siostrach" jednej zabili męża, od 
drugiej odjeżdża ukochany, trzecia pożegnała 
się z własnym życiem. Straciły najbliższych, 
dom, złudzenia, nadzieje, nigdy nie wyjadą do 
Moskwy. I kończy się to wszystko na tle mu
zyki orkiestry wojskowej: „Będziemy żyć. Mu
zyka gra tak wesoło, tak radośnie i zdaje się, 
że za chwilę dowiemy się, po co żyjemy, po 
co cierpimy.„ Gdyby wiedzieć, gdyby wie
dzieć." 

W „Wiśniowym sadzie" sprzedany został na 
licytacji majątek i dom, rąbie się stare drze
wa wiśniowe, wszyscy rozpierzchli się, szuka
jąc tego, co nowe, nieznane - i pewnie głupie. 
Firs kładzie się. „Poleżę sobie„. Sił nie masz, 
nic ci nie zostało, nic ... Ech, ty„. niedołęgo." 

Umiera stary sługa, ginie dom rodzinny, za
bija się Trieplew, wyje z rozpaczy Masza, 
świerszcz cyka, trzaskają liczydła, „trzeba żyć, 
wujaszku Wania, trzeba pracować"„. - a tu 
spierają się już prawie sto lat: wesoły ten 
Czechow czy smutny, realistyczny czy niereali
styczny, dla ludzi czy dla snobów. 

„Zycie jest złe. Kto więc umie je widzieć, 
musi być smutny. Szczęśc,ie i radość rodzą się 
jedynie z zaślepienia" - napisał Stanisław 
Brzozowski, zaraz po śmierci Czechowa, gdy 
nie domyślał się jeszcze, co z Czechowem zacz
ną za chwilę wyrabiać teatry. 
Początek był jak ze snu koszmarnego. „Czaj-
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kę " wystawiono w Petersburskiej Aleksandryn
ce 17 października 1896 roku, na benefis Lew
kiajewej, charakterystycznej aktorki komicznej. 
Od sławnego Czechowa-humorysty oczekiwano, 
że każe widowni turlać się ze śmiechu. I sztu
ka z wielkim hukiem padła., a Czechow, biega
jąc w rozpiętym płaszczu po pustych ulicach 
Petersburga, przeziębił się. A potem, gdy zaczę
ła się gruźlica, nic już nie potrafiło pisarza 
utrzymać przy życiu. 

A koniec? Wywieziono ciężko chorego, umie
rającego Czechowa do Badenweiler, w Schwarz
waldzie. Wyjechał z Moskwy z Olgą Knipper, 
żoną, 3 czerwca 1904 roku. Pod koniec maja 
rozmawiał ze Stanisławskim. Ten mówi: „Opo
wiedzi,ał mi tego dnia fabułę swojej przyszłej 
sztuki. Mąż i jego przyjaciel kochają jedną i tę 
samą kobietę. Rozgrywa sie cała tragedia, prze
bieg której nie był jeszcze całkiem jasny dla 
autora. Kończy się to tym, że najpierw mąż, 
a potem także jego przyjaciel wyruszają w da
leką ekspedycję. Ostatni akt sztuki miał dziać 
się, wedle zamierzenia Czechowa, na biegunie 
północnym. Czechow wid2li.ał uwięziony w lo
dach statek, na pokładzie którego stoją obaj 
bohaterowie, mąż i przy jacie!, spoglądają w 
odległą przestrzeń i obaj widzą przesuwający 
się przed nimi cień kochanej przez obu ko
biety." 

Nie wiem, czy Czechow nabierał łatwowier
nego jak · dziecko Stanisławskiego, czy żartował, 
czy zamiar taki miał naprawdę. 15 lipca 
1904 roku wezwany przez żonę lekarz dał mu 
kieliszek szampana, Czechow-lekarz powiedział 
do pomagającego mu umrzeć lekarza: „Dok
tor, ich sterbe." Odwrócił się do ściany i wy
szeptał: „Już dawno nie piłem szampana." A 
potem trumna przy jechała do Moskwy w wa-

gonie, na którym ktoś napisał kredą . „Ostry
gi". 
Wesoły był ten Czechow, czy smutny? Upra

wiał literaturę realistyczną czy nierealistyczną? 
Był za życia w Rosji wielkim, uwielbianym 

