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Chciałem jedynie uczc1w1e 
powiedzieć ludziom: „Spójrzcie na siebie, zobaczcie, 3ak 
źle i nudno wy wszyscy żyjecie!". Najważniejsze, ab.Y 
ludzie to zrozumieli, a kiedy zrozumieją, to nieuchron
nie stworzą sobie inne, lepsze życie ... 
Ja tego nie zobaczę, lecz wi~m, że będzie ono zupełnie 
inne, niepodobne do tego, które mamy ... 
A na razie, póki go nie ma, będę wciąż i wciąż powta
rzał ludziom: „Zrozumcie wreszcie, jak źle i nudno ży
jecie!". 

Antoni Czechow 



Czechow nie rozumiał 
swoich sztuk. Było coś, co go zdumiewało najwię
cej i z czym aż do śmierci pogodzić się nie mógł -
mianowicie twierdzenie, iż jego „Trzy siostry", 
jak też późniejszy „Wiśniowy sad'', to głęboki 
dramat rosyjskiego życia. Był szczerze przekona
ny, że to wesoła komedia, niemal wodewil. 
Nie pamiętam, żeby bronił swego stanowiska w 
jakiejś sprawie z takim zapałem, jak wówczas, 
gdy na posiedzeniu w teatrze po raz pierwszy 
usłyszał tę opinię o swojej sztuce. 

Konstanty Stanisławski (1925) 

Pańska sztuka jest ab
strakcyjna jak symfonia Czajkowskiego. I reżyser 
powinien przede wszystkim u s ł y s z e ć ją. 
W trzecim akcie na tle głupiej „krzątaniny" - tę 
„krzątaninę" też trzeba usłyszeć - niepostrzeże
nie dla ludzi wchodzi Groza. 
„ Wiśniowy sad sprzedano". Tańczą. „Sprzedano". 
Tańczą. I tak do końca. Przy czytaniu tej sztuki, 
trzeci akt sprawia takie samo wrażenie jak dzwo
nienie w uszach chorego w Pańskim opowiadaniu 
„ Tyfus". Jakiś świąd. Wesołość, która trąci śmier
cią. Jest w tym akcie coś z Maeterlincka, coś z 
grozy. Poróvvnałem tylko dlatego, że nie potrafię 
wyrazić się ściślej. Pan jest nieporównywalny w 
swojej wielkiej twórczości. 
Kiedy czytam sztuki obcych autorów, widzę, że 
Pan stoi zupełnie osobno, jest całkiem oryginalny. 
I w dramaturgii Zachód będzie musiał uczyć się 
od Pana. 

Wsiewołod Meyerhold (1904) 



O „ WIŚNIOWYM SADZIE" 

Wyszedł mi nie dramat, a ko
media , w niektórych miejscach nawet farsa. 

Antoni Czechow (1903) 

Jakże straszne są chwile, kie
dy los bezszelestnie skrada się ku pozbawionym siły . 
Wszędzie występuj e lejtmotyw grozy, mogłoby się zda
wać, czegóż tu się bać: wszak chodzi tylko o sprzedaż 
majątku . Lecz straszne są m aski, pod którymi kr. je się 
koszmar, czyhający w kącikach oczu. Jakże straszna 
jest mizdrząca się guwernantka w zrujnowanej r odzinie 
albo lokaj Jasza rozprawiający o szampanie, albo im
pertynencki kancelista, albo przechodzień, 

Andrzej Biely (1904) 

Proszę wziąć „Wiśniowy sad" 
(w inscenizacji Konstantego Stanisławskiego). Czy to 
ma być mój „Wiśniowy sad"? Z wyjątkiem dwóch czy 
trzech miejsc nie rna w nim nic mojego. Ja opisuj ę 
życie, zwykłe życie, a nie głęboką rozpacz. Reżyserzy 
powymyślali sobie rzeczy, o których ja nigdy nie my
ślałem i k tóre na wet mi się nie śniły. 

Antoni Czechow (1904) 

Kiedy w „Wiśniowym sadzie" 
rozlega się na scenie stuk siekiery rąbiącej najpięk-

niejsze drzewa, można by sądzić, że rozstrzyga się tu 
los nie tyle jakiejś posiadłości ziemskiej, co narodu ro
syjskiego. 

