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Każdy z nas ma uluyty w jakimś czasie, zawie
szony w jakiejś przestrzeni swój własny wiśniowy 
sad. Takie jedyne miejsce czy zdarzenie najpięk
niejsze na świecie. Obdarzone urodą zupełnie nie
pojętą i niedostrzegalną dla otoczenia. Nie tylho 
dla Łopachina. Nie warto obcym tej urody opowia
dać, ani po/wzywać. Oni i tal< za chwilę spojrzą na 
zegareh. 
Każdy z nas ma również własnego Łopachina. 
- Pani to chyba jest chora - powiedział przed 

kilhunastu laty mój osobisty Łopachin rozglądając 
się zatroskanym ohiem po moim świeżo oswojonym 
poddaszu. - Przecież panią tah w pracy szanują, 
pani mogla dostać normalne mieszlwnie. W blo
kach. No i z czego pani się tak cieszy? 
Łopachin wciąż przypomina nam o konieczności 

liczenia się z racjami tah zwanego zdrowego roz
sądlw. A także o wynikającej z nich gorzhiej 
potrzebie rozstania się z samym sobą wrośniętym 
w jakiś pejzaż, w ulubione dekoracje. W wiśniowy 
sad, cały w hwiatach,jedyne miejsce, gdzie można 
nagle zobaczyć dawno nieżyjącą ulwchaną Mamę, 
która przechadza się wśród drzew. To nic, że 
można ją widzieć tylho przez chwil/u;. 

I jakże się zgodzić na utratę tego najpiękniej
szego miejsca, zachowującego pamięć o naszym 
dzieciństwie, o szczę:ściu, o młodości. To wszystko 
ma za chwilę umrzeć w suchym stuhocie siehier? 

Przecież tylho między drzewami wiśniowego 
sadu jesteśmy naprawdr; i na zawsze tym, kim 
powinniśmy być. Kim bylibyśmy niewątpliwie, 
gdyby nie ta mała chwila niewierności . Uciekliśmy 
od miejsc, htóre nas hochają. Wyjechaliśmy do 
Paryża. 
Chybajuż nigdy nie uda sir; wrócić. 
Zawsze będą nas ścigać telegramy pełne tanich, 

kolorowych kłamstw. 
Jeszcze przedmioty. One też mają własne bio

grafie, równoległe do naszych, ale mają też własny , 
osobny rytm istnienia. Podhreślanie ich urody, 
odhrywanie naszej zależności od nich ... 

Oto przedmioty boleśnie stłoczone, ustawione 
byle jah, w rażącej wzajemnej niezgodzie, pozba
wione swoich miejsc, do htórych od dawna przywy
kły. 

Koniec epohi . 
Zacierają się ślady czyichś palców, niewidoczne 

cienie słów, oddechów przyspieszonych gniewem 
albo radością, gestów wytwornych i gestów znaczą
cych. 

Meble.„ A gdzież jest ta stuletnia szafa, przed 
htórą tak niedawno ldękał Gajew, ta droga i wielce 
szanowna szafa?„. 

Nie czas się nią zajmować. Teraz już pora na 
kalosze Trofimowa. 

Przecież to czwarty aht. Byleby się nie spóźnić na 
pociąg„. 

Anna Tokarska 
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4 DLACZEGO „WIŚNIOWY SAD"? 

DLACZEGO 
~ 

,,WISNIOWY SAD''? 
Uważam Wiśniowy sad za arcydzieło 

Czechowa. Spośród czterech wielkich 
sztuk, jakie napisał z myślą o teatrze, ta 
najbardziej zdecydowanie zmusza do uo
gólnień, najlepiej daje się zuniwersalizo
wać. 

Wiśniowy sad wyrasta przede wszystkim w CISZY. 
Jest to jak gdyby wielka pantomima, zdobna niekiedy 
- w formie tyrad - w prawdziwe poemaciki, takjak 
zdobi się jednolity naszyjnik zawieszając na nim gdzie
niegdzie piękny klejnot. 

A reszta? To dyskretna oprawa krótkich replik, 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 „fizyczne" wrażenie przepływa
jącego czasu. 

A dzieje się tak dlatego, że Wiśniowy sad, biorąc 
całkowicie początek w milczeniu, odtwarza w wyjąt
kowy sposób TERAżNIEJSZOŚĆ. A teatr jest sztuką 
teraźniejszości. 

To teatr najprawdziwszy. 
Teraźniejszość jest tym, co w życiu najbardziej 

nieuchwytne. Toteż nic dziwnego, że Wiśniowy sad też 
jest nieuchwytny. A więc jego właściwa akcja rozgrywa 
się w milczeniu i repliki dialogu - oprócz tych wyod
rębniających się tyrad-poematów - takjak w muzyce 
- istnieją po to tylko, aby zadźwięczało milczenie. 

Milczenie w zapasach z czasem, z tym bezlitosnym 
czasem, który przed 
nami przesuwa i na
tychmiast przetwa
rza - przed nami, na 

-naszych oczach, za 
nami PRZY
SZŁOŚĆ NADCHO
DZĄCA w PRZE
SZŁOŚĆ WSPOMI
NANĄ. 

I tak jest w 
Wiśniowym sa
dzie. To sztuka 
o .~zasie, który 
m1Ja. 

Oparta na milcze
niu i żyjąca w teraź
niejszości dramaty
czna kompozycja te
go utworu jest jak 
najgłębiej muzyczna. 
Teraźniejszość zaś 
jest materią tak ulot
ną, że nasuwającego 

się tematu autor nie może rozwinąć ani tym bardziej 
zakończyć, ale od razu przechodzi do tematu następ
nego. Zresztą nie zrobiłby tego, gdyby nawet mógł; nad 
Wiśniowym sadem ciąży śmiertelne przeznaczenie, 
ledwie autor otrze się o nie przelotnie, a już się 
zatrzymuje, potem wymyka, aby go uniknąć. I tak 
przechodzi się od codziennej chwili do sentymental
nego wzruszenia, od wzruszenia do uogólnionej reflek
sji, 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 niebezpieczeństwa, ku któremu wciąż się 
nawraca. Następują po sobie kolejne momenty odręt
wienia i nagłe wzdrygnięcia, jakby w wysiłku wy
rwania się temu magnetycznemu przyciąganiu, które 
wchłania w nieszczęście ... albo jak wtedy, gdy bronimy 
się przed snem w obawie, że dosięgnie nas w nim 
śmierć. 

To niewypełnienie każdej kolejnej chwili pozostawia 
niemy depozyt trwogi, który właśnie stanowi praw
dziwy temat. 

Gdyby jakiś kompozytor stosował w swej sztuce tę 
subtelność kompozycji teatralnej, zapewne jego muzy
ka okazałaby się ultrawspółczesna. Tematy zaledwie 
zaznaczone i natychmiast zanikające, jakby ich 
brzmienie paliło; pozorna niespoistość, układ ukrytych 
rozgałęzień oparty na głęboko przemyślanej naukowej 
metodżie. 

Tak kunsztowna kompozycja teatralna, wywodząca 
się z inspiracji muzycznej, powoduje wielkie trudności 
w zachowaniu właściwego tempa akcji dramatycznej; 
jest to przede wszystkim tempo powolne. 

Antoni Czechow: „Wiśniowy sad" - (od lewej) Ewa Sikora (Ania), Barbara Wrzesińska 
(Raniewska), Tatiana Kołodziejska (Waria). 