pisarzem. O niezwykłym autorytecie moralnym 
i artystycznym. Był w hierarchii pisarskiej nu
merem dwa, po wielkim Tołstoju. Na początku 
wieku zaczynała się sława innego giganta lite
rackiego, Gorkiego - który dla młodzieży, dla 
studentów, stawał się właśnie pisarzem i c h 
pokolenia. Co to było wtedy w Rosji, być pi
sarzem tej klasy, o tym świadczyć może uwa
ga Suworina w jego dzienniku : „Mamy dwóch 
carów. Mikołaja li i Lwa Tołstoja. Mikołaj nie 
może zachwiać tronu Tołstoja , natomiast Toł
stoj niewątpliwie podważa tron Mikołaja i jego 
dynastii." 

Czechow był nie tylko dramatopisarzem, był 
nie tylko powoli umierającym gruźlikiem, któ
ry u początku kariery literackiej przede wszy
stkim rozśmieszał . Gdy umierał, był nade 
wszystko znanym i wiekim beletrystą, tłuma
czonym na wszystkie języki, prozaikiem -
który napisał kilka sztuk. Chorym, samotnym, 
wielbionym i czytanym przez wszystkich pisa
rzem, który na literaturze zrobił ogromny ma
jątek. Aż wstyd pisać o jego dochodach, tak 
były olśniewające. Sztuki pisał więc nie p_o to, 
aby zarobić parę groszy na życie. 

Do teatru światowego wszedł premierą 
„Czajki" w Teatrze Artystycznym 17 grudnia 
1898 roku. Po klęsce petersburskiej to histo
ryczne przedstawienie w Moskwie, które kre
owało największego dramatopisarza XX wieku, 
było eksplozją entuzjazmu - na sześć lat przed 
śmiercią autora. 

Niemirowicz-Danczenko, który wraz ze Sta
nisławskim wprowadził Czechowa do teatru, te-



go ze strachu nic nie widział, trząsł 
się i prawie mdlał. Wspomina tę premierę dość 
mętnie: „Publiczności było niewiele. Jak po
szedł pierwszy akt - nie wiem. Pamiętam tyl
ko, że od wszystkich aktorów pachniało krop
lami walerianowymi. Pamiętam, że czułem się 
okropnie: siedziałem w ciemności, plecami do 
publiczności, w czasie monologu Zariecznej 
ukradkiem przyciskałem ręką własną nogę, 
która mi nerwowo skakała." 

Lew Tołstoj, największe bożyszcze ówczesnej 
literatury, obejrzał rok później, 24 stycznia 
1900 roku, „Wujaszka Wanię". Tołstoj nie cier
piał Shakespeare'a. O Czechowie też nie wy
rażał się dużo lepiej. Pisze aktorka Lilina, żo
na Stanisławskiego : „Klaskał od początku 
pierwszego aktu, a na zakończenie pow,iedział 
Niemirowiczowi, że bardzo podobała mu się gra 
Aleksiejewa, ąle że nie zgadza się ze sztuką 
i nie widz.i w tyciu wujaszka Wani żadnej tra
gedii, ponieważ słuchanie gry na gitarze i cy
kania świerszczy jest dla niego, Tołstoja , przy
jemnością." 

Pisze o tym samym wieczorze teatralnym 
Sanin do Czechowa: „Następnie Tołstoj powie
dział, że As.traw i wujaszek Wania to zwykłe 
dranie i nieroby - uciekają od pracy i od wsi, 
a to mogłoby im pomóc w znalezieniu wresz
cie jakiegoś celu w życiu. o tym mówił w 
ogóle długo . Mówił także, że Astrow powinien 
sobie wziąć jakąś Alionę, a wujaszek Wania 
Matrionę i że uwodzenie żony Sieriebriakowa 
to rzecz podła i niemoralna." 

Fachowcy teatralni natomiast szukali tajem
nicy Czechowa w technologii, wierząc, że Teatr 
Artystyczny ma na Czechowa jakiś „sposób". 
Telakowski, dy.rektor teatrów carskich wy
siał na przedstawienie tegoż „Wujaszka Wani" 
maszynistę sceny z Teatru Michajłowskiego w 

Petersburgu wraz z urzędnikiem dyrekcji te
atru, aby podpatrzyli maszynę , przy pomocy 
której powstają zadziwiające efekty dźwięko
we odjazdu powozów Sieriebriakowa i Astro
wa. Takiej maszyny w teatrze w ogóle nie 
było, zaś partyturę dźwiękową sceny odjazdu 
wykonywali za sceną Stanisławski , Łużski, Ti
tow i Aleksandrow. 