Henry Daniel-Rops (1928) 

Raniewska, wiecznie płaczą
~a, i inni dawni właściciele wiśniowych sadów są ego
~styczni ja~ dzieci i_ niedołężni jak starcy. Nie zdą
zyh umrzec w porę i lamentują, nic wokoło siebie nie 
wi?_zą,_ nic nie rozumieją - pasożyty, które nie mają 
dosc siły, by znowu mackami uczepić się życia. 

Maksym Gorki (1930) 

. . . Wszystko w tej sztuce jest 
meskonczeme delikatne i subtelne. Pisarz uniknął choć
by cienia jaskrawego światła, nie posłużył się żadnym 
k:zyczącym kontrastem. Wzrok jego wdziera się rów
nie ostro, jak spojrzenie Ibsena czy Strindberga, w naj
skrytsz_e tajniki _ś'}~ia_domości , ale technika jego jest 
całkowitym przec1w1enstwem tamtych twórców. U Cze
c~o"Ya. wszystk? jest osnute miękkim, rozpływającym 
się swiatłem, pisarz daje zawsze człowieka z 'ego ca ła 
a~mosferą. ~awędzi się tu wyłącznie o sprawa~h pozor~ 
me pozbaw10nych znaczenia i związku i dopiero z od
ległości, kiedy sztuka odejdzie, widzi się, jak każde 
słowo, każdy odcień są głęboko komiczne, jak wszystko 
z~okrągl~ się pięknie i logicznie bez natrętnej symboli
ki. Z bliska wydaje się to bezsensowną gmatwaniną 
barwn_Y~h plam, z daleka całość zaokrągla się w obraz, 
sprawiaJący ogromne wrażenie. 

Lion Feu chtwanger (1937) 

.. , . Pożegnanie nowej, młodej 
ROSJI z przesz~oscią, która się przeżyła i skazana jest 
na s~,Ybki kome_c --:- oto_ myśl zasadnicza „Wiśniowego 
sadu . D~wne zyc1e doJrzało do tego stopnia, że już 
wydaJe się ono bezsensowne J. ak wodewil widmowe" 

' " J 



nierealne. Taki oto nastrój sztuki. ( ... ) Skończyć z 
przeszłością! Na tym polega patos sztuki. ( .. . ) 
Przyszłość nie należy do Łopachina! „Wiśniowy sad" -
to sztuka o przeszłości, teraźniejszości ojczyzny. Przy
szłość staj e przed nami ja ko niebyw ale piękny sad. 

Włodzimierz J ermilow ( 1952) 

Ostatnią nowelą Czechowa 
była „Narzeczona" (1903), ostatnim dramatem „Wiśnio
wy sad", utwory, w których geniusz - spoglądając z 
determinacją na bliski kres i nie ulegając grozie cho
roby i śmierci - jeszcze n siu ju grobu głosi na
dziej ę. 

Tom asz M ann (1954) 

„Wiśniowy sad" wyrasta 
przede wszystkim w CISZY. Jest to jak gdyby wielka 
pantomima, zdobna niekiedy - w formie tyrad - w 
prawdziwe poemaciki, tak jak zdobi się jednolity na
szyjnik zawieszając na nim gdzieniegdzie piękny klej
not. 
A reszta? To dyskretna oprawa krótkich replik, w któ
rych jest osadzone to wyjątkowe milczenie. 
„Wiśniowy sad" płynie powoli jak życie. To źródło, 
które bardzo delikatnie szemrze głosem duszy. Mało 
jest sztuk dających to „fizyczne" wrażenie przepływa
jącego czasu. 
A dzieje się tak dlatego, że „Wiśniowy sad", biorąc 
całkowicie począt~k w milczeniu, odtwarza w wyjątko
wy sposób TERAZNIEJSZOŚĆ. A teatr jest sztuką te
raźniejszości. ( ... ) 
Nad „Wiśniowym sadem" ciąży śmiertelne przeznacze
nie, ledwie autor otrze się o nie przelotnie, a już się 
zatrzymuje, potem wymyka , aby go uniknąć. I tak 
przechodzi się od codziennej chwili do sentymentalnego 
wzruszenia, od wzruszenia do uogólnienia refleksji, od 
refleksji do kaprysu, od żartu do rozważań społecznych 
itd. itd. i nigdy nie zostaje wyczerpana do końca żadna 
z tych chwil, stanowią one tylko próbę ucieczki od nie
bezpieczeństwa, ku któremu wciąż się nawraca. Nastę
pują po sobie kolejne momenty odrętwienia i nagłe 
wzdrygnięcia, jakby w wysiłku wyrwania się temu 

