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Osoby 
w kolejności pojawiania się na scenie: 

Michał Płatonow, nauczyciel wiejski MARIUSZ BONASZEWSKI 

Sonia, żona Sergiusza EWA SKIBIŃSKA 

Pietrin EDWIN PETRYKAT 
- ziemianie, wierzyciele Wojnicewów 

Szczerbuk 

Marko, woiny sądowy 

Anna Wojnicew, wdowa po generale 

Osip, podejrzana postać, koniokrad 

Aleksandra (Sasza), żona Płatonowa 

Głagoliew, właściciel ziemski , 
sąsiad Wojnicewów 
Cyryl, jego syn 

Katarzyna, pokojówka Anny Wojnicew 

Maria Grekow, młoda nauczycielka 

Trylecki, pułkownik w stanie spoczynku , 
ojciec Saszy 

Kola, synek Płatonowa 

asystent reżysera 
asystent scenografa 
inspicjent 
światło 
realizacja światła 
realizacja diwięku 
producent 

WALDEMAR GŁUCHOWSKI 
gościnnie 

FERDYNAND MATYSIK 

HALINA SKOCZVŃSKA 

STANISIAW MEI.SKI 

JOIANTA FRASZVŃSKA 

BOGUSIAW DANIELEWSKI 

MAREK FELIKSIAK 

KINGA PREIS 

JOIANTA ZALEWSKA 

ZVGMUNT BIEIAWSKI 

ADAŚ MICKIEWICZ 

MAREK KACZVŃSKI 

STANISŁAW MELSKI 
BARBARA KOTYS 

BAJKA TWOREK 
KAZIMIERZ PIĄTEK 
WOJCIECH BRATOS 

MACIEJ KABATA 
JOLANTA TOBOTA 

Przypisy do Płatonowa 
Płatonow · Akt pomini9ty 
Rozmowa z Jerzym Jarockim 
część li* 

Maria Dębicz: We wrześniu 1993, prawie m1es1ąc przed premierą, rozmawialiśmy 
o Pana koncepcji "Płatonowa". Powiedział Pan wtedy, że największym wyrzeczeniem 
było dla Pana skreślenie całego IV obrazu "w szkole". Jako adaptator musiał Pan ten 
obraz poświęcić, by uzyskać jednorodność i spójność przedstawienia. 

Jerzy Jarocki: Raczej chciałem je zdynamizować, zderzając II akt z IV. Mówiłem zresztą 
dlaczego. 

M. D.: Teraz powrócił Pan do III aktu ... rozmawiamy miesiąc przed premierą 
przedstawienia "Płatonow - akt pominięty" ... 

J.J.: Tak. Wtedy sądziłem, że wyrzekam się III aktu bezpowrotnie. Widocznie nic mnie 
nie kusiło, skoro tyle czasu minęło ... 

M. D.: A jednak. .. 

J. J.: Po latach coś mnie tknęło, żeby zajrzeć do tekstu i przyjrzeć się skreśleniom . 

Zauważyłem możliwość pewnego żartu, ale nie zaowocowało to żadną decyzją. 

Po paru dniach pomyślałem, może trochę na zasadzie przekory, że z tych odrzuconych 
fragmentów mógłbym zrobić jakiś teatrzyk. Nawet nabrałem do tej pracy ochoty. 
Widziałem to jednak jako Płatonowowskie marginalia, stąd decyzja realizacji przed
stawienia na małej scenie, rodzaj suplementu, post scriptum, nieco na poboczu 
głównych teatralnych wydarzeń. 

M. D.: W pierwszej rozmowie, przed trzema laty, powiedział Pan, że przystępując 
do "Płatonowa" miał Pan nadzieję "rozluinić się" nieco, zabawić i ... odpocząć, a tym
czasem ... stworzył Pan wielkie, bogate znaczeniowo, wielowątkowe przedstawienie . 

