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Wszystkie te sztuki, czy to będzie "Wiśniowy 
sad", "Wujaszek Wania" czy też "Trzy Siostry", ma
ją w sobie jakąś skazę pierwotną, ukrywają grzech 
pierwotny, który stawia ich doskonałość pod zna
kiem zapytania. Wszystko, co w nowelach zostało 
powiedziane w sposób jasny, oszczędny, w nienagan
nym układzie kompozycyjnym, powtórzył autor w 
dramatach rozwlekle, niejasno i w formie oscylują
cej na pograniczu możliwości teatru, na granicy mię
dzy teatrem a nie-teatrem. I to jest zdaje się najsłab
szą, a zarazem najsilniejszą stroną kunsztu sceniczne
go Czechowa, przyczyną dla której tyle ciekawości 
skupia się wokół tej sztuki, kuszącej jak gdyby para
doksalną "niemożnością". („.) Czechow jest już na 
granicy między teatrem i nie-teatrem. Dlatego za
wsze będzie kusił i bardzo rzadko będzie się udawał. 

Erwin Axer, Antyteatr Cz.echowa 

PRAPREMIERA I POLSKA TRADYCJA SCENICZNA 

Sztuka pow tała w 1900 roku niejako na zamówienie Moskie
wskiego Teatru Artrtycznego (MChAT), który z wielkim powodzeniem 
wystawił dwa wcześniejsze Jramaly pisarza "Mewę" (1898) i "Wujaszka 
Wanię" ( 1899). Prapremiera odbyła i~ w 190 I roku, a jej sceniczny 
kształt na wiele lat zdctem1inował sposób wystawiania i interpretacji 
utworu na scenach rosyjskich. 

* * * 
Gdy Czechow przeczytał nam. aktorom i ·eżyscrom, dawno ocze

kującym nowej sztuki naszego ulubionego aulom, swoje ''Trzy siostry", 
zapanowało jakieś pełne niedowierzania milczenie. Zmie. zany Czechow 
uśmiechał s ię , poka lywał nerwowo. kręcił się między nami ... zaczęliśmy 
coś mówić. słyszało siQ urywane zdania: "Przecież to nie sztuka, to dopi -
ro szkic sztuki", ''Tego nie da się zagrać. tu nie ma ról. są tylko sugestie". 
Szło ciężko, wiele trzeba było jeszcze przeorać w naszych duszach . 

Lecz oto minęło kilka lat i już ze zdziwieniem myśleliśmy: w ja
ki sposób ta nasza ulubiona ztuka. tak mocno przeżyta, taka głęboka, ta
ka pełna trcśd, trafiająca do najskrytszych pięknych zakątków duszy ludz
kiej, mogla , ię nam wydawać nie sztuką, lecz szkicem; jak mogliśmy mó
wić, że nic ma w niej ról? 

Olf?a Knipper, C::.echow we wspomnieniach swoich współczesnych 

* * * 
... Czechow jest niczgłQbiony , gdyż mimo codzienności. którą niby 

to zawsze przedstawia, swą głęboką myśl ą przewodnią mówi ni o czymś 
przypadkowym. osobistym. lecz o Ludzk im (przez duże L). 

Dlatego właśnie marzenia jego o przyszłym życiu na ziemi nie są 
małe, m ieszczańskie i ciasne, lecz przeciwnie - wielkie, szerokie. idealne 
i zapewne nic spełnią s i ę nigdy. lecz dążyć do ich real izacji na leży choć 

się ich realizacji nie osiągn ie. 

Marzenia Czcc~10wa o przy złym życiu mów i ą o wysokiej kultu 
rze duchowej, o Du zy wiata, o Człow ieku , który potrzebuje nie "trzech 
łokc i ziemi", lecz cal 'j ku li ziemskiej, mówią o nowym wspani· łym ży

ciu, dla którego musimy jeszcze dwieście, trzysta, tysiąc lat pracować w 
pocie czoła i cierpie -. 

To wszystko leży już w zasięgu w ieczności i nie można myśleć o 
tym bez wzruszenia. 