JEAN-LOUIS BARRAULT 

I to jest jeszcze jedna z przyczyn, dla których lubię 
Wiśniowy sad. Tempo akcji dramatycznej utworu teat
ralnego nie jest jednoznaczne z szybkością przebiegu 
wydarzeń ani z prędkością gry postaci. To sprawa 
gęstości, nie szybkości. 

Tempo akcji dramatycznej utworu wtedy okazuje się 
skuteczne, kiedy każda chwila jest dobrze wypełniona. 
Zwykło się dziś mówić, że u Czechowa mało jest akcji 

(. .. )Należy przez to rozumieć, że u Czechowa napotyka 
się mało kombinacji akcji, mało spiętrzeń wypadków, 
mało zawikłanych intryg; nie znaczy to jednak, że jest 
mało akcji. Nie należy utożsamiać Akcji z Intrygą. 
„Niechże to, co czynicie, będzie zawsze proste i 

jednoznaczne" - powiada Horacy. A Racine dodaje: 
„Wszelka wynalazczość polega na robieniu czegoś z 
niczego." Przeciwnie, w Wiśniowym sadzie akcja jest 
nieustająca, napięta i pełna, bo, powtórzmy to raz 
jeszcze, każda chwila jest dobrze wypełniona. Każda 
chwila ma własną gęstość, lecz gęstość ta nie zawiera 
się w dialogu, lecz w milczeniu, w przepływającym 
życiu. 

Temat Trzech sióstr można by tak streścić: 
Chciałybyśmy pojechać do miasta. 
Czy pojedziemy do miasta? 
Nie pojedziemy do miasta. 
Jeden tylko katalizator („przedmiot", o którym mó

wił Stanisławski) wystarczy, aby rozwinęła się ta 
jedyna i bardzo prosta akcja: katalizatorem tym są 
wojskowi. 

W Wiśniowym sadzie akcję tworzy sam katalizator 
- majątek, wiśniowy sad. 

Akt I: grozi sprzedaż wiśniowego sadu. 
Akt II: wiśniowy sad ma być sprzedany. 
Akt III: wiśniowy sad zostaje sprzedany. 
Akt IV; wiśniowy sad został sprzedany. 
Cała zaś reszta - to życie. 
Dom drzemie, pogrążony w nocy, w oczekiwaniu -

przybywają oczekiwani goście - pije się kawę -
otwiera się telegram - kładzie się do snu - zbliża się 
ranek - budzą się ptaki. 

Ludzie małymi grupkami zasiadają kolejno na tej 
.samej ławce, tak jak rodziny jaskółek gromadzące się 
na jednym przewodzie telegraficznym - w oddali 
przechodzi żydowska orkiestra - wstaje księżyc. 
Tańczą - otwarty zostaje nowy telegram - wypi

tych kilka szklanek kwasu - parokrotnie gra się w 
karty - dwie osoby wracają do miasta. 

I oto trzeba opuścić wiśniowy sad - pakuje się kufry 
- wybiera meble - na podwórzu dzwonią dzwonki 
przy końskiej uprzęży - zamyka się okiennice -
ostatnie spojrzenie na stare ściany - to już koniec. 
Mało sztuk tak absorbuje aktorów, jak Wiśniowy 

sad. 
Rzadko się zdarza, aby aktor się zatracał, lecz jednak 

czasem się to zdarza. Aktor przeżywa wówczas najlep
sze chwile swego artystycznego żywota. 

Rzadziej jeszcze się zdarza, aby zatracił się cały 
zespół. Wiśniowy sad to jedno z bardzo nielicznych 
dzieł, w których zatracić się może cały zespół, zapom
nieć, że znajduje się w teatrze, lecz głęboko uwierzyć w 
istnienie tej rodziny, istnienie tego domu i w życiową 
prawdę tego wszystkiego. 

I ta wyjątkowa metamorfoza dokonuje się przy 
pomocy środków dobrej próby; sztuka ta bowiem nie 

5 

Antoni Czechow: „ Wiśniowy sad"', Krzysztof Gordon 
(Gajew), Barbara Wrzesil1ska (Raniewska) 

zalicza się do naturalistycznych, nie jest na modłę 1904 
roku ani nawet nie należy do realistycznych. Należy do 
prawdziwych, a prawda, takjakjej dwa oblicza (praw
da zawsze ma dwa oblicza), utworzona jest jednocześ
nie z rzeczywistości i z poezji - z tego, co widoczne, i 
tego, co zatajone. Można, jeśli się tak komuś podoba, 
nazwać to realizmem poetyckim ... jak u Szekspira. 

Tak przynajmniej mamy nadzieję sztukę tę wy
stawić, zresztą tak kochamy Wiśniowy sad, że daje to 
nam prawo ,jedzenia" go zgodnie z naszym smakiem 
- miłość więcej znaczy niż szacunek. 

Nasza miłość do Wiśniowego sadu nie tu się jednak 
kończy. 

Wiśniowy sad przypomina te gabineto
we stoliczki, które prawie bez końca_ 
mieszczą się jedne w drugich. 

Intymny, rodzinny, uniwersalnie codzienny temat 
rozwija się nieuchronnie od tego, co szczegółowe, do 
tego, co ogólne. Jak te japońskie kwiaty, które w 
tajemniczy sposób rozkwitają w szklance z wodą, kiedy 
tylko wrzuci się do niej ich tajemniczy zarodnik. 
Wiśniowy sad posiada wartość „paraboli". Wycho

dząc od bieżącego życia rozwija się w sposób niedo
strzegalny aż do granic sfer metafizycznych. 

I, rzecz niezwykła, wychodząc od jednostki obser
wowanej w jej domowym, codziennym świecie, prędko 
uzyskuje ogólnospołeczny punkt widzenia, i na tym nie 
poprzestaje; wznosi się jeszcze wyżej, aby odnaleźć 
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jednostkę ujmowaną tym razem pod kątem najszer
szym, filozoficznym i uniwersalnym. I to właśnie 
sprawia, że Wiśniowy sad jest naprawdę wielkim 
dziełem. 

_Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo temu rozwojo
w1. 

W środku ciężkości sztuki znajduje się kobieta pełna 
uroku, szlachetna, nieświadoma aż do granic amoral
ności. Uosabia ona owo nieustanne trwanie słabej i 
namiętnej istoty ludzkiej, pociągającej tą „cnotą zdol
ną do słabości", która jest cechą prawdziwych bohate
rów. Luba serce ma zapalne i skore do wzruszeń, 
grzeszna i pełna miłości , rozdaje pieniądze nawet ich 
nie licząc. Jest symbolem ludzkości, wiecznej ludzkiej 
istoty. Wokół niej trzech mężczyzn, którzy - jak trzy 
wierzchołki trójkąta - są wieczystymi przedstawicie
lami sprzecznych prądów społecznych. Gaj ew uosabia 
stare pokolenie, starą cywilizację, tradycję; cały społe
czny układ świata, który miał swą godzinę chwały, ale 
który stracił już swą 
siłę życiową. Epokę, 
za którą tęskni się 
nostalgicznie, za
nim ona jeszcze 
przeminęła, gdyż z 
góry się czuje, że już 
się zakończyła. For
mę życia, która 
przemija i nie może 
już powrócić . A jed
nak to życie kocha
no, i miłość ta nie 
pozbawiona była ra
cji! 

DLACZEGO „WIŚNIOWY SAD"? 

jeśli ktoś chce to tak określić, potencjalnym rewoluc
jonistą, i on to zapowiada drugą rewolucję- 1917 roku 
- i ogólniej rzecz ujmując, głosi, że po każdej rewolucji 
społecznej musi nastąpić kolejna rewolucja. Przypomi
na to permanentną rewolucję Trockiego. 