J. J.: Praca nad scenariuszem do "Aktu pominiętego", a trwała ona trzy miesiące , 

uświadomiła mi powoli, że może to być teatralny żart, ale może też coś poważnego 
z tego żartu wyniknąć. Wprawdzie teatrolodzy i teoretycy literatury zawsze to twierdzili , 
że w "Płatonowie" mieści się parę sztuk ale jakoś nikt tego nie udowodnił. W trakcie 
pracy nad tekstem wyjaśniło mi się, że może mogę opowiedzieć historię Płatonowa 
nieco inaczej, w innej tonacji , inaczej oświetlić tę postać. 
Ze scenek III aktu wykluwa się powoli okrutniejsze opowiadanie od tamtego -
pierwszego. Ten Płatonow jest wyposażony w dużo większą świadomość i przez to 
bardziej zbliżony do Iwanowa. Iwanow na pewno był bardziej świadomy swojej klę
ski i niemocy. To jeden motyw. 
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M. D.: A drugi? 

J. J.: Nęci mnie możliwość jeszcze większej komediowości niektórych sytuacji, 
kondensacji paradoksu. W ogóle jednak moje zapożyczenia z "Iwanowa" są minimalne. 
W pewne cechy bohaterów Iwanowa wyposażam Płatonowa, czasem Annę. W trakcie 
pracy upewniam się, że muszę do tego materiału podchodzić jak do marginaliów 
Czechowowskich. Jeśli zaczniemy za bardzo filozofować, wtedy mała forma mogłaby 
utracić lekkość. „ takie są moje przeczucia, wrażenia na początku prób .. . Zaplanowa
łem o połowę mniejszą ilość prób. Przedstawienie będzie krótsze, około 1,40 min. Mam 
już za sobą, dzięki solidnej i długiej pracy, pewne etapy przygotowań, na przykład 
"oswajanie" aktorów z Czechowem. To mnie upoważnia właśnie do takich rygorów 
czasowych. 

M. D. : Aktorzy, poza odtwórcą roli tytułowej, grali w pierwszym "Płatonowie". 

J. J.: Ta zmiana wyniknęła z przyczyn niezależnych od reżysera i teatru. 
W "naszych" terminach Jacek Mikołajczak jest zajęty. Drugiego Płatonowa gra Mariusz 
Bonaszewski. To inna indywidualność. Wniesie inne walory, razem z własną 

osobowością i wrażliwością. Inny rodzaj intymności. 
A "Akt pominięty" pokazuje bardziej intymne światy niż pierwszy "Płatonow". 

W tamtej rozmowie powiedziałem, że chciałem w przedstawieniu zderzyć 

grzech czy zamiar grzechu z ekspiacją, pokutą i karą za ten grzech. III akt natomiast 
zajmuje się samym grzechem. 

M. D.: Płatonow spotyka się z wszystkimi swoimi kobietami. 

J. J.: Przebieg tych spotkań i uwikłań, które przeżywa Płatonow oglądamy z bliska. 
Przyglądamy się intymnej, także zmysłowej stronie życia . To wymaga od aktorów wię 
kszego ekshibicjonizmu, odkrycia tych obszarów życia-, które każdy skrzętnie ukrywa. 
Przedzieranie się przez intymność może być trudne, ale interesujące. W pierwszym 
przedstawieniu o miłosnych ekscesach Płatonowa dowiadywaliśmy się z relacji, a tu 
zobaczymy je na scenie.[. .. ] 

25 marca 1996 

• Część I "Przypisów" ukazała się jako dodatek do programu "Płatonowa" (premiera 1993), 
a następnie została wydrukowana w "Notatniku teatralnym" Nr 8. 
Część II "Przypisów" ukaże się w całości w "Didaskaliach teatralnych". 
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Nieprzetarte drogi 
(fragment eseju) 