Konstanty Stanisławski , Moje iycie w sztuce 

''Trzy siostry" są więc sztuką o ni możnośc i działania. Dotych za 
sowe inscenizacje nie brały tego pod uwagę . W inscenizacjach MChAT-
u, które ogląda łem wielokrotnie z najwyższym zdumieniem, by ł a to sztu-



ka o tęsknocie c.lo lepszego świata. MChAT rozumiał Czechowa dość sen
tymentalnie , wbrew naturze tego pisarza. który był bardziej bczl11osny niż 
czuły („ .) Dlatego kicJy słyszałem aktorów mówiących swoje kwestie w 
''Trzech siostrach" w najwyższym uniesieniu, kiedy młoda Irina śpiewała 
jak cerkiewny ba" kiedy Olga niemal unosiła się w powietr1u. wymarzy 
łem obie reżysera. który tę tęsknotę w końcu pcxlcpczc i wyszydzi . Zgod
nie zresztą z pragnieniem Czed1owa. 

e 
Ryszard Przybylski. Wrajemnic::.enir(i· los 

Na sceny polskie wprowadził ''Trzy siostry" Bronisław Dąbrowski 
inscernzacją w krakowskim Teatrze im. Juliusza Slowackieg ( 1949). 
Wierne mchatowskim wzorom i entuzjastycznie przyjęte p17ez krytykę 1 

publiczność przedstawienie to w znaczący sposób przyczyniło się Jo za
szczepienia w naszym teatrze mchatowskicgo ujęcia sztuki i jego Jomina
cji przez długi czas. 

* * * 
„.Oczywiście spektakl nic był wolny od pewnego sentymentalizmu 

i nastrojowości, co trochę przybl i l.ało jego koncepcję do MChAT-owskiej 
(zło~liwi żartowali. że to Mchata Wuja Bronia), niemniej jednak była ona 
zupełnie odmienna od dzieła Niemirowicza - Danczenki i Stanisławskie
go. („.} W przedstawieniu, w którym na ogół dominowały nastroje bezrad
nej wegetacji i tęsknoty do innego. bardziej celowego życia 1 pracy. stara 
łem się wydobyć w zakończeniu sztuki akcent optymistyczny. zapowiada
jący przemian\ i odnowę form życia. 

Bronisław Dąbrowski. Na deskach .ill'iar oznaczających 

Swoistą artystyczną polemiką z realizacją Dąbrowskiego. a tym 
samym u·adycją MChAT-u były spektakle Erwina Axera w warszawskim 
Teatrze Współczesnym ( 1963) i Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Naro
dowym ( 1972). 

Realizacja Axera uznana została za naj wybitniejsze przedstawienie 
''Trzech . ióstr" w polsk im teatrze_ Nic zaprzeczało ono tradycji w sposób 
zasadniczy , ale modernizowało ją w zgodzie ze współczesnym typem 
uczuciowości i widzenia św iata. 

"Przedstawienie jest pozom ie z imne, przeanalizowane, opracowa
ne i przepracowane w najdrobniejszych szczegółach. Ale drąży je 
wyraźnie celowo maskowana pasja . We wspaniałym koncercie aktor
skim Mrozowskiej. Lipińskiej, Opalińskiego, Łomnickiego. Borowskie
go, w którym trudno kogokolw iek wyróżnić, największe efekty uzyski w -
ne są nic przez pauzy i wyciszen ia, ale przez zgrzyty i dysonanse. które 
tkw i ą w materii aktorskiej tej sztuki , a le których dotychczas można się by-

J 

Io tylko domyślać". Przedstawienie wydobyło tragedię ludzi samotnych, 
obcych sobie. ludzi beznadziejnie słabych . których wszelkie Jążenia i na
miętności rozpływają się we wszechobecnym sentymentali i mie. A jedno
cześnie przecież wszystkie te delikatne i mgławicowe konflikty są posta
wione w nawias. Skonfrontowane z zasadniczym dramatem ludzkiego ist
niema. zostają w artystycznym wnioskowaniu bezlitośnie w;kpione. 

