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ANTON
PA WLOWICZ
CZECHOW (29 I 1860-15/16 VII 1904)
urodził się w Taganrogu nad Morzem
Azowskim w rodzinie drobnego kupca. Po ukończeniu miejscowego gimnazjum wstąpił na wydział medyczny
Uniwersytetu Moskiewskiego. Twórczość pisarską rozpoczął jako student
od współpracy z pismami satyrycznymi, ro.in. „Striekoza" i „Oskołki",
gdzie pod pseudonimami publikował
drobne utwory satyryczne, humoresk~ felietony, anegdoty. Przeważały
wśród nich obrazki obyczajowe, artystyczne miniatury z życia urzęd
ników, kupców, ziemian i chłopów, łączące subtelny komizm z akcentami
społecznymi. W późniejszej twórczości, która przyniosła Czechowowi
sławę niezrównanego mistrza opowiadania, nad elementami komiczno-satyrycznymi przeważały pierwiastki liryczno-refleksyjne (ro.in. „Nieciekawa historia"). W latach 1889-90 pisarz, chory już na gruźlicę, odbył
morderczą podróż na Syberię. Zaowocowała ona dziełem publicystyczno-naukowym „Sachalin", gdzie autor objawił swe oblicze lekarza, badacza naukowca i człowieka pióra zarazem. Od 1892 r. Czechow zamieszkał
w pobliżu Moskwy, w kupionym przez niego majątku Mielichowo. Tu
pracował jako lekarz, oddając się też działalności społecznej na niwie
oświatowej i sanitarnej oraz uczestnicząc w życiu miejscowego ziemiań
stwa. W 1894 r. zwiedził Krym, Austrię, Włochy i Francję. Po tym wojażu
zagranicznym osiadł w Jałcie, w nabytym tu domu, dziś zmienionym
w muzeum pisarza. W 1901 r. ożenił się z Olgą Knipper, aktorką
Moskiewskiego Teatru Artystycznego, na którego deskach odniosły
sukces jego sztuki „Mewa'', „Trzy siostry", „Wujaszek Wania" i „Wiś
niowy sad". Stale pogarszający się stan zdrowia w 1904 r. skłonił go do
wyjazdu na kurację do Badenweiler, gdzie zmarł. Pochowany został na
moskiewskim cmentarzu Nowodiewiczjim.
Światowy rozgłos przyniosły Czechowowi dokonania sceniczne.
Do najpopularniejszych z nich należą ro.in.: „Bez ojcowizny" ~,Płato
now"), „Na gościńcu", „Wesele", „Niedźwiedź", „Oświadczyny", „Iwanow'', ,,Diabeł leśny", „Mewa" (,,Czajka"), „Wujaszek Wania", „Trzy
siostry" i „Wiśniowy sad". Świat tych utworów to codzienna, powoli
wlokąca się egzystencja ludzi przeciętnych, nierzadko wyzbytych woli
działania, uplątanych w konflikty, które autor ukazuje w aspekcie
ogólnoludzkim i społeczno-psychologicznym. Dramaturgię Czechowa,
często określanego „piewcą zmierzchu" i uchodzącego za wyraziciela
nastrojów inteligencji rosyjskiej końca ubiegłego stulecia, cechuje nowatorstwo formalne i uniwersalizm wymowy filozoficznej . Stąd stała się ona
bliska wrażliwości estetycznej wielu kręgów odbiorczych na świecie .
Ostatni z dramatów Czechowa - „Wiśniowy sad" w obiegu
polskim żyje od 90 lat, wprowadzany doń aż przez 6 translacji: Aleksandra Zelwerowicza, Konstantego Magnickiego, Tadeusza Łopalew
skiego, Czesława Jastrzębca- Kozłowskiego, Artura Sandauera i Jerzego
Jarockiego.
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ANTONI CZECHOW O „WIŚNIOWYM SADZIE" ...
... do Konstantego

Stanisławskiego

J alta, 5 lutego 1903
Po 20 lutego zamierzam wziąć się do pisania sztuki,
a skończę 20 marca. Mam ją całą w głowie. Tytuł "Wiś
niowy sad", cztery akty, w pierwszym akcie widać przez
okna kwitnące wiśnie, biały, bielusieńki sad. I panie też
w białych sukniach. Słowem Wiszniewski będzie się ciągle
śmiał i oczywiście nie wiadomo z jakiego powodu.
... do

Władimira

Niemirowicza-Danczenki
Jalta, 22 sierpnia 1903
Jeżeli chodzi o moją własną sztukę „ Wiśniowy sad",
na razie wszystko w porządku. Pomału się posuwam. Jeżeli
nawet trochę opóźnię termin, to nic nie szkodzi, ponieważ
stronę plastyczną ograniczyłem do minimum, nie trzeba
żadnych specjalnych dekoracji, więc żadnych cudów nie
będziecie musieli pokazywać.
... do Marii Liliny
Jałta, 15 września 1903
Wyszedł mi nie dramat, tylko komedia, a w pewnych
fragmentach nawet farsa, boję się, że dostanę burę od
Niemirowicza. Pan Konstanty ma dużą rolę. A w ogóle ról
jest niewiele.
... do Olgi Knipper
Jałta, 21 września 1903
Ostatni akt będzie wesoły, zresztą cala sztuka jest
wesoła, lekkomyślna; Saninowi się nie spodoba, powie, że

serdecznie. Wciąż tchórzyłem, balem się. Najbardziej niepokoiła mnie statyczność drugiego aktu i niedopracowana
postać studenta Trofunowa. Przecież Trofimow raz po raz
jest skazywany na zesłanie, raz po raz wyrzucają go z uniwersytetu, ale jak pokazać podobne historie?
... do O. Knipper
Jałta, 21 października 1903
Dziś dostałem depeszę od Stanisławskiego, który
moją sztukę nazywa genialną; to tyle, co przechwalić rzecz
i odebrać jej połowę powodzenia, jakim mogłaby się cieszyć
w sprzyjających warunkach. Niemirowicz jeszcze nie podał

mi obsady,

... do O. Knipper
Jałta, 12 października 1903
Sztuka już jest skończona, definitywnie skończona
i jutro wieczorem, najpóźniej 14 rano wysyłam ją do Moskwy.
Równocześnie wyślę ci pewne wskazówki. Jeżeli nawet będą
potrzebne zmiany, to chyba niewielkie. Najgorsze w sztuce
jest to, że nie machnąłem jej od razu, ale pisałem długo.
... do O. Knipper
Jałta, 19 października 1903
Wczoraj późnym wieczorem dostałem twój telegram,
dziś rano od Niemirowicza aż 180 słów. Dziękuję

mam pewne obawy.

... do W. Niemirowicza-Danczenki