magnetycznemu przyciąganiu, które wchłania w nie
szczęście ... albo jak wtedy, gdy bronimy się przed snem 
w obawie, że dosięgnie nas w nim śmierć. ( ... ) 
„Wiśniowy sad" to jedno z bardzo nielicznych dzieł , w 
których zatracić się może cały zespół. Zapomnieć , że 
znajduje się w teatrze, lecz głęboko uwierzyć 1,\ is tn ie
nie tej rodziny, istnienie tego domu i w życiową praw
dę tego wszystkiego. 

Jean-Louis Bar rault (1954) 

Zamiast tego, co jest zazwy
czaj w ?ra1~a c ie _ - o~tr:y:mi. liniami nakreślonej akc}i, 
~ywołuJąCeJ zac1ekaw1em e i podniecen ie - mamy t u 
ciągłe, swobodne odsłanianie się charakterów, skoordy 
nowany rytm nastrojów, wzrastającą bliskość uczucio
wą wobe~ ludzi przedstawionych w sztuce i pogłębieni 
wzruszeniem zrozumienia ich świata, jakbyśmy sami 
uczestniczyli w ich doświadczeniach. Po kilkakrotn rn 
obejrzeniu „Wiśniowego sadu", wystawionego ze s'ta
rannością, jakiej ta sztuka wymaga, zaczyna nam si ę 
niemal zdawać, że byliśmy tam rzeczywiście z tymi 
ludźmi, kiedy pani Raniewska, Ania, Karolinka i Asia 
pizyj1echały z Paryża tak późno, albo wtedy, gdy v;szys
cy, oprócz zapomnianego starego Firsa, opuścili pogrą 
żający się w mroku dom. 

John Boynton Priestley (1960) 

W „Wiśniowym sadzie" Cze
chow podpatruje ludzi w chwilach bezczynności i bez
władu, pozaczasowych, niedramatycznych momentach 
gdy życie wewnętrzne objawia się nieopatrznie w sło~ 
wach. Podpatruje ludzi w ich samotności. Komedia 
Czechowa polega na ścieraniu się ze sobą tych samot
ności. 

Victor Sawdon Pritchett (1961) 

Lekkomyślność i nieporad
nosc zyciowa byłych właścicieli wiśniowego sadu do
prowadziły do ruiny wspaniały majątek. Musieli z nie-
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go zrezygnować całkowicie. Żal im wiśniowego sadu. 
Ale jednocześnie nie przeżywają tego tragicznie, nie 
pozwala im na to pełna wdzięku, zaprawiona kabo
tynizmem lekkomyślność. ( ... ) 
„Wiśniowy sad" nawet w swych warstwach grotes rn
wych, sarkastycznych nie daje materiału do głośnych 
wybuchów śmiechu. 

Rene Śliwowski (1964) 

W „Wiśniowym sadzie" oglą
damy samych siebie w młodości i w sta rości i zarówno 
młodzi, jak starzy rozśmieszają nas; n ie możemy jed
nak nie poczuć się dotknięci tym śmiechem, ponieważ 
nasze rozbawienie modyfikovvane jest współczuciem. ( ... ) 
„Wiśniowy sad" jest sztuką ukazującą stosunek do ży
cia pod działaniem stresu i pewien sty l życia w mo
mencie przemijania. 

J. I. Styan (1 968) 

Wyb ó r P. M. 
Cyta ty w przekładzie: Izabeli C zcrrn a k o 
wcJ, Pawia Hertza, Ewy K rasnowolskie J. 
Zygmunta Kubiaka, Natalii Mod2e !e w
skiej, Zofii Petersowej, Rene S liwow
skiego i Ewy Zycieńskiej. 