Wszystkie te postawy społeczne, tak istotne dla 
naszej generacji, są zresztą ukazywane przez autora z 
taktem i umiarem (. .. ). Nie ma tu nic ciężkiego, 
dotknięcia są ledwie dostrzegalne. Teza społeczna 
Wiśniowego sadu ma lekkość piórka. A mimo to jej 
działanie jest skuteczne - jak akupunktura w chińs
kiej medycynie, wywołuje u widza potężne reakcje, 
wykraczające daleko poza „rosyjski przypadek". Poru
sza każdego z nas, zarówno w przestrzeni (wszystkie 
istoty ludzkie na całym świecie czują, że to się do nich 
odnosi),jak i w czasie (każdy czuje, że to sprawa istotna 
dla wszystkich epok) . A to dlatego, że sprawa wyszła 
poza płaszczyznę społeczną. 

Grupa jednostek staje się przypadkiem socjologicz
nym; socjologia się
gająca absolutu sta
je się wiedzą, która 
obchodzi wieczną 
Jednostkę. 

Trofimow 
w jednym ze 
swych monolo
gów daje nam 
właśnie klucz 
do zrozumie
nia tego nowe
go rozwoju, 
obejmującego 
płaszczyznę u
niwersalną: 

Na drugim wierz
chołku znajduje się 
Łopachin, syn po
ddanego, chłopa ; 
człowiek interesu, 
pracowity, dumny 
ze swojej zupełnie 
nowej siły, ale tro

Antoni Czechow: „Wi.foiowy sad", scena zbiorowa 

„Ażeby zacząć żyć 
prawdziwym ży
ciem, trzeba naj
pierw odkupić na

chę zawstydzony istni ejącymi w nim jeszcze brakami . 
Szanuje i wciąż jeszcze kocha cały ten świat, który 
„r:irzemija". Chciałby go ocalić, lecz fakty społeczne są 
si1niejsze; trzeba koniecznie zastąpić to, co odchodzi1 co 
nieodwołalnie znika. To on, niemal wbrew sobie, naoy
wa w końcu ów ~wiśniowy sad", symbol świata, który 
się już przeżył. 1 o jemu przychodzi na myśl , aby go w 
sposób nowoczesny wykorzystać: podzielić posiadłość 
na działki budowlane i wybudować na nich domki. W 
proroczy sposób (mamy 1904 rok) przepowiada pierw
szą rewolucję, która w rok potem miała istotnie wybu
chnąć. 

Gajew reprezentuje przeszłość, Łopa
chin zaś teraźniejszość. 

Ale wszelka teraźniejszość musi z kolei zniknąć; i 
dlatego Czechow przeciwstawia Łopachinowi trzecią 
postać, stanowiącą trzeci wierzchołel< trójkąta: Trofi
mowa, wiecznego studenta. Jest on jak gdyby zapo
wiedzią, ziarnem, które samo nie wzejdzie, ale zapo
wiada przyszłość, która nadchodzi, i on to prorokuje 
Łopachinowi, że jego dzisiejsi „lokatorzy'', zajmujący 
owe domki, jutro staną się właścicielami, i wszystko 
trzeba będzie zaczynać od nowa. Trofimow nie tyle jest 
prawdziwym rewolucjonistą, co możliwością rewolucji, 

szą przeszłość, skończyć z nią , odkupić ją zaś można 
tylko cierpieniem, tylko nadzwyczajną nieprzerwaną 
pracą." 

Zdanie to wyraźnie zwraca się do całej generacji, do 
całego społeczeństwa, nawet do religijnego pojęcia 
odkupienia, ale może też - i to w sposób znacznie 
prostszy - zwracać się, poprzez wszystkie epoki, do 
każdego z nas, do jednostki ujmowanej w swej najszer
szej uniwersalności. 

Nasza istota, takjak społeczeil.stwa,jak cywili zacje, 
rodzi się, żyje , umiera i zostaje zastąpiona. Czyż nie 
mówi się, że wystarczą trzy tygodnie, aby zostały 
wymienione wszystkie nasze zwierzęce komórki9 A 
więc w konsekwencji trzy ~ygodnie , aby nasza istota 
stała się całkowicie nowa! Zyją w niej zatem w sposób 
trwały trzy typy ludzkie wprowadzone na scenę przez 
Czechowa: Gajew, typ człowieka, który stopniowo 
znika; Łopachin, który jest powołany, aby go w danej 
chwili zastąpić; Trofimow, który już przygotowuje typ 
człowieka mający zastąpić Łopachina . Jeden jest prze
szłością, drugi teraźniejszością, trzeci przyszłością. 
Polaryzacja wieczystej Judzkiej istoty. 

JEAN-LOUIS BARRAULT 

Oto dlaczego Wiśniowy sad tak dobrze 
wyraża przemijanie życia. 

Niezależnie od tego, jak pociągająca byłaby nasza 
przeszłość, jak bardzo czulibyśmy się z nią związani i 
dla jak uzasadnionych powodów - musimy zasłużyć 
na prawo przyjęcia przyszłości, na zaakceptowanie nas 
przez przyszłość, i dlatego za cenę straszliwego i 
upartego wysiłku, nawet za cenę cierpienia, musimy 
znaleźć w sobie dość odwagi, aby oderwać się od tej 
przeszłości. To cena kupna zapewniająca prawo do 
życia . Odkupienie, okup wymagany przez życie. 

„Żegnaj, minione życie!" „Witaj, nowe życie!" -
rozbrzmiewa na końcu okrzyk. I choć oczy czerwone są 
jeszcze od przelanych łez, usta rozchylają się już w 
porannym uśmiechu . Otojakiejestżycie. Otojakajest 
nauka płynąca z Wiśniowego sadu . Oto co reprezentują 
na płaszczyźnie wyższej niż płaszczyzna społeczna owi 
trzej ludzie, których Czechow stawia obok Luby Ranie
wskiej-wzruszający symbol wieczystej ludzkości„. w 
marszu . 
Wiśniowy sad nie jest więc sztuką realistyczną; nie 

jest też sztuką społeczną. Czechow zbyt był wyrafino
wany, aby się ograniczać do płaszczyzny społecznej; 
jest to sztuka wielkiego poety, który dzięki głębi swego 
serca i wyjątkowej wrażliwości sięga poza płaszczyznę 
społeczną, do której przywiązuje należną jej, bardzo 
ważną rolę - aż do samych źródeł istnienia. 

Czechow jest artystą dlatego także, że 
daje nam lekcję taktu i umiaru; aby 
wszystko powiedzieć: czystości. Nie moż
na być wielkim artystą nie będąc czys
tym. Bezwstyd znajduje dla siebie uspra
wiedliwienie tylko w przesadnej prosto
duszności albo naiwności. Nie mylmy 
tutaj czystości z pruderią. 

Dalej Czechow uczy nas ekonomii. Z Wiśniowego 
sadu nie można absolutnie nic wykreślić. Wszystko, co 
można było odjąć, odjął sam autor. Wszystko jest tu 
maksymalnie ograni
czone. I badając ten u
twór myśli się o uwa
dze niezrównanego ar
tysty, jakim był Char
les Chaplin, wypowie
dzianej w związku z je
dnym z jego filmów: 
„Kiedy dzieło wydaje 
się skończone, trzeba 
mocno nim wstrząsnąć, 
jak drzewem, tak żeby 
na nim zostały tylko te 
owoce, które trzymają 
się gałęzi." „Nie wkła
dajcie do teatru nic, co 
nie byłob;{' bardzo _ p~
trzebne„. - mow1ł 
nasz mistrz Racine. 