Dzieje tej sztuki są dotąd mało znane. 
W czasie porządkowania starych 
dokumentów Towarzystwa Rosyjsko
Azowskiego w archiwum moskiew
skim z zakurzonej półki wypadł 
rękopis, składających się z jedenastu 
zszytych nićmi zeszytów szkolnych, 
bez tytułu i nazwiska autora. Po 
żmudnych badaniach charakteru 
pisma, słownictwa, w któ1ym odna
leziono prowincjonalizmy zdra
dzające pochodzenie z południo

wych guberni rosyjskich, ustalono, 
że jest to sztuka Czechowa napisana 
w latach studenckich. Dodatkową 

wskazówkę potwierdzającą ustalone 
już fakty, zawierały wspomnienia 
Michała Czechowa: "W drugim roku 
po przyjeździe do Moskwy, Antoni 
napisał jeszcze dużą sztukę z konio
kradami, strzelaniną, kobietą rzuca
jącą się pod pociąg itd. Przepisy
wałem ten dramat i ze wzruszenia 
zamierało mi serce. Dramat ten 
Antoni , który był wówczas studentem 
II roku, zaniósł M. Jermołowej do 
przeczytania i bardzo liczył na to, że 
wystawi go na swój benefis. Nie 
wiem, jaką aktorka dała bratu 
odpowiedź, jedno jest pewne, że 

wszystkie moje trudy przepisywacza 
zdały się na nic: sztukę zwrócono 
Antoszy .. . " [. .. ] 
Drukując tę sztukę w dwudziesto
tomowym wydaniu dzieł Czechowa, 
jak dotąd najpełniejszym, nazwano ją 
Sztuką bez tytułu . Karierę sceniczną 

zrobiła wszakże jako Płatonow. Po 
raz pierwszy wystawiona została 

w roku 1928 w Gerze, a w roku nastę
pnym w Pradze (Mestske divadlo na 
Vinohradech). Zaczęto o niej jednak 
mówić dopiero od roku 1956, po 
festiwalu teatralnym w Bordeaux, 
gdzie prezentował ją Vilar pod 
tytułem Ce fou de Platonow. 
"Wystarczy posiedzieć parę minut na 
Płatonowie - pisał po festiwalu 
Jacques Lemarchand - by się przeko
nać, że sztuka ta wyszła rzeczywiście 
spod pióra Czechowa, a ściślej, mło
dego Czechowa[. .. ]. 
Wystarczy mu jedna jedyna scena, by 
przejawić swą indywidualność-" Był 

to rok 1956. Od czasu opublikowania 
tekstu minęło trzydzieści trzy lata . 
Zaledwie w rok później wystawiono 
Sztukę bez tytułu w Pskowie, 
następnie zaś w Ałma-Acie i dopiero 
potem w moskiewskim Teatrze im. 
Wachtangowa, który na swych 
afiszach pod tym niewymyślnym 

tytułem umieścił podtytuł: Płatonow. 

W Polsce sztuka opublikowana 
została na łamach "Dialogu" w roku 
1960 w tłumaczeniu Adama Tama (do 
"Czytelnikowskiego" wydania dzieł 

Czechowa nie została włączona) 

i jako Płatonow wystawiona na des
kach warszawskiego Teatru Dramaty
cznego w reżyserii Adama Hanusz
kiewicza 0962) , następnie zaś 
w teatrze "Wybrzeże" w reżyserii Róży 
Ostrowskiej i Jerzego Golińskiego 
(1963). 

Rene Śliwowski 
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Z listów Czechowa 

DoSuworina (1889) 
Człowiek, gdy nie rozumie, jest w rozterce; przyczyn tej rozterki nie szuka w sobie, 
jakby należało, lecz na zewnątrz, dlatego też zaczyna wojować z tym, czego nie 
rozumie. 

(1888) 
Artysta nie powinien być sędzią swoich postaci i tego, o czym one mówią, lecz tylko 
bezstronnym świadkiem. (. .. ) Co do mnie należy - to jedynie mieć talent; to znaczy 
umieć odróżniać poszlaki ważne, od nieważnych, umieć oświetlać postacie i mówić ich 
językiem. 

Dol.L.Leontiewa(Szczegłowa) (1888) 
... Nie jest sprawą psychologa rozumieć to, czego w istocie nie rozumie. Tym bardziej, 
nie jest sprawą psychologa udawać, że rozumie to, czego nikt nie rozumie. 
Nie bądimy więc szarlatanami, i oświadczmy wprost, że na tym świecie nic się wyro
zumieć nie da. Wszystko wiedzą i wszystko rozumieją tylko durnie i szarlatani. 