Reżyser Aleksandr Wilkin S cc nogr 3. f Wasilij Wale r iu > 

ROZMOWA Z ALEKSANDREM WILIHNEM 
I WASILIJEilf WALERIVSEilf 

Pytanie: Prosiłbym Panów na wstępie o krótką cha
rakterystykę własnej drogi twórczej. 

Aleksandr Wilkin: Od dwudziestu lat jestem związany 
z Teatrem na Tagance w Moskwie. Po ukończeniu szko
ły teatralnej występowałem w nim jako aktor, potem 
zająłem się reżyserią. Zresztą do dziś uprawiam oba 
zawody. Jako reżyser wystawiałem swoje prace nie 
tylko w Moskwie. Reżyserowałem również w radiu i te
lewizji radzieckiej. 

Wasilij Walerius: Z wykształcenia jest plastykiem. 
Uprawiam grafikę książkową. Miałem to szczęście, że 
uczyli mnie najwięksi mistrzowie w tej dziedzinie. Trze
ba Panu wiedzieć, że szkoła radziecka j es t ceniona 



i znana w swiecie. Ma tę samą wysoką markę, co na 
przykład polski plakat. Scenografią teatralną zaintere
~owałem się blisko dwadzieścia lat temu. Współpracu
Ję ~ylk~ z _reżyserami, których propozycje sceniczne wy
d~Ją mi się godne. uwagi. Z całą pewnością należy do 
n~ch ~eksandr Wilkin. Myślę, że ciekawa sztuka jest 
rowi:i1ez powodem, dla którego podejmuję się takiej 
wspołpracy. W c_iągu ostatnich piętnastu lat przygoto
wałem scenografię do osiemnastu przedstawień . To nie 
jest dużo. Dbam o to, by nie naruszać tych proporcji. 

Pyt.: Czy „Wiśniowy sad" jest Panów pierwszą pracą 
poza Związkiem Radzieckim? 

A. W.: Tak,. realizacja w Polsce jest naszą pierwszą 
pracą zagraniczną. 

Pyt.: Iloma wspólnymi realizacjami zaowocowała Pa
nów współpraca w ciągu tych lat? 

W. W.: Przedstawienie szczecińskie jest siódme z kolei. 

Pyt.: Odbyliście Panowie kilka prób z aktorami na
szego teatru. Widzieliście ich również w Uciechach 
staropolskich". Czy zdaniem Panów mol~a mówić 
o :óżnic-y_ _między aktorem radzieckim a aktorem pol
skim? Jesli tak, na czym te różnice polegają? 

~· W.: Jeśli pyta Pan o specyfikę jednego i dru
~1ego_ akt~rstwa, _ to chcę powiedzieć, że język teatru 
Jest Jęz_ykiem międzynarodowym . I jeśli jest to język 
zrozur_niały dla wszystkich, oznacza to - ni mniej, ni 
więc~J -:----- dobre aktorstwo. Różnice w sposobie przed
stawiania rzeczywistości teatralnej, te i inne techniki 
aktorskie, to tylko środki dochodzenia do celu . Is totne 
jest, czy są one na tyle skuteczne, ażeby przekonać wi
dza co do swej autentyczności. 

W. W.: Prawdziwy aktor to właśnie aktor wychodzący 
poza utarte kanony, szkoły grania, kierujący się włas
nJ'.m _zr_nysłem odczuwania i in terpretowania rzeczy
wistosci. 
A. W.: To jasne, że każdy aktor, a tym bardziej dobry 
aktor, uzewnętrznia pewne cechy właściwe dla naro
du, z którego się wywodzi. Mówi się przecież o aktor
stwie ~imnym i aktorstwie gorącym, przypisując go po
szczegolnym nacjorr. . I to jest prawda. Al e o randze 
akt?r~twa. r?zstrzyga jeszcze co innego. Nazwałbym to 
um1eJętnosc1ą u o g ó 1 n ie n i a racji tkwiących nie tyl
ko w odtwarzanej postaci, ale również poza nią, w świe
cie .~ewnętrznym. Taki ~ktor winien odbierać rzeczywi
stosc w kategoriach uniwersalnych, ogólnoświatowych. 