Antoni Czechow: 
„ Wiśniowy sad", 
scena zbiorowa. 
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Toteż należy wnikliwie i ostrożnie zapoznać się ze 
wskazówkami Czechowa. Czyż nie powiedział on w 
jednym ze swych listów: „Często znajduje się u mnie 
wskazówki poprzez łzy, ale wskazuje to na stan, w 
jakim osoby się znajdują." 

Wreszcie Czechow jest wzorem artysty, gdyż wszyst
kie jego postacie, tak jak Szekspirowskie, są dwu
znaczne: Łopachin, tak groźny, jest w istocie człowie
kiem nieśmiałym, niezdecydowanym i dobrym; krucha 
ofiara, pani Raniewska, jest osobą pełną namiętności; 
Gaj ew, uosobienie wielkiej tradycji, jest leniem; Trofi
mow, ów rewolucjonista, jest człowiekiem miękkim i 
kapryśnym. 

Nie spotkamy tu konwencjonalnego 
bohatera, wszystko to istoty złożone, nie 
ma robotów, tylko mocno bijące serca. 

I to właśnie ostatni punkt, na którym zatrzymam się 
chcąc wyrazić niektóre z przyczyn sprawiających , że 
kocham Wiśniowy sad: jest on, w ostatecznym roz
rachunku, „zasadzony" na sercu. To serce, ta nad
cielesność, przewyższa umysł i obejmuje, byle jak 
przemieszane dziewięćdziesiąt pięć zmysłów, o któ
rych mówił Trofimow, a które są znacznie bardziej 
wyczulone niż owych pięć biednych zmysłów, oficjalnie 
oddanych nam do dyspozycji. 

Serce, które nas wprowadza „ w stan łez", kiedy 
przesuwają się nam przed oczyma wizje przeszłości, 
serce, które jednocześnie swoim upartym pulsowa
niem prowadzi nas ku przyszłości i zachęca do po
znania całego smaku teraźniejszości . 

Serce, które zawiera każde odczucie, każdy akt woli; 
serce, znacznie ważniejsze, moim zdaniem, od głowy, 
która nie daje nic prócz myśli, i zmysłów, które 
przynoszą tylko pożądanie. Ono zaś jest przede wszyst
kim objawieniem, widzeniem i - czemuż nie użyć tego 
słowa - miłością, to znaczy prawdziwym poznaniem. 

Jean-Louis Barrault 
przełożyła 

Ewa Krasnowolska 
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Lubow Raniewska - ziemianka 
Ania - jej córka 

Waria - jej córka przybrana 
Leonid Gajew - brat Raniewskiej 

Jermołaj Łopachin - kupiec 
Piotr Trofimow - student 

Borys Simeonow-Piszczyk - ziemianin 
Szarlota - guwernantka 

Siemion Jepichodow - kancealista 
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Fi rs - stary lokaj 
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JERZY GLAPA 
HIERONIM MIKOŁAJCZAK 

JANUSZ MŁYŃSKI 
HENRYK JÓŹWIAK 
LUDWIK SCHILLER 

Muzyka 
WŁODZIMIERZ KORCZ 

Goście, służba 
Rzecz dzieje się w majątku Raniewskiej 

Kompozycja ruchu 
Alicja Górska 

Inspicjent 
Waldemar Trębacz 

Reżyseria 
WALDEMAR MATUSZEWSKI 

Asystent reżysera 
Janusz Młyński 
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Janusz Popiel 

Sufler 
Jolanta Bubnowska 
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KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI ANTONIEGO CZECHOWA 
1860 

Antoni Czechow urodził się 29 stycznia (nowego styl u) w Tagirnrogu, 
mieście po1wwym nad Morzem Azows kim. Ojciec Cwchowa, P11wel, po
chodził z rodziny woroneskich chłopów. Kiedy 1wzyszedł na światjPgo trzeC"i 
syn , Antoni , otworzył w Taganrogu własny skl<>pik kolonialno-gal11111.<> 1yjny. 

1876 
Paweł Czechow plajtuje i wn1z z rodzi ni\ opuszeza potajemnie Tagsmrog, 

udaje się do Moskwy, dokąd już wcze§niej przenieśli się jego dwaj stmsi 
synowie Aleksander i Mikołaj. Antoni zostaje sam w Taganrogu. Uczy Si\' w 
dalszym ciągu w gimnazjum, utrzymujl\c si\' z koreJX'tycji. 

1879 
Kończy gimnazj um i uzyskawszy stypendium, wyjf'żdia do Moskwy, gdzi<> 

ws~puje na wydział medycz ny UniwersytPtu Mos kiewski0go. Pomaga 
rodzinie ~d<\cej w trudnej sy tua<ji materialnPj. 

1880 
W czasopiśmie humo1ystycznym „Striekoza" („Konik polny") pojawi<ljl\ 

się pie1wsze opowi adania Czechowa maj11C"e parodystyczny charakter. W 
latach 1880- 1886 pod różnymi pseudonimami publikować· b<;>dzip w prnsi0 

miniatury humorystyczno-s;1ty1y czne, które przy niO>I\ 

1884 
Przez pewien czas pełni funkcją ordyna

tora szpita la powiatowego w ZwienigrodziE'. 
Równocześnie ukazuje sią pierwszy zbió1· 
jego opowiadań pt. Baj~i Melpomeny. kończy 
studia medyczne. 

1884- 1885 
Prncuje nnd nie doprow;1dzonym do koń

ca dziełem z historii medycyny rosyjs kiej. 

1886 
W styczniu otrzy muje od redaktorn i 

wydawcy gaze ty „Nawoje Wriemia" propo
zycję współpracy. Będzie odtąd publikować 
tu wiele ze swych utworów. 

Ukazuje się kolejny zbió1· jego utworów 
µrorntorski ch Banv11eopowieści. Jesienią ro
dzin11 Czechowów JWteprowadw s ię do do
mu Korni ejewa na ulicy Sadowo-Kudrians
kiej (obec ni e muzeum Czechowa ). 

1887 
W kwietniu i maju odwiedzi ł strony ro

dzinne, był w Taganrogu. Wrażenia z lC'j 
podróży l egły u podstaw Srepu , S:c:ęścia i Liścia 
na wielr..e. U karnł się zb iór opowiadań O <.mier:-

1888 
Ukazuje s ię kolejny zbió1· opowiadań Czec howa pt. 

Opowiadania (R11ssk11~1). W je dnym ze swyl'h li stów do Aleksego Pl!'szrwj<'wn, 
zna nego poety, prornika i tłumacza , Czcehow wyraz ił nast.ępuj •\tO SWOJ<> 
cr!'do artystyczne: „Boj\' s ię tyr h, którzy sz ukaj 11 tende niji mi\'dzy wier
szami i którzy koniPcznie chcą mnie rn liczy(· b>1dż do liłwrnłów , bąd ź do 
konserwatysLów. NiPjP:-;L(>m 1-1ni liben-dt>m, nni kon~f'rwF1ty::-:u1, nni owoluc
jonist<\, ani mnich<'m, ani indyfe re nlystą Chciałbym byi· wolnym pisarzNn 
- i tyle. a żn łuję, Ż<' Bóg n ie dal mi s ił, aby nim zo>t"i" Nienawidzę klnmstwa 
i przemocy w każdej formi e 1. .. 1 Firm\' i PLykictki uwao<am zn przP$r\d. Moje 
sanktuarium w ludzkie ciało, zd ru\vi~. rozum, L<1IPnt, natchnieniP, miłość'. i 
abso lutna wo I noś<· -wulno~ć ud przc moey,jnk>1kolwiek przyl>l'alaby postać . 
Oto program, którego by m s i.; trzy mał, gdybym by ł artyst.<1 dużej minry." 