DoN.Lejkina (1888) 
(. .. ) Pisanie sztuk opłaca się, ale zawód dramaturga jest męczący, nie na moje 
usposobienie. Nie nadaje się do owacji, zakulisowej szarpaniny, sukcesów i niepo
wodzeń, albowiem dusza moja leniwa jest i nie znosi gwałtownych skoków i spadków 
temperatury. 

Do W. Tichonowa (1889) 
(. .. ) żeby pisać dla teatru , trzeba tę pracę lubić, inaczej nic dobrego nie wyjdzie. 
Gdy zamiłowania brak, to i sukces nie cieszy. Od przyszłego sezonu zacznę regularnie 
chodzić do teatru i kształtować się scenicznie.(. .. ) 

Do A.P. Czechowa (1886) 
Najlepiej unikać opisów stanu ducha bohaterów; trzeba się starać, żeby to było 
zrozumiałe z samych uczynków postaci. ... Nie trzeba liczby tych postaci zwiększać na 
siłę. Środkiem ciężkości powinni być on i ona, tylko ich dwoje. 

(1889) 
(. .. )Moja rada: w sztuce, którą piszesz, staraj się być oryginalny i w miarę sił mądry, ale 
nie bój się, że się wydasz głupcem; potrzebna jest wolność myśli, a ma ją tylko ten, kto 
nie boi się pisać głupstw. 

Zwięzłość to siostra talentu. 
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(1890) 
(. .. ) Najważniejsze - wystrzegaj się elementu osobistego. Sztuka nic nie będzie warta, 
jeśli wszystkie postacie będą podobne do Ciebie.Jeszcze jedna rada: pójdi parę razy do 
teatru i przypatrz się dobrze scenie. 

DoA.N.Pleszczejewa (1889) 
... Moim celem jest ubić jednym strzałem dwa zające: opisać życie zgodnie z rzeczy
wistością i przy okazji pokazać o ile takie życie odchyla się od normy. 

Tł. N. Gałczyńska 

Antoni Czechow (stoi) z bratem Mikołajem. Zdjęcie z czasów akademickich (1882). 
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O Czechowie 

W życiorysie Czechowa brak wielkich romansów i biografowie odnoszą 
wrażenie, że jakkolwiek umiał opowiadać o miłości, sam nigdy nie oszalał dla 
kobiety. Ożenił się dopiero na trzy lata przed śmiercią; małżeństwo doszło do 
skutku dzięki jego bliskim stosunkom z Moskiewskim Teatrem Artystycznym 
oraz przyjaźni ze Stanisławskim, wybranką zaś była utalentowana aktorka Olga 
Knipper. Zachowały się również pisane do niej listy, lecz i one odznaczają się 
najwyższą ostrożnością w wyrażaniu uczuć i utrzymane są w tonie żartobliwo-
ironicznym. 

Tomasz Mann 
Tł. I. Czermakowa 

Świetnie znał kobiece serce, głęboko i subtelnie odczuwał kobiecość, wśród 
obrazów stworzonych przez jego wyobraźnię są postacie czarujące, wiele 
kobiet kochało go i rzadko kto umiał tak mówić z kobietami jak on, tak je 
wzruszyć, zżywać się z nimi duchowo ... 
Czy tajemnica nie na tym polega, że dał mu Bóg zbyt bystre oczy? "Miłość - pisał 
w swym notatniku - to albo pozostałość po czymś, co kiedyś rozwinie się w coś 
wielkiego, ale w swej postaci obecnej nie daje nam zadowolenia, daje znacznie 
mniej, niż się oczekuje". 

Iwan Bunin 
Tł. E. Bądkowska 

Dwukrotnie razem byliśmy za granicą. ( ... ) Wszędzie interesowały go 
cmentarze i cyrk wraz z clownami, w których dostrzegał prawdziwych 
komików. Określało to dwie cechy jego talentu : smutek i komizm, troskę 
i humor, płacz nad ludźmi i sobą samym - i śmiech . 