I to jest to drugie przeklęte pytanie o Cze
chowa. Cykanie świerszczy, kumkanie żab, 
dzwoneczki powozu, samowary, a.leje sosnowe, 
brzózki, buczenie bączka, gitara, strzały na sce
nie, jęki i śmiechy, chichoty i sapania, pożeg
nania, śmierci, rozstania, dźwięk pękającej stru
ny. Realistyczny czy nierealistyczny? Wesoły 
czy smutny? 

Czechow po prostu na tym polega, że na.sią
ka własnym , swoim, dzisiejszym czasem. I jest 
mądry, okrutny, stale inny. Także śmieszny. 
I także przeraźliwie smutny - choć naprawdę 
nie o to idzie, to zupełnie drugorzędne znacze
nie. Smieszny czy smutny może być Czechow 
tylko dla widza, nigdy dla aktora, który szu
kać by chciał jakiejkolwiek recepty. Takiej re
cepty nie ma. 

Albo aktor wciśnie widza w fotel, albo każe 
mu się nerwowo wiercić. 

Stary, dobry Czechow. Zresztą, wcale nie 
stary. Czechow, kiedy umierał, miał lat czter
dzieści cztery. 



„DOKTOR, ICH STERBE" 

„Pamiętam jedną godzinę żywota" ze swego 
bard:oo wczesnego dzieciństwa. Przy rod:tinnym 
stole moja babka, Seweryna Górska, moje licz
ne wymądrzałe ciotki i moja matka prowa
dzą ożywioną dyskusję o „Wiśniowym sadzie", 
którym się zachwycają. Po raz pierwszy wtedy 
usłyszałem, że jest taki pisarz, który pisze albo 
rzeczy śmieszne, albo straszliwie smutne. Sprze
daż rodzinneg-0 majątku, wyrąb wiśniowego sa
du i rozpacz zapomnianego starego lokaja do 
głębi wstrząsała wszystkich przy tym rodzin
nym stole zebranych. 

W istocie „Wdśniowy sad" jest 'to sztuka, 
albo raczej była to sztuka dla Polaków, którą 
najbardziej odczuwali Polacy. Majątek rodzin
ny stal się dla Polaków przedmiotem swoistego 
ku]tu. Wyzuwanie Polaków z majątku, upra
wiane zarówno przez rząd pruski jak rosyjski, 
otoczyło walkę o te majątki nimbem bohater
stwa. Zresztą miłość do własnego kawałka zie
mi była u szlachty polskiej chyba zawsze więk
sza i czulsza niż gdzie indziej. Tragedia i dzi
ka rozpacz, że się rodowy majątek traci, wy
rażona w „Wiśniowym sadzie", musiała być 
najżywiej odczuta przez Polaków. 
„Wiśniowy sad", oto sztuka par excellence 

polska, napisana przez tak czystej krwi rosy j
skiego pisarza, jak Czechow. - Dziwny para
doks. 

Shaw powiedział, że „Cherry Orchard", to 
sztuka mdła. Tak, tak, tak. Dla nas była ona 
krzykiem najbardziej zrozumiałym z wszyst
kich krzyków pełnych boleści. („.) 
Wziąłem jako punkt wyjścia owe zachwyty 

moich ciotek nad „Wiśniowym gadem". Sztuka 
ta ·podobała się im tak bardzo dlatego że rozu
miały ile człowiek cierpi, gdy traci ukochany 



majątek rodzll1ny. Shawowti sztuka wydała się 
mdła, bo tego nie rozumiał, bo to do niego 
nie przemawiało, tak jak do mnie nie prze
mawia namiętna chęć „trzech sióstr" Cz.echo
wa do zamieszkania w Moskwie. Być może 
Czechow nie przejmował się zbytnio ani sprze
dażą majątku rodowego, ani mieszkaniem w 
Moskwie, chodziło mu tylko o symbol dla ł"ew
nego rodzaju uczucia. A więc, przesłanka pierw
sza: w sztuce podoba się nam bardzo to, co sa
myC'h nas boli, co dobrze rozumiemy. 

• • • 

Słanislaw Mackiewicz: Muchy 
chodzą po mózgu. Kraków 1957. 