1889 
W grudniu na ~cP nic' t0Rtru Marii Abrnmowej w Moskwie granri. jes t 

sztuka Czec howa Diabeł lduy, st.anowi;\<'ił pierwszri weraję późnirj~zrgo 
W11jll>:ka Wuni . Spotyka si\> z nl'gatywną oceni\ krytyków. 

1890 
Czechow wyjeżdża do Petersburga, gdzie w Bibliotece Publicznej zbiNA 

materiały o Sachalinie, ówczesnym micjseu zeslania i ka torgi. Rozpoczyna 
starania o uzys kanie zezwo le nia na przedsięwzii;-cie podróży na Sacha lin . Po 
powrocie do Moskwy czyni dalsze przygotowania do tej podróży. „Siedzę c,1Jy 
dzień w domu, czyta m i robi ę notatki - zwierza •ię PIPszezejewowi, - W 
głowie i na papie1-ze nie ma nic - 0µ 1·ócz Sachalinu . Zu pełny obł<;>d . lv!Anifl 
Sachalinosa." Ukazuje się w tym czusie zbiór opowiadań pt. Posęp11i /111/:.ie 
(Mrac:.nyje ludi). 29 kwietnia wyjPi.dia z Mosk wy na Sachalin. Ot1·tymuje 
Zl•zwotenie nil zwipcfaanie więzie ń i os iedli or<'z zbienu1i0 mat.erinłbw do 

zamierzonej pracy o „wyspie skMbów". W październiku wyrusza w drogę 
powrotną wiod')CI\ przez Indi e, C<>j lon. W grudniu wraca do Moskwy. 

1891 
Odbywa podróż do Europy Za<·hodniej. Zwi pdza Wieder1, Wenecją , Bolo

nię, Flo1'C'n<ję, Rzym, Ne<1pol, Niceę, Pa1yż . W m.aju wraCA do Moskwy. 
Pracuje nad ksi1\żką pt. Sacltalin, pisze Pojed,rne~. 7.onę, Tr..piorkę. 

1892 
Wyjeżdża do NiżnE'go Nowgorodu, by wziąć udział w społecznej a kcji 

pomocy gloduJąc_ym. W tym samym cl'lu udaje się cło gubern ij wornneskicj, 
rów n iPż na wiedzonej głodem. Rodzi na Czechowów przeprowadza się do 
świeżo nabyll?go niewielki ego fo lwarku Mielich.owo, blisko.Mos~wy . Cze
chow ki e ruje tam 01·ganiZfll'J'j JlOmOcy lekarskiej podczas.e p1dern11 cno lP1-.y, 
obJPżdża ob<·umuj ~cy dwadz1 esc1a trzy wsie teren, przyjmuje chol}'Ch u s 1eb1e 
w domu. 

1893 
Redaguje rękopis pracy o Sachalinie. Opublikowa ł m.in.: Oprlll'idć nie

:nnuego c:.lowie/.:a, IVo/odif 1/11ż.ego i J.Votodię małego. 

1894 
ZwiPdrn K1ym, wyjeżdża za gninicę. Trnsa: WiedPń - M<'diolan - Genua 
- Nicea - Pa1yż - Moskwa. 

Opublikował m .i n.: C:;amego 11111icl111, Babiniec. Skr..,rpce 
Hots:..rltla, S111de111a. Snuc:..rch•la jr:.,rlw ro~:•J.„Aiego, 111e <Iwo-

1895 

Na początku roku Sacltalin ukazuj e się w 
fo1·mie ksi<\żkow<~ . Na pól ki bi\'garskie trafi 
clopiern la wm, ki01 ly to cenzurn wyrazi igoctę 
na sprzedaż bii}żki. W s ie rpniujf'dzic po raz 
pie1wszy du Jns1wj Polany, gdzie go;ci u Lwa 
Tołstoja. 

1896 
Jest obecny w Teatrze Aleksanct1yńskim 

na pl'C~mierze 1lfe1~)'. którn - niezrozumia
na ani przez twórc·ów Sf.X•ktaklu, Ani pub
li czność - ponios łH s romotn:i klęskę . 

1897 
Prqjeżdża do Moskwy. W marcu po s il

nym k1wotoku zostaje p1·tewieziony clo kli
niki, gdzie stwi('nlzono zanwansowHne Bt.n
dium gruźlicy. Uk>1zuje się Lomjego sztuk, 
gdzie po raz pierwszy opublikowany został 
JVujas:.eJ.. J·Vauia. We wrześniu wyjcż<lia na 
ll'czrnie do NieC'i. 

1899 
Rodzina Czechowów przenosi się z Micli
chuwn do Jałty, 1'dz ie Czechow kupujpclom. 
26 1x1ździcrnika odbyw>1 si~ premiera Wuja-
s:)ill Wani. W końeu roku Cze1·how bie1·ze 

udział w społeczn<~ akcji budowy sanato1·i um dla 
eho1yeh na gruźlicę pozosu1jących w cięż ki ej 
s._y t.u fH:ji m'Herinlnej. 

Opul> likow11 ł m. in.: Dns::.lię. Yowe lelni>ko. lf'.1ja:d 

J/11~ho1vy, Panią.: pieskiem; ukaznł si<;> µif•r·wszy tom jl'go 
dziel zebrnnych. 

1900 
Zoskoje wybra ny na honorow<>go członka Rosyjskiej Akademii Na uk 

!dz i ał u liu ·ratu11• pi\' knPj ). 
Pisze na zn mówienia lVlCHAT- u Tr:,r siO.\'lry. Czytn sz tukQ Zt'~jXl łov.1 i ten lru 

i j<·~t obt>cny na pierwszych próhnrh. Jl'go st.an zdrowia uleg<1 pogorszeniu. 
Wyjl'żdżn do Nicei. 

1901 
Pn NiC"ei zwivdza PiZ\\ F!on-~ nc:i~'. Rzym. Odbywa si<;' pi-Pmit•ra Tr:eclo"iÓ.\lr 

w Iv1CJ:IA'f-cie, rntuzj'.1slyC'znif' przyje>ta_przrz pub[i('znoif:ć: . Znwier;1 zwif1zek 
mnłil'nok1 z Olgq Kn1pp<'I'. aktork•\ MCHAT-u . 

1902 
Dal:'ZP pogorszC'nil' stanu zdrowia CzP<·howa . MCHAT wystawifl dla 

uczP::-:tnikow zjazdu lrka rzv-spoh~rzników ~fnjfls:J.;a lflanif, któ1y wywarł nn 
nieh wstr;i:qsajF1c·e Wl"al,f'nie. 

1903 
Pi ~ze_ ost11tnie swoje C?powiadc_lnie pt. _1\'u::..ec;,0110. \V cza~ie bytn?:5:f'i w 

Mo~kw1e bywa regularnie na l?robach U11ś111owego sadu w MCHAT-rtP . 
Ukazały :-:.i\· d z i r·ła zebranP Czechowft w 16 t.omA<:h. 

1904 
30 stycznia ma micj~ce prPmiPril Wiśuiowęgo sadu ~łriczonn z uroezy:; tym 

przyjęciem p1·zyg0Lowanym przez zespół MCHAT-u i moskiewskich pioarzy 
z okazji urodzi n Czechowa. N H wiosnę na,tępuj e dnleze µoważne J)Qgo r
s.zcnie stanu zdrowia CzPthowtt. Kon~ylium lekarskie- zaleca mu wyjnzd do 
Bad<' nwe il er, .mniej miej:;eowości kurnc~jnPj w Ni e mczPch. 3 cze1wcu Olga 
Kn1p1:.cr wyJezdzn z męzem do B adenweil~1" W nocy z 15 na l6 l1pc a um1»1·r1. 
Zosuił pochow>111y' Moskwie nil cmentarzu Nowodiewiczjim. 