Aleksiej Suworin 
Tł.]. Łukosz 

Zmarł młodo, po wielu podróżach, wielu napisanych utworach, wielu 
miłościach , po współdziałaniu przy planach naprawy społeczeństwa. Zmarł, 
zamówiwszy szampana, jego trumnę przewieziono w wagonie kolejowym 
z napisem "świeże ostrygi" ... Ta świadomość śmierci i drogocennych chwil 
życia była źródłem jego zmysłu względności, to znaczy dystansu , który 
wystarcza, aby nie przeoczyć śmieszności dramatów. 
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Peter Brook 
Tł.]. Łukosz 

Czechow odkrył na nowo coś, co znali Grecy: dramatyczne znaczenie 
milczenia. [. .. ]. 
Brecht był zdania, że język prawdy jest zbyt cichy, że trzeba go uczynić 
"wyraźnym". Czechow był zdania, że prawda jest tak głośna, iż trzeba zburzyć 
ścianę dźwięku, aby tę prawdę uczynić słyszalną. 

Siegfried Mekhinger 
Tł.]. Łukosz 

To, co się dzieje w dramatach Czechowa jest rzeczą drugorzędną, nie "intrygi", 
rozwiązania, ale "powietrze" tych dramatów pamięta się zawsze, czuje się 
zmysłami ich atmosferę, pustkę między zdarzeniami, milczenie między 
słowami, oczekiwanie. Bezruch, a nie ruch jest tam istotą sztuki 
(przedstawienia). 

Tadeusz Różewicz 

Zauważcie państwo, że najlepsze teksty dla teatru pisali po prostu - poeci. Nie 
chodzi, oczywiście, o określenie gatunkowe, można to różnie nazwać - poezją, 
magią, bo wchodzą w grę różne zjawiska. Zmieściłbym tu zarówno Różewicza, 
jak i Czechowa. 

Jerzy Jarocki 

foto. S. Okołowicz 

Scena ze spektaklu Płatonow. Jacek Mikołajczak PŁATONOW, Ewa Skibińska 
SONIA, Halina Skoczyńska ANNA WOJNICEW, Wojciech Kościelniak SERGIUSZ, 
Miłogost Reczek MIKOŁAJ 
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Pierwszy Płatonow 

Premiera "Płatonowa" odbyła się 7 patdziernika 1993 roku na scenie Teatru 
Polskiego. Została świetnie przyjęta, a spektakl otrzymał zaproszenie na Warszawskie 
Spotkania Teatralne. 

Na 19 stycznia 1994 zaplanowano próbę wznowieniową, a wieczorem aktorzy mieli 
zagrać przedstawienie, 13. z kolei, licząc od premiery. 

18 stycznia, zgodnie z założeniami inscenizacyjnymi, przygotowano scenę i 
widownię do próby ''Płatonowa": dwa długie podesty, czarne okotarowanie. 
Wieczorem przyjechał z Krakowa reżyser. Zamieszkał w pokoju gościnnym na V piętrze 
Teatru. 

foto. A. Hawałej 

W nocy z 18 na 19 stycznia, w wyniku pożaru, spłonęła widownia Teatru Polskiego. 
Pożar rozpoczął się w lewej części podscenia, przy podeście ''Płatonowa". 
Rano 19 stycznia, kiedy pożar dogasał zapadła decyzja: gramy dalej! 
Jerzy Jarocki poprowadził próby i już 22 - 23 stycznia odbyły się przedstawienia 
"Płatonowa" na scenie zastępczej - w sali PWST przy ulicy Braniborskiej. 
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Koledzy z Działu Technicznego odtworzyli dekoracje i na początku lutego 1994, 
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, Zespół wyjechał na Warszawskie Spotkania 
Teatralne. Dzięki gościnności Dyrekcji Teatru Dramatycznego, poza spektaklami 
w ramach Spotkań, zagraliśmy dodatkowe przedstawienie na odbudowę Teatru. 

Odwiedził nas Sir Llewellyn Smith - ambasador Wielkiej Brytanii i przekazał 
pieniądze na odbudowę. Telewizyjna Dwójka zaprezentowała aktorów "Płatonowa" 
oraz programy o historii Teatru Polskiego i jego twórcach. Zebraliśmy dobre recenzje, a 
Spotkania potwierdziły sukces premiery "Płatonowa". 