Uważam „Wiśniowy sad" za arcydzieło Cze
chowa. Spośród czterech wielkich sztuk, ja
kie napisał z myślą o teatrze, ta najbardziej 
zdecydowanie zmusza do uogólnień, najlepiej 
daje się zuniwersalizować. 

Bardzo prawdz.i.wie odzwierciedlając duszę 
rosyjską, spontanicznie się od niej odrywa, i tak 
wyrzucona w przestrzeń, odbija się we wszy
stkich duszach 

Na wszystkich płaszczyznach. 
„Wiśniowy sad" wyrasta przede. wszystkim w 

CISZY. Jest to jak gdyby wielka. pantomima, 
zdobna niekiedy - w formie tyrad - w praw
dziwe poemaciki, tak jak zdobi się jednolity 
naszyjnik zawieszając na nitn gdi..i,eniegdzie 
piękny klejnot. 

A reszta? To dyskretna oprawa krótkich re
plik, w których jest osadzone to wyjątkowe 
milczenie. 
„Wiśniowy sad" płynie powoli jak życie. To 

źródło, które bardzo delikatnie szemrze głosem 

duszy. Mało jest sztuk dających to „f1z.ycr.ne" 
wrażenie przepływającego czasu. 

A dzieje się tak dlatego, że „Wiśniowy sad", 
biorąc C.lłkowicie początek w milczeniu, od
twarza w wyjątkowy sposób TERAŻNIEJ
SZOSC. 

A teatr jest sztuką teraźniejszości. 
To teatr najprawdziwszy . 
Teraźniejszość jest tym, co w życiu najbar

d2li.ej nieuchwytne. Toteż nic dziwnego, że 
„Wiśniowy sad" też jest nieuchwytny. A więc 
jego właściwa akcja rozgrywa się w milczeniu 
i repliki dialogu - oprócz tych wyodrębniają
cych się tyrad-poematów - tak jak w muzy
ce - istnieją po to tylko, aby zadźwięczało 
milczenie. 

Milczenie w zapasach z czasem, z tym bez
litosnym czasem, który przed nami przesuwa 
i natychmiast przetwarza - przed nami, w na
szych oczach, za nami - PRZYSZŁOSC NAD
CHODZĄCĄ w PRZESZŁOSC WSPOMINANĄ. 
Mówią, że czas mija ... Ale co mija? Bo prze

cież czas cały jest działaniem! „Mija" życie, 
czas przepuszcza je jak przez sito. To, co się 
do nas zbliżało i jeszcze konkretnie nie istnia
ło, czas, przy pomocy swego cza,rodziejskiego 
sita, czyni tym, co już się skończyło i co będzie 
istnieć już tylko we wspomnieniach. Papka 
wspomnień ... 

Co robi czas? Ciii!. .. Pracuje ... 
Nad czym? „Mija". 
To tajemnicze, nieuchwytne „mijanie" two

rzy naszą „teraźniejszość ". 
Oszałamiająca kuglarska sztuczka istnienia, 

dokonywana przez zdumiewającego kuglarza, 
jakim jest czas . 

„Ma pan talię kart'' - mówią w „Wiśniowym 
sadzie". A jak się nad tym zastanowić, talią 
kart jest życie. 



„Pros ę którąs zamyślić" - (chwila, którą 
macie przeżyć). 

„Teraz niech pan tasuje" - (działanie teraź-
niejsze). · 

„Ein, zwei, drni! Teraz niech pan szuka, lefy 
ona w pańskiej bocznej kieszeni..." (i to przy
kryta twoją chusteczką, chłopie: Teraźniejszość 
przeminęła, koniec!). 

I tak jest w „Wiśniowym sadzie". To sztuka 
o-czasie-który-mija. 
Cóż nas zatem może obchodzić, czy tematyka 

jej jest rosyjska, czy japońska. To dzieło uni
wersalne. Tak jak niektóre dzieła Szekspira 
czy Moliera, utwór ten powinien należeć do na
szego międzynarodowego dziedzictwa. 