Jan Klossowie-:,, C-:.echo1i 11· Teatrze Wspclłczesnym 

Przegląd Kulturalny 

Propozycja inscenizacyjna Adama Hanuszkiewicza zrewolucjo
nizowała tradycyjną interpretację sztuki, wydobywając z dramatu elemen
ty komediowe. Stalo się to przyczyną wielu kryty znych opinii i polemik. 

* * * 
".„stosowana przez Hanu zkicwicza metooa wiązania bierności 

bohaterów utworu ze śmiesznością motywującą siy upraszczaniem po ·ta
c i, prowadzi w spektaklu raz po raz Jo pia kiej karykatury, a Czechow 
miał się za komediop isarza. a nic karykaturzystę . 

Jer::.y Niesiobędz.ki, Trzy sioslry po nowemu~ 

Fakty i Myśli 1972 

Dość sporo pisało się. że teatr Hanuszkiewicza poddał autora stra
sznej tyranii reż sera. Było to jedno z najbardziej śmiesznych nieporozu
mi1::ń naszej powojennej krytyki teatralnej.(.„) 

Hanuszkiewicz nic ilustrował . ie wypełnił tek tu Czechowa wy
czytaną ideą, lecz żywymi ludźmi. Aktor, wchodząc w narzuconą sobie 
sytuację. rozwiązuje ją zgodnie ze swoim charakterem, ze swoim syste
mem wartości i w sposób naturalny wno i na scenę pod tawowy element 
wodewilu: wielką różnorodność uczuć i bogactwo skrajnych tonów . (.„) 
Czechow uważał. że ''Trzy siostry" są wodewilem. Jednak kiedy przyjrzy
my się. jakich zmian dokonał w poetyce tego gatunku, dojdziemy do 
wniosku że jest to parodia wodewilu_ Stanisławski, któremu wodew il ko
jarzył się z zawrotnym tempem i kupletem, zresztą zgodnie z ówczesnym 
stanem rzeczy, mógłby rzeczywiś ie zapytać: a cóż wspólnego mają 
"Trzy siostry" z wodew ilem? Parodia Czechowa nie polegała bowiem na 
intensyfikacji typowych dla gatunku cech. Wręcz przeciwnie. Parę cech 
nawet wyelim i nował. Nic sparodiował chwytów literackich, lecz to, co się 
powszechnie wówczas nazywało życiem wodewilowym, z pozoru tyle na
iwnym, co raJosnym. 

Ryszard Przyhylski, Wtajemniczeni!:;· los 

* * * 



Czechow o "Trzech siostrach" 

(„ .)Sztuka jest smętna, nieco rozwlekła, niewygodna; mówiQ - nie 
wygodna, ponieważ ma na przykład cztery bohaterki i nastrój, jak siQ to 
mówi rozpaczliwie ponury. 

(z listu do Wiery Komisariewskiej) 

( ... )No, jak tam Trzy siostry? Sądząc z listów, wszyscy robicie nie
stworzone gł u pstwa. W Ili akcie hałas„. Dlaczego? Hałas słychać z dale
ka , za ceną. hałas przytłumiony , niewyraźny, a na :cenie wszyscy są zmę
czeni, prawie śpiq. („ .) Pamiętaj, że jesteś śmieszką i złośnicą.(„ . ) 

Mila moja, skrucha Maszy w IIl akc ie to nic żadna skrucha, tylko 
szczere wyznanie . Graj nerwowo, ale nic po desperacku, nic krzycz, 
uśmiechaj się choć chwilami, przede wszystkim graj tak, żeby czuło si<,: 
znużenie nocy. I żeby się czuło . że jesteś mądrzejsza od Twoich sióstr, 
przynajmniej uważasz siQ za mądrzejszą. ( „. ) 

Czy dobrze grasz, mój skarbie? Oj, uważaj' Nic rób smutnej mi
ny w żadnym akcie. Gniewną owszem, ale nic smutną! Ludzie, którzy od 
dawna kryją w sercu jakąś zgryzotQ i już się z nią oswoil i, tacy ludzie tyl
ko gwiżdżą po cichu i 1.;ZQsto się zamyślają. Ty równ ież zamyślaj siQ ZQ

sto na scenie w czasie rozmowy.( „.) 