Toteż i jego poziom zawodowy musi być wysokiej świa
towej klasy. Zdaję sobie sprawę, że mówię teraz o idea
le. 

Pyt.: To pytanie musi paść . Wiem, że realizatorzy go 
nie lubią. Chcę zapytać o koncepcję szczecińskiego „Wiś
niowego sadu" w Panów ujęciu. 

A. W.: Z koncepcjami bywa różnie. Reżyser powiada: 
„Właśnie to chcieliśmy przedstawić. Czy to jest zro
zumiałe?" I słychać odpowiedź: „Zrozumiałe, że nie 
przedstawiliście tego, co zapowiadaliście". I nie chodzi 
o to, ażeby zdawać rachunki z głoszonych uprzednio 
deklaracji, ale o to, że w tak postawionym pytaniu nie 
uwzględnia się elementów decydujących o rzeczywi
stej wartości przedstawienia. Teatr jest sztuką zespo
łową. Dzieło sztuki teatralnej, j eśli ono w ogóle staje 
się takim dziełem sztuki, określa całkowita zgodność 
trzech komponentów: materiału autorskiego, gry aktor
skiej i stopnia przygotowania oraz wrażliwości widza 
do odbioru przedstawienia. Jeśli wszystkie te kompo
nenty łączą się ze sobą , wtedy możemy mówić o po
wodzeniu zamierzenia. Jeśli zaś mówimy tylko o kon
cepcji reżyserskiej, to w zasadzie ograniczamy się do 
j1ednej części ogólnego planu. Sztuka reżyserii jest 
przecież sztuką interpretacji dzieła. 

W. W.: Najkrócej mówiąc, treść dzieła jest już samym 
dziełem. 

A. W.: Dlatego pytanie o id · ę przedstawienia, które 
jeszcze nie powstało , jes t py taniem nieco na \vyrost. 
Ta idea formuje się przecież w samym procesie two
rzenia. Możemy co najwyżej rr..ówić o zespole najroz
maitszych odczuć emocjonalnych, intelektualnych czy 
kulturowych trafiających bądź nie trafiających do 
wyobraźni widza. 
W. W.: Nie zgadzam się z twierdzeniem, że tylko od 
nas zależy to, co zda1·za się na scenie podczas przed
stawienia. Ostatecznym i decydującym rezultatem na
szej pracy jest właśnie emocjonalny i intelektualny 
stosunek widza do tego, co sobie założyliśmy. 
A. W.: Czy wręcz zaprogramowaliśmy. 
W. W.: Wczoraj spytano mnie, jak będę pracował nad 
dekoracjami do „Wiśniowego sadu". Co mogę dodać do 
tego, co widać na projektach i rysunkach? Niewiele. 
Jak będzie naprawdę, pokaże niedaleka przyszłość. 

Świadczyć będzie o tym samo przedstawienie. Ale dziś 
za wcześnie o tym mówić. 



Pyt.: Czechow uważał, że Stanisławski nie rozumie 
„Wiśniowego sadu", robi zeń łzawy dramat, z kolei Sta
nisławski tę samą niezrozumiałość zarzucał autorolLJi. 
Chcę Panów zapytać dosyć prowokacyjnie, czy racja 
któregokolwiek z nich znajdzie zastosowanie w spek
taklu. 

A. W.: Artystę można sądzić jedynie według kryteriów, 
które sam sobie wyznaczył. Ponieważ jednak każdy ma 
prawo do swo.i egu odczytania rzeczywistości, to ma je 
z pewnością i Czechow, i Stanisławski. Osądzać te dv:ie 
postawy, opowiadać się za jedną czy drugą, byłoby 
czymś wielce niestosownym wobec wielkich reforma
torów rosyjskiej sceny. Mnie zawsze zadziwiają kry
tycy, którzy nie znając podstaw twórczego procesu w 
pracy teatralnej dochodzą do zatrważających w swojej 
absurdalności wniosków. Czytam niektóre recenzje 
z własnego przedstawienia i mimo najszczerszych chę
ci nie rozpoznaję go. Mało kto stara si ę wniknąć w krąg 
myśli reżysera . Coraz r zadziej by wa to propozycja in
telektualna. Albo nikogo to już nie obchodzi, albo nie
wielu już się na tym zna . Najczęściej wysuwa się dy
rektywy, co powinno być w spektaklu, co być nie po
winno albo czego w nim nie ma. Natomiast o tym, co 
jest, pisze się mało i od niechcenia . Mówię o t m dla
tego, że być może koncepcje Czechowa i Stanisław
skiego nie odbiegają od siebie tak daleko. Ja w każdym 
razie nie uważam, aby tak bardzo odbiegały. 