• • • 

Jean-Louis Barrault: Dlaczego 
„ Wiśniowy sad"? 
Tłum. Ewa Krasnowolska 

Lekarz - a w Czechowie pisarz. nigdy nie 
wyparł całkowicie lekarz_a - obserwuje wielu 
ludzi w takich- chwilach, gdy rozpadają się ich 
umocnienia i mury obronne. Nikt nie jest bo
haterem wobec swego lekarza. A doktor Cze
chow miał ostry wzrok, niezachwiane wyczu
cie prawdy, wiele humoru i czułe serce. Osta
tecznym, skierowanym do nas orędziem jego 
dramatu ( ... ) jest r.iezmierna, głębokomyślna do
broć, jakiej nie dorównuje żaden nowożytny 
dramaturg, a która jest tym bardziej godna 
uwagi, że nigdy nie osuwa się w sentymenta
lizm. (Można Czechowa grać sentymentalnie, jak 
często się go gra poza terenem Rosji, ale nie 
jest to słuszne i zazwycza j bywa skutkiem 
wpływu dramatu zachodniego, który nie potrafi 
osiągnąć takiej serdeczności bez sentymenta-

!izmu.) Łzy u Cz.echowa nie są łzami słabych. 
Widzenie go jako łzawego, półdekadenckiego, 
sentymentalnie nostalgicznego pisarza, rozpa
miętującego klęski, zajmującego się ludźmi nie
przystosowanymi do życia, bezużytecznymi, jest 
całkowicie nieprawdziwe . Nie wzdraga się on 
wobec straszliwej1 ironii bez.1itosnej prawdy. 
Jego humor ma przenikliwe ostrze. ( ... ) 

I chociaż jego dramat, którego sceny kom
ponowane . są jak scherza i nokturny, nie po
winien -być traktowany jako sztuka realistycz
na (Bunin, który pochodził z rodziny ziemiań
skiej, stwierdza w swych pamiętnikach, że 
„Wiśniowy sad" jest obłędnie nierzeczywisty, 
wręcz śmieszny), jego utwory głęboko tkwią 
korzeniami w ówczesnej Rosji. 
Dzięki nim odczuwamy sercem, a nie tylko 

pojęciowo rozumiemy, pustkę i nudę egzysten
cji w zapadłym dworku Sieriebriakowa albo 
w miasteczku garnizonowym, w którym miesz
kają trzy siostry; rozpacz i bezsilność pani Ra
niewskiej i jej brata, Gajewa, którzy są do 
głębi świadomi, że ich klasa i cały sposób ży
cia zbliżają się do swego kresu, kiedy topór 
spada na wiśniowe drzewa i str1;111a harfy pęka 
na niebie; i wreszci~, gdzieś poza smutnym spo
kojem jesiennym, dudnienie głuche niezado
wolenia, owo napięcie i trzeszczenie, które 
uczyni rewolucję czymś nieuchronnym; nagłe 
okrzyki zbuntowanego, pełnego nad-ziei mło
dzieńca, Trofimowa, na poły błazna, na poły 
proroka, oznajmiającego: „Cała Rosja jest na
szym sadem." 

J. B. Priestley: Czechow 
Tłum. Zygmunt Kubiak 



Jego bohaterowie (Czechowa) nakre~leni są 
zewnętrznymi konturami, my zaś widzimy ich 
od wewnątrz. Chodzą, piją, rozprawiają o głup
stwach, my zaś dostrzegamy całą otchłań prze
nikającą ich dusze. Mówią, jakby byli za
mknięci w więzieniu, a my dowiadujemy się 
o nich rzeczy, których w sobie nie spostrze
gali. Z drobiazgów, którymi żyją, wyłania się 
przed nami jakiś tajny szyfr - i drobiazgi 
przestają być drobiazgami. Trywialność ich 
egzystencji została czymś zneutralizowana. W 
drobiazgach odkrywamy coś majestatycznego. 

C,.;yż nie nazywa się to patrzeniem poprzez 
trywialność? A patrzeć poprze z coś ozna
cza, że się jest symboldstą. Pa t rząc po
p r ze z c o ś łączę przedmiot z tym, co jest 
za nim. Przy takim podejściu symbolizm jest 
nieunikniony. ( ... ) 

Czechow, wysubtelniając realizm, niespodzie
wanie napotyka na symbole. Nie podejrzewał 
bodajże ich istnienia. Nie wkłada w nie ni
cz.=go, co z góry byłoby obmyślane, bowiem 
wątpić należy, czy ma jakiekolwiek doświadcze
nie mistyczne. Dlatego też jego symbole mimo
wolnie wrastają w rzeczywistość. Pajęczyna 
zjawisk tego świata nie zostanie nigdzie prze
rwana. Dzięki temu udaje mu się z większą 
głębią rozszyfrować dźwięczące na tle dro
biazgów symbole. 