(;::listów do Olgi Knipper, aktorki MChAT-u, k1óra grała rolę Maszy w 
prapremierowym przedstawieniu dramatu. ) 

* * * 
Odpowiadam na Pańskie pytania. 

I. Irina nic wie, że Tuzenbach idzie na pojedynek, ale się domyśla, 
że w zoraj s tało · i ę coś złego, coś co może mieć ważne i jak najgor ze na
stęp twa. A gdy kobieta czegoś się domyśl a, to mówi : "Wiedz i ałam , wie
działam ." 

2. Czcbutykin śp iewa tylko słow a: "To ci orzech. to ci orzech, twar
dy orzech do zgryzien ia„." Są to słowa z opere tki, którą grano k iedyś w 
Ermitażu . Tytu łu nic pamiętam.( „ . ) Czebutykin nic więcej nie powin ien 
śpiewać , b inaczej jego zejśc ie ze sceny będzie się zanadto przedłu żało. 

3. Solony i totn ie sądzi, że je t podobny do Lenn ontowa; ale oczy
wi 'cie nic jest podobny - to pomysł śmiechu wart. .. Stara się upodobn ić 

zewnę trzn ie do Lermontowa. Podobieństwo ogromne, ale ty lko w mnie
maniu Solonego.(„.) 

(list do Josafa Tichomirowa, aktora MChAT-u ). 

Pisze Pan, że w III akcie Natasza, snuje s ię w nocy po domu, ga
si światło i szuka złodziejów pod meblami. Ale wydaje mi się, że będzie 
lepiej, jeże l i Natasza przejdzie przez scenę po lini i prostej, na nic i na ni
kogo nic patrząc ze św iecą w ręku a la lady Makbet - to krótsze i 
groźn iejsze. ( ... ) 

(list do Konstantego S1anisławskiego) 

* * * 

TEATR SZWEDZKA 2/4 

w bieżącym repertuarLe: 

JAMES JOYCE 

inscenizac.ia Henryk B·1rauowski 

„.jest to spektakl zdumiewający . Otóż zdumiewa w nim przede wszystkim 
bogactwo wyobraźni reżysera przy równoczesnym zachowaniu pełnej 
wierności autorowi./. „/Na scenie-ulegającej /wraz z widownią/czterem 
transformacjom-roi się od reżyserskich pomysłów.nigdy jednak nie 
budzących zniecierpliwienia, a przeciwnie: imponujących stopniem 
współgrania z akcją kolejnych dramatów,gdyż każda z czterech etiud jest 
naturalnie dramatem. 

Juliusz Kydry1isk.i Dziew1ik Polski 
BOOUSIAW BC~ER 

KWARTET 
DLA CZTI:RECH AKT'ORĆW 

reżyseria i sccnogrnfia MIKOłAJ GRABOWSKI 

Dobrze wyreżyserowany, starannie zagrany - a tak jest na Szwedzkiąj -
stanowi spektakl frapujący dla amatorów sztuki teatralnej. dla tych 
wszystkich, których fascynuje sam żywioł teatru i teatralności 

Wanda Zwinogrodzka, Gazeta Wyborcza 

Jean Genet 

"POKOJÓWKI" reżyseria i scenografia Krz)'SdofKclm 

... jak wspaniale zagrały obie aktorki ! Od bardzo dawna takiego grania 
nie widziałem„.! 

Zdzisław Pietrasik , Polityka 

WoYiiCK 
SPEKTAKL 

WOJCIECHA MARYAŃSKJEGO 

Takie role nieczęsto zdarza się dziś widywać w t eat rze . „Przejmującą ludzką 
prawdę egzystencji ujawnia cała inscenizacja, czysta, pozbawiona emfazy, a 
jednocześnie na wskroś poetycka. 

Wanda Zwinogrodzka, Gazeta Wyborcza 
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