Wkrótce napłynęły kolejne zaproszenia i wyróżnienia. 

27 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru spektakl otrzymał Statuetkę Fredry 
- nagrodę wrocławskich krytyków jako wydarzenie teatralne roku, a Halina Skoczyńska 
Srebrną Iglicę - nagrodę publiczności. 

W maju 1994 na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym KONTAKT w Toruniu 
''Płatonow" otrzymał III nagrodę. 

W "Rankingu Teatralnym" III programu PR - ''Płatonow" został uznany za 
najważniejszy spektakl sezony 1993/ 94 . Wyróżniony został także Jacek Mikołajczak -
odtwórca roli tytułowej 

W czerwcu 1994 na zaproszenie Starego Teatru odbyły się przedstawienia 
"Płatonowa "w Krakowie. 

W grudniowym numerze miesięcznika "Teatr" ogłoszono ankiety krytyków "Najlepsi 
w sezonie 1993/ 94". Najwięcej głosów zebrał "Płatonow" i jego twórcy. 

W marcu 1995 (Międzynarodowy Dzień Teatru) Halina Skoczyńska otrzymała 
nagrodę wojewody wrocławskiego, między innymi, za rolę Anny Wojnicew w 
"Płatonowie"-

Na 35. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej główną 
nagrodę za rolę kobiecą jury przyznało Halinie Skoczyńskiej. Nagrody Aktorskie 
otrzymali: Jolanta Fraszyńska , Miłogost Reczek, Henryk Niebudek, a Jerzy Jarocki -
pozaregulaminową nagrodę honorową - za reżyserię. 

W "Subiektywnym Spisie Aktorów" Jacka Sieradzkiego ("Polityka" nr 33/ 95) znalazła 
się Halina Skoczyńska " ... z jej Anną Wojnicew: ta rola wciąż się rozwija". 

We wrześniu 1995 - 50. przedstawienie ''Płatonowa" odbyło się na Słowacji, na 
zaproszenie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Divadelna Nitra '95"-

W kwietniu 1996 spektakl otrzymał zaproszenie na Festiwal Teatralny do 
Petersburga. 

"Płatonow" znajduje się w repertuarze bieżącego sezonu jest grany na scenie 
Dworca Świebodzkiego. 

Być może jesienią 1996 powróci do odbudowanego Teatru Polskiego. 
M.D. 
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Zastępcy dyrektora: CECYLIA SYNAL, KAZIMIERZ BUDZANOWSKI 
Kierownik techniczny: BOGUSŁAW TOKARZ 
Główny rekwizytor: JERZY LASKOWSKI 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: ZDZISŁAW SZPONARSKI 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej: MARIA STUPAK 
krawieckiej męskiej: GRZEGORZ RAGAN 
perukarskiej: KRYSTYNA ZBROSZCZYK 
szewskiej:JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: MARIAN KMIECIAK 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOWAK 
elektroakustycznej: ZBIGNIEW JĘDRYCH 
elektrotechnicznej: DARIUSZ BARTOŁD 

Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży: ALICJA KLIMCZYK 
Informacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 
w godz. 9-16 tel. 343 87 89 oraz 343 86 53 w. 261 

Redakcja programu: MARIA DĘBICZ 
Opracowanie graficzne: ANDRZEJ ŚLUSARSKI - STUDIO PROJEKTOWE 

Źródła: 
Dialog: 1960, 1962, 1975, 1981; A. Czechow, Dzieła, t. 11 (Listy), Czytelnik 1962; 
Czechow we wspomnieniach swoich współczesnych, Czytelnik 1960; 
Czechow w oczach k1ytyki światowej, Rene Śliwowski, Od Turgieniewa do Czechowa, 
PIW 1970; Antoni Czechow, Listy, WL 1988, Ober Ćechow, red. Peter Urban, Diogenes 
1988. 

TEATR POLSKI 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 
tel. 343 86 53 

TEATR KAMERALNY 
ul. Świdnicka 28 
Wrocław 

tel. 44-62-01 

CERMAG 