Oto siedzą umęczeni ludzie usiłując zapo
mnieć o koszmarze życia, lecz p r ze c h o -
d z i e ń k r o c z y o bo k„. Gdzieś ta m w 
kop al n i obrywa się wagonik. Każdy rozu
mie, że dzieje się coś strasznego. Ale to może 
tylko sen? 

Andrzej Bieły: Wiśniowy sad. 
Tłum. Rene Sliwowski. 

• • • 
N i e m o ż n o ś ć c z y n u ~ oto formuła bez

nadziejności u tych, którzy należą do klas i 
społeczeństw zdobywających jeszcze, rozszerza
jących i wzbogacających nieustannie zakres 
swego życia, zakres zjawisk, zaletnych od ich 
woli. „Gdy umrzeć nie ma za co, to i żyć nie 
warto" - tak wyraża (się) nastrój ludzi o czyn
nej, twórczej strukturze psychicznej, gdy nagle 
spostrzegą oni, że między światem ich marzeń, 
myśli, aspiracji a światem rzeczywistym jest 
przedział, którego oni wyrównać nie umieją 
i nie są w stanie. 

Na tym zaś polegało właśnie najbardziej za
sadnicze doświadczenie życiowe tego pokolenia 
inteligencji rosyjskiej, do którego należał Anto
ni Czechow. 

Wszyscy krytycy zgadzają się co do tego, że 
pokolenie dziewiątego dziesiątka rat zeszłego 
wieku było skazane na zgubę, na jałową i tym 
cięższą tęsknotę za czynem, było pokoleniem 
ludzi zbytecznych, przedwcześnie nużących się, 
przed próbą już zwyciężonych, od urodzenia 
już zmarf\owanych (Iwanow, Trieplew w dra
matach Czechowa, jego Nieznajomy, mnóstwo 
postaci z jego opowiadań ( ... ) 

( ... ) odsłonił się przed nami ludzki, bardzo 
ludzkt dramat Czechowa. 

Nie czuł w sobie siły do zapanowania nad 
otaczającym go obcym i niezrozumiałym ży

ciem i nie chciał być jego wspólnikiem. 
Widz z niczego nie rezygnuje, niczego się nie 

wyrzeka, n iczemu się nie przeniewieria. Nie 
działa wprawdzie, lecz zachowuje w głębi du
szy nietkniętym to wszystko, w imię c:i;ego 
można by działać, zabezp?ecza swą wewnętrzną 
świątynię od jakiegokolwiek bądź zetknięcia 
z przemożnymi siłami świata. Jakąż władzę 



i:noże mieć .życie nad tym, kto wobec niego 
Jest tylko widzem? Wszystko zmieniać się może 
naokoło widza, on sam tylko pozostaje nie
zmienny. Bezpieczny i zimny panuje on swo
bodą ogarniającego wszystko wzroku nad wi
dokiem okrutnie obojętnego życia. Gdyż rzecz 
dziwna: stało się ono nagle całkiem obojętne. 
Pozornie tylko zmieniają się kształty, zachodzą 
wypadki: w gruncie rzeczy wszystko pozostaje 
tym samym. 

Nuda, nuda!. .. 
Codzienność wszechwładna, nieprzemożna! 
Rzecz dziwniejsza jesz.cze. Wszystko utraciło 

znaczenie. Rzeczy nie tylko nie mają żadnego 
znaczenia jedna dla drugiej, lecz nawet utra
ciły je wewnętrznie: każda dla siebie. Wszyst
ko .stało się czymś, co mote być wprawdzie wi
dziane, lecz właściwie nie je$t. Nic nie ma w 
Czechowowskim świecie, św.iecie, jaki dla wi
dza istnieje - duszy, powagi, wagi! 

Rzecz najdziwniejsza wreszcie: gdy zwraca się 
on ku sobie samemu, ku tej bezpiecznej :i za
bezpieczonej świątyni wewnętrznej - i tu spo
strzega tę samą przemianę. 

Wszystkie uczucia stały się tylko uczuciami 
dla oka, dusza własna - duszą przechodnia, 
on sam - cząstką życia, które może być tylko 
widziane. 

Widz stał się sam dla siebie widowiskiem 
z przerażeniem spostrzega, że ten heraklitowsiti 
potok stawania się powszechnego, od którego 
chciał się wyzwolić, przepływa przez własne 
jego wnętrze. 