Krzysztof 
Gordon 
(Gajew) 

i 
Sławomir 

Krzywiźniak 

(Piszczyk) 

Artur Beling 
(Trofimow) 

i 
Barbara 

Wrzesińska 

(Raniewska) 

Janusz MIY11ski (Jasza) 
i 
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Beata Zygmuntowicz (Duniasza) 
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Ten trudny Czechow 
RECENZJA 

( ... )Zielonogórska premiera „Wiśniowego sadu" była 
dla mnie przeżyciem gorzkim. Aktorzy nie umieli nawią
zać kontaktu z publicznością, złą, leniwą widownią, 
złożoną głównie z tzw. „organizowanej" młodzieży szkol
nej. Młodzież kaszlała i chichotała również w sposób 
zorganizowany. 

Zdetonowani artyści próbowali przekrzyczeć barierę 
obojętności, popadając przy okazji w istną histerię. Była 
to, jak się można domyśleć, najgorsza z dróg i nie wiodła 
ani do serc, ani do Czechowa. 

Zielonogórska premiera, „Wiśniowego sadu" była 
więc nieznośną szarpaniną sceniczną, gwałtowną, kan
ciastą, przeciw autorowi. 

Nie wierząc w tak daleko idące nieporozumienie, 
wybrałam się na przedstawienie po raz drugi. 

Istotnie, aktorzy grali spokojniej, z większym wycisze
niem, dając czasami mówić chwilom milczenia, które u 
Czechowa tworzą klimat niedopowiedzeń i dyskrecji. W 
jego sztukach wszystkie prawie postaci pozytywne są 
delikatne, milczące i powściągliwe. Tej powściągliwości 
w inscenizacji zielonogórskiej było za mało. 
Reżyser Maria Straszewska, odczytała dramat 

przede wszystkim jako katastrofę wspaniałych ludzi, 
którzy tu żyli, piękni jak rajskie ptaki. Rewolucja jest 
sprawą drugorzędną. Łopachin,jakby nie było, forpocz
ta tej rewolucji, został ośmieszony bardziej niż na to 
zasługiwał. Postaci z nowego świata nie stanowią wy-

ANTONI CZECHOW 

(Wle.zntowyJ eod) 

Koo~ia "W czlicrech Mkt.ec-h 
Pfi7.R:Ł.óZ'iL. CZ!<:St.AW JA.STR:u;en:c-K02t..OWSJ<:t 

OSOBY: 

Labow B.anJeM.•ska, ziemianka 
Ania. jej 00.rk& 
Wa:ri&, JłlJ córka pnyt.ra.oa 
1Ao12łd Gajif.w. brd ~anie"" !!'tid 
Jamoł:&J Lopa.chJn. ku.pi~c 
Piotr Trol'lmow, ~tudrnt 
Bor1·s SimlC'Onow-Pillrcz:rk. r-1t.miutc 
s~..-J9ta., gawc-.rna.nl.ka. 
Sił'mioo Jeplcibodow, k_.1.ut-r.Hd01 
OtlniasJ:a, pokojó,·ka 
Fln, Ua.t'f lotaJ 
Jana, miody Joluj 
Pr1:ediodit'ł:t 

S6Moer•fu 
ZBJG~IEW BED:-!AROWICZ 

Rc-iur.ńa 

- Ja-n!oi. J:rnkDwsb 
- Teren (~.fofak 
- A.ona Xonenlecb 
- A.lnJ:s:y Ma.kowieitikl 
- R.yuar~ :Z.lcllósk.l 
- ICY!iirł.ld JaśoJewlcz 
- Cyr~'i Pnybył 

- Dolullitwa Fatlt'h1ka 
- Cz~sb.w Kordus 

- Ba.i-~u. Jt:c:lra....u:ak 
- 8L3ol~ław C:rn.1u·1kl 
- KaJ:.i.mlf'rz r.linDi>wlei: 
- Hui MJch&lceWin 

Opr~owanie muryczoe 
Zf.NON A1'.DRZEJEWSKI 

MARIA STRASZEWSKA 

lntpleJe•i A•11knt ~iYM'n. 
.llOZl!IF !.UCHJ\.LCl:WJCZ l,\Nl ... A .lt\NKOW.SK.~ 

Sufler 

Pl'M:rU'.& :Pe a.l:.:t:f.e drucim. 
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starczającej przeciwwagi dla Raniewskiej, osobowości 
złożonej i malowniczej. Idea wyrażana przez Trofimowa 
często brzmi retoryką. 

Sad za konwencjonalnym oknem nie staje nagle w 
czerwonej pulsującej poświacie, nie żyje własnym ży
ciem,jest tylko ilustracją, niewyraźną aluzją. Właściwie 
nie ma sadu. Scenograf Zbigniew Bednarowicz dzia
łał, zdaje się, zgodnie z intencjami reżysera, ale zagubił 
proporcje. Mgliste nawiązanie do szczęśliwego dziecińs
twa Raniewskiej i Gajewa nie przekonuje. 

Ten, który wyrąbie te drzewa siekierą, śmieszny i 
ośmieszony cham Łopachin nie daje się łatwo pokonać 
rzewnym argumentom Raniewskiej. On coś znaczy, coś 
zapowiada. Ryszard Zieliński dał wyrazistą propozy
cję aktorską tej postaci, lecz zbyt powierzchowną. De
monstruje niezdarność Łopachina, zamiast to ukrywać. 
Że postać tę można było widzieć inaczej, świadczy 
kapitalna scena rozmowy z Raniewską, kiedy wyzwolo
na buta chyli się w atawistycznym ukłonie przed dawną 
panią. 

Zarzut powierzchowności może dotyczyć i innych 
wykonawców. W pierwszym rzędzie Gajewa w interp
retacji Alojzego Makowieckiego. Poprzez niego właś
nie pokazuje Czechow rozkład klasy ziemiańskiej. Ga
jew jest tak słaby, że aż żałosny. W chwili tragicznej, gdy 
sprzedano sad nie umie nawet powiedzieć tego głośno. 
Ucieka. Czechow wyposażył go w jedną namiętność, do 
gry w bilard. To mu przysłania wszystkie ważne sprawy. 
W inscenizacji reżyser wykreślił ten rys charakteru. I 
postać wyszła blado, zwłaszcza, że aktor nie przejawił 
własnej inwencji. 

Nie potrafiła także stworzyć znaczącej postaci Teresa 
Leśniak w roli Ani. Jest rozkapryszoną panną i recytu
je, a to przecież Ania przerzuca pomost między dawnymi 
a nowymi czasy. Czar, wdzięk i kulturę połączy ona z 
pracą. Czechow wiele się spodziewał po świeżej, ufnej w 
nowe ideały, a po dawnemu wrażliwej Ani. Ale zielono
górska wykonawczyni tej roli zawiodła. 

Piotr Trofimow, student, wzbudził we mnie mieszane 
uczucia. Grał rolę trudną, nosiciela idei. Ryszard Jaś
niewicz miał swoje dobre momenty lecz chciałoby się 
więcej wewnętrznej prawdy, fascynacji. (no i niepotrzeb
nie spadł ze schodów, chyba z reżyserskiej inicjatywy, 
wprowadzając cyrkowy popis). 