Pyt.: Na zakończenie zapytam, czy w dobie rozu;oju 
środków masowego przekazu, kiedy nacisk kładzie się 
na „akcję'', „dzianie się", te wewnętrzne dramaty Cze
chowa z tym swoim subtelnym drążeniem ludzkiej psy
chiki, nie brzmią dziś anachronicznie. Czy widzowi dzi
siejszemu nie sq one najzwyczajniej obojętne? W ja
kim więc stopniu można mówić, że Czechow jest nam 
pisarzem bliskim, współczesnym? Czy postępująca pau
peryzacja odczuwania rzeczywistości, jeśli tę rzeczywi
stość trafnie odczytuję, nie oznacza po prostu odejścia 
publiczności od tego, co dotąd stanowiło kanon i wz0-
rzec postępowania? 
A. W.: To, czy twórca jest współczesny, czy nie, zależy 
od tego, czy problemy, których dotyka, znajdują od
dźwięk na widowni. Autor żyjący współcześnie może 
być zupełnie niewspółczesny i, odwrotnie, Arystofanes 
może się okazać najlwspółcześniejszym twórcą, jakiego 
w ogóle znamy. Zależy to od interpretacji reżysera, 
aktorów, scenografa, wszystkich tych, którzy pracują 
na końcowy efekt przedstawienia. Jeśli więź pomiędzy 

sceną a widownią jest silnie odczuwana, niemal na po
graniczu identyfikacji, możemy z całą pewnością mó
wić o użyciu współczesnych środków wyrazu. 

W. W.: To jakby nakaz chwili. Sztuka, chcąc nie chcąc, 
zawsze wyraża swoją epokę. Rzecz jasna, nie jest się 
współczesnym jedynie przez fakt istnienia w jednej 
przestrzeni i w jednym czasie. Takie uwarunkowania 
ułatwiają „bycie współczesnym", ale go nie ustanawia
ją. Ustanawia konieczność czy wręcz powinność wyra
żania tego, co znajduje dostęp do serca twórcy, a po
przez niego dociera i do serca poszczególnego widza . 
I ta właśnie relacja , która przebiega na granicy bólu, 
gdyż proces komunikowania się nie jest dla obu stron 
przP. j rzysty, staje się, gdy to się uda, najbardziej współ
czesną formą porozumienia. 

A. W.: Pytanie c miejsce Czechowa w tym naszyrn 
wielopłaszczyznowym i wielowarstwowym świecie, nie
samowicie skomplikowanym i niejednorodnym, jest w 
gruncie r zeczy wołaniem o wartości zapomniane albo 
świadomie przemilczane. Uważam, że ta programowa 
jak gdyby bezwzględność dzisiejszej egzystencji, \Vy

rażająca się w pewnej szorstkości odczuwania, wywo
łuje ciągoty przeciwne. Ludzie coraz częściej poszukują 
w dziele sztuki punktu oparcia dla swoich wątpliwości 
i dążeń, czegoś, nad czym można się zastanowić i po
myśleć. A Czechow, jak mało kto, daje chyba tę szan
sę. 

Rozmawiał: 
Mirosław Grzegorczyk 
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SCENA DUŻA 

Tadeusz Klimowski 
ZA SIEDMIOMA STRUN AMI ' 
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DZIEWCZYNKI 

Jerzy Szaniawski 
ŻEGLARZ 

Wojciech Bąk 
SŁUGA DONKISZOTA 

Michał Bałucki 

DOM OTWARTY 

UCIECHY STAROPOLSKIE 
opracowanie i inscenizacja 
Kazimierz Dejmek 

SCENA ,MAŁA 

Aleksander Fredro 
MĄŻ i ŻONA 

Tito Strozzi 
MIŁOŚĆ AKTORÓW 
(Gra i rzeczywistość) 
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