Żadnej kryjówki, żadnej nadziei ocalenia. 
W najgłębszym wnętrz.u duszy przechowywa

ne ideały tradycji, pojęcia, porywy, tak ochra
n~ne od przekształcającego wszystko życia od 
zwycięskiej codzienności, stały się nagle' jej 

cząstką, przestały być ideałami, czymś ponad 
życie wyniesionym, a stały się tylko jego pne
jawem. Jak może zaś zapanować przejaw nad 
istotą, jedna z form, jeden z pn:emijających 
kształtów nad splotem sił rodzących wszelkie 
formy i kształty. 
Życie jest na wszystko obojętne. 
Wyrachowanie lichwiar:za, entuzjazm poety, 

poświęcenie pełne zaparcia bohatera jest dla 
niego jednakowo przemijającym kształtem. Dzi
siaj tę, jutro inną przybiorą jego fale barwę. 

Panta rhei. 
Nie ma nic pewnego nigdzie. Ani. na zew

nątrz nas, ani wewnątrz. nas. żadne uczucie, 
żadna myśl nie dają rękojmi stałości. Wszystko 
jest cząstką kalejdoskopicznie zmieniającego się 
widowiska : kto odgadnąć potrafi, jaki kształt 
przybierze ono jutro, za lat parę. 
Jesteśmy bezbronni wobec życia. 
Wszechpotężna codzienność :włada nami bez 

żadnych zastrzeżeń i ograniczeń, w każdej 
chwili uczyni z nas i z nami co zechce. 
Stąd czechowowski „strach przed życiem". 
Biedny widzu! Na toż eł to przyszło! 

Słanl11ław Bnozow11ki: Czechow 
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Kornacki 
Kierownik pracowni tapicerskiej - Wojciech 
Chojnacki 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Jan Teodor
czyk 
Inspicjent - Konrad Mikiciński 
Suflerka - Magdalena Sowińska 

Organizator pracy artystycznej Barbara 
Swiirska 
Kierownik dz.fału organ izacji widowni - Do
rota Dobrowolska 
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Cena 68, -

PONADTO W REPERTUARZE TEATRU: 

MATKA - Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseria - Janusz 
Warmiński, scenografia - Marian Kołodziej, muzyka 
Edward Pałłasz 

TRANS-ATLANTYK - Witold Gombrowicz, adaptacja i re
żyseria - Andrzej Pawłowski, scenografia - Marcin Sta-· 
jewsk~, muzyka - Maciej Małecki 

ZLE ,iACHOW ANIE - Andrzej Strzelecki, inscenizacja i re
żyseria - Apdrzej Strzelecki, oprawa plastyczna - Ewa Czer
niecka-Strzelecka, choreografia - Janusz Józefowicz, kierow
nictwo muzyczne - Jan Raczkowski, Jolanta Sienkiewicz 

CYD - Jan Andrzej Morsztyn wg P. Corneille'a, reżyseria -
Adam Hanuszkiewicz, dekoracje - Mariusz Chwedczuk, ko
stiumy - Xymena Zaniewska, muzyka - Jerzy Satanowski 

TANIEC SMIERCI - August Strindberg, tłumaczenie - Zyg
munt Łanowski, reżyseria - Jan Swiderski, Zdzisław To
biasJ!:, scenografia - Franciszek Starowieyski 

BALKON - Jean Genet, tłumaczenie - Maria Skibniewska, 
Jerzy Lisowski, reżyseria - Andrzej Pawłowski, scenogra
fia - Marcin Stajewski, muzyka - Janusz Stoldosa 

MARIA I WOYZECK - wg Georga Bilchnera, autor przed
stawienia - Adam Hanuszkiewicz, scenografia - Ewa Kwiat
kowska 

SCENA 61 
WIERZYCIELE - August Strindberg, tłumaczenie - Zyg
munt Łanowski, reżyseria - Janusz Warmiński, scenografia -
Marcin Stajews!-" 

PORNOGRAFIA - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyse
ria - Andrzej Pawłowski, scenografia - Marcin Stajewski, 
opracowanie muzyczne - Tomasz Bajerski 

EDUKACJA RITY - Willy Russell, tłumaczenie - Karol Ja
kubowicz, reżyseria - Andrzej Rozhin, scenografia - Marcin 
Stajewski 

BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz -
Emilian Kamiński, reżyseria - Emilian Kamiński, Wojciech 
Młynarski, opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, cho
reografia - Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Sta
jewski 