CZECHOW NA ZIELONOGÓRSKIEJ SCENIE 
„WUJASZEK WANIA". Reżyseria - Zbi\jniew Przera
dzki; scenografia - Ryszard Kuzyszyn; premiera 
17.04.1958 r. 

„TRZY SIOSTRY". Reżyseria - Andrzej Makarewicz; 
scenografia - Marek Nitecki; premiera 21.10.1966 r. 

„WIŚNIOWY SAD". Reżyseria - Maria Straszewska; 
scenografia - Zbigniew Bednarowicz; premiera 
26.03.1969 r. 

„NIEDŹWIEDŹ. OŚWIADCZYNY". Reżyseria - Zbig
niew Czeski; scenografia - Jerzy Gorazdowski; pre
miera 22.09.1984 r. 

Z ARCHIWUM 

Antoni Czecliow „Wiśniowy sad'', 1969 r. Od lewej: Waria-Anna 
Korzeniecka, Piotr Trojimow - Ryszard Jaśniewicz, Lubow Raniews
ka - Janina Jankowska, D1111iasza - Barbara Jędraszak. 

Wreszcie Raniewska, w wykonaniu Janiny Jankow
skiej. Czechowa cechuje lapidarność i brak wielkich 
scen, rozwijających się psychologicznie. Tam, gdzie kto 
inny uderza w strunę mocno, on ją ledwo potrąca. 
Rysunek postaci w jego sztukachjest nad wyraz delikat
ny. Przez to się rozumie, że to, co właśnie się zdarza jest 
tylko jedną ze zwykłych spraw, że niby nic nadzwyczj
nego się nie stało, że prawda jest jeszcze szersza i 
większa tęsknota, aż trudno ją objąć. Ot, życie. 

Jankowska przerysowała Czechowa. Przez to rozbiła 
ulotność i aluzyjność wokół swojej postaci. Czuło się, że 
gra, że włożyła w to dużo rzetelnej pracy, ale czytając 
książkę nie wolno przecież zgadnąć, jak pisarz się nad 
nią męczył. Miała, owszem momenty bardzo interesują
ce. Na przykład początek sceny spotkania z Trofimo
wem, chwile rozczarowania i niechęci, gdy zauważa, że 
„wszystko się tu postarzało i zmieniło", scenkę darowa
nia pieniędzy Piszczykowi i kilka innych. Ale w całości 
jest zbyt agresywna, za mało wyciszona, za mało aluzyj
na. 

Najbliższą Czechowowi postać stworzył Cyryl Przy
był. Tym ciekawsze, że jest to rola epizodyczna, właś
ciwie o drugorzędnym znaczeniu. Borys Simeonow Pisz
czyk w jego wykonaniu dał to, czego zabrakło w postaci 
Gajewa. Smieszność budzącą współczucie. Zgarbiony, 
nadskakujący ziemianin, zadłużony u wszystkich i wie
cznie pożyczający, jest w gruncie rzeczy człowiekiem 
honoru, zwraca długi, gdy los mu zesłał trochę szczęścia. 
A chwila rozstania, kiedy żegna „tych ludzi wielkiego 
s~rca i umysłu", prosząc by wspomnieli, że był kiedyś 
ziemianin Borys Simeonow Piszczyk, jest najbardziej 
wstrząsającą w całym przedstawieniu. Dzięki intuicji 
aktora. Właśnie wtedy przenika nas żal i współczucie 
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dla pokonanych, to uczucie, którym przepojone są sztuki 
Czechowa. 

Podobała mi się Bolesława Fafińska jako guwer
nantka Szarlota. W tę małą rólkę wniosła ona od siebie 
rezygnację i uczyniła nam bliską samotność śmiesznej, 
starej panny. 

W aria (Anna Korzeniecka) była trochę za monoton
na, choć czuło się prawdziwe nuty smutnej doli biednej, 
skazanej na cudzą dobroć dziewczyny. 
Czesław Kordusjako Jepichodow stworzył coś zaba

wnego, pomiędzy lizusem a niedoukiem, co chwilami 
drażni, ale zdaje się, że tak być powinno. A Barbara 
Jędraszakjako pokojówka Duniasza przypomina wre
szcie Rosję, której w całym przedstawieniu prawie się 
nie czuje. Duniasza jest czastuszkowa - prosta, naiw
na, ma ładne chwile zagapienia. Ale śmieje się nieznoś
nie, sztucznie. Lokaja Firsta grał Stanisław Cynarski, 
młodego lokaja Jaszę - grubymi nićmi i bez wdzięku 
szył Kazimierz Miranowicz. W roli Przechodnia wy
stąpił Józef Michalcewicz. 
Muzykę opracował Zenon Andrzejewski. 
Zielonogórskie przedstawienie „Wiśniowego sadu" 

wywołało uczucie niedosytu. 
Elza Triolet przypomina słowa pisarza: „czytać mnie 

będą lat siedem i pół, a potem zapomną". I dalej : „ale 
potem minie jeszcze jakiś czas i zaczną mnie znowu 
czytać i wtedy będą czytać długo". 

I oto jesteśmy w owym „znowu". Gdy trzeba go czytać 
dłużej i uważniej. 

Henryka Doboszowa 
„Gazeta Zie/011ogórska" 1969 

Fot. Czeslaw Ł1111iewicz 

Antoni Czecliow „Wiśniowy sad", 1969 r. Od lewej: Jermolaj 
Łopac/1in - Ryszard Zieliński, Lubow Raniewska - Janina Jankows
ka, Leonid Gajew - Aloj'l,_V Makowiecki. 



Ze zb iorów 

Dz iału Dokumentacji 
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O 28 września 1993 r . zmarł Jerzy Śliwa. 
Niezapomniany Sartorius w „Szczyglim zaułku" 

G. B. Shawa otworzył w 1963 roku zielonogórski 
rozdział w Jego zawodowym życiorysie. Sceniczny 
debiut miał miejsce w 1937 rolw, w Lublinie,jeszcze 
podczas studiów w tamtejszym Instytucie Muzycz
nym. Do wybuchu wojny służył Melpomenie i Poli
hymnii. Lata okupacji SPf!dził jako więzień obozu 
koncentracyjnego w Oranienburgu. Po wojnie wró
cił na scen(!, grając w teatrach Lublina, Trójmiasta, 
Bydgoszczy. I Zielonej Góry, skąd dwadzieścia lat 
temu przeszedł na emeryturę. 

Wspaniały Grabeauval w „Oskarżycielu publicz
nym" F. Hochwaldera. Motyl w sztuce Toneckiego o 
tym samym tytule. Jan Kazimierz w „Mazepie" 
Słowachiego. Pagatowicz w „Grubych rybach" Ba
łuckiego. I wiele, wiele innych ról. 

W teatrze wspominają Go jaho wspaniałego hole
gę, bardzo pracowitego ahtora, dobrego człowieha. 

O W sezonie 1993/1994 Teatr Lubuski powiększył 
swój zespół aktorski o dwie panie: Teresę Suchodol
ską i Grażynę Sulikow
ską oraz trzech panów: 
Adama Dzieciniaka, 
Henryka Jóźwiaka i 
Jacka Wojciechowskie
go. 

O 10 września na Scenie 
im. St. Hebanowskiego 
odbyła się premiera 
„Lekcji" E. Ionesco w reżyserii Krzysztofa Roś-
ciszewskiego i scenografii Ewy Strebejko. 

O Winobraniowe Spotkania Teatralne, których gos
podarzem i współorganizatorem był Teatr Lubuski, 
trwały od 20 do 26 września br. Na naszej scenie 
goście Winobraniowi obejrzeli: „Antygonę" Sofok
lesa, „Mayday" z Wojciechem Pokorą w roli głów
nej, Kabaret „Elita", „Listy miłosne" A. R. Gur
ney'a w interpretacji Barbary Wrzesińskiej i Danie
la Olbrychskiego, „Audiencję II" w wykonaniu 
Mikołaja Grabowskiego oraz spektakl „Zimy żal", 
na który złożyły się piosenki Jerzego Wasowskiego i 
Jeremiego Przybory śpiewane przez Magdę Umer, 
Piotra Machalicę i Zbigniewa Zamachowskiego. 

O 23 września jedną z dwu dorocznych Indywidual
nych Na-
gród Kultu
ralnych pre
zydenta Zie
lonej Góry o
trzymał ak
tor na
szego Teat
ru, Sławo

mir Krzy
wiźniak. 

Nagrodę 
Sławomir Krzywiźniak - laureat Nagrody tę przyzna
Kulturalnej Prezydenta Zielonej Góry 

no za wybitne kreacje 
sceniczne w sztukach 
„Andrea chodzi z dwo
ma" i „Mayday". 

3 października Teatr 
zorganizował benefis na
grodzonego aktora. 

O 2 października 1993 ro
ku Jury II Konkursu Te
atrów Ogródkowych w 
Warszawie, przyznało 
Waldemarowi Matu
szewskiemu wyróżnie
nie indywidualne I stop
nia za reżyserię „Antygo
ny" Sofoklesa oraz wyró
żnienie Il stopnia Tatia
nie Kołodziejskiej za 
rolę tytułową w tym spe
ktaklu . 

O 12 i 13 października 
gościliśmy na naszej 
scenie prywatny teatr 
Towarzystwo Wier
szalin. Zielonogórska 
widownia miała oka
zję zobaczyć w wyko
naniu tego znanego w 
kraju i za granicą ze
społu „Kubusia Pu
chatka" A. A Milne'a 
oraz „Merlin" Tadeu
sza Słobodzianka, 

Tatiana Kulodziejska -
11agrodwna za rol(! „A n~rgo
nr" w Konkursie Teatrów 0-
g.ródf.:owych. 

Waldemar Matuszewski-
11agrodzo11y za reżyserii! w Kon
f.:ursie Teatrów Ogródf.:owyc/1 

wydarzenie artystyczne tegorocznego III Między
narodowego Festiwalu Teatralnego MALTA'93. 

O 50-osobowy dziecięcy z espół jurorów na II Między
narodowych Targach Inicjatyw Teatralnych w Pile 
przyznał Teatrowi Lubuskienu jedne, z dwu równo
rzędnych nagTód za „Miniatury" w reżyserii Toma
sza Brzezińskiego. Targi odbyły się w dniach 8-
15.10.br. 

O W październiku niemal cały zespół Teatru udał się 
na sześciodniowe tournee po Ziemi Kłodzkiej (Ku
dowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój ), z 
sześcioma spośród 18 tytułów znajdujących się w 
repertuarze.Zielonogórski zespół zagrał w ciągu 
sześciu dni pobytu 11 spektakli i powrócił z Ziemi 
Kłodzkiej z licznymi zaproszeniami. 

W REPERTUARZE 

KOORDYNACJA PRACY ARTYSTYCZNEJ 

ELŻBIETA BEDNAREK 
BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

GRAŻYNA ROGOWSKA 
JOANNA BOCHENEK 
JAKUB CICHOŃ 
SŁAWO MIR SKIBIŃSKI 

SEKRETARIAT 

ANNA TYTUŁA 
KSIĘGOWOŚĆ 

KRYSTYNA POLCYN 
KIEROWNIK TECHNICZNY 

HELENA SZCZERBIEŃ 
PRACOWNIA STOLARSKA 

WIKTOR KOZYRA 
JAROSŁAW WOŹNIAK 
LESZEK ŚLIWKA 

PRACOWNIA MODELATORSKA 

ROMAN KRAWCZYK 
JOLANTA NOWACZYK 
RYSZARD JAWORSKI 

PRACOWNIA KRAWIECKA 

DANUT A OSIŃSKA 
JÓZEF PODRZYCKI 
ZOFIA FELIKSIAK 

MONTAŻYŚCI 

KRZYSZTOF BIELEWICZ 
ANDRZEJ CHAJA 
WŁADYSŁAW BIEDACHA 
JERZY KAMIŃSKI 
JAROSŁAW SZKUTA 

PRACOWNIA FRYZJERSKA 

REGINA ROGALSKA 
REKWIZYTOR 

EDWARD TULISZKA 
GARDEROBIANE 

WANDA BOGUCKA 
ALEKSANDRA CZAPNIK 
DOROT A KUB CZAK 

ŚWIATŁO 

FRANCISZEK TOMCZAK 
EDWARD CUPIAŁ 
WIESŁAW ADAM 

DŹWIĘK 

MIROSŁAW MA TUSI AK 
MAREK PA TERSKI 
MARIUSZ TULEJ 

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA 

WALDEMAR SZMIDT 

SEZON 1993/1994 
W REPERTUARZE: 

+ William Shakespeare, „Romeo i Julia" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

+ Erich Segal, „Love Story" 
reżyseria: Tomasz A. Dutkiewicz 

+ Samuel Beckett, „Czekając na Godota" 
reżyseria: Krzysztof Rościszewski 

+ Bernard-Marie Koltes, „Roberto Zucco" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

+ Aleksander Fredro, „Damy i huzary" 
reżyseria: Wojciech Pokora 

+ Sofokles, „Antygona" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 
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+ David Willinger, „Andrea chodzi z dworna" 
reżyseria: Richard Ronald Reineccius 

+ Ray Cooney, „Mayday" 
reżyseria: Wojciech Pokora 

+ Eugene Ionesco, „Lekcja" 
reżyseria: Krzysztof Rościszewski 

+ Antoni Czechow, „Wiśniowy sad" 
reżyseria: Waldemar Matuszewski 

DLA DZIECI: 

+Jan Brzechwa, „Kopciuszek" 
reżyseria: Ewa Marcinkówna 

+ „Komedia Puncha" 
reżyseria: Luba Zarernbińska 

+ Alfred Mieczkowski, 
„Były sobie świnki trzy" 
reżyseria: Bohdan Radkowski 

+ Ernest Bryll, „Srnurfowisko, 
czyli Gargamel złapany" 
reżyseria : Tomasz A. Dutkiewicz 

+ Piotr Jerszow, „Konik Garbusek" 
reżyseria: Aleksander Maksymiak 

+ „Miniatury" 
reżyseria: Tomasz Brzeziński 

+ St. i T. Estreicherowie „Szopka krakowska" 
reżyseria: Bohdan Radkowski 

WE WSPÓŁPRACY Z TEATREM 
POWSTAŁY SPEKTAKLE: 

+ „Nie tylko m.usicale" 
(producent: Krystyna Więckowicz) 
reżyseria: Tomasz A. Dutkiewicz 

+ „Piosenka aktorska: BREL" 

W PRZYGOTOWANIU: 

+ W~llia":' Saroyan, „Zabawa jak nigdy" 
rezysena: Roman Kłosowski 

NASTĘPNA PREMIERA: 

+ Joachim Knauth, „Książe Portugalii" 
reżyseria: Adam Dzieciniak 

REDAKCJA PROGRAMU: 5llncfrzej 'Buc(, i 5llnna 'To{g.rs{g. 

FOTOGRAFIE DO PROGRAMU: Czes[aw Łuniewicz 

REZERWACJA BILETÓW 
tel. (0-68) 720-56 do 59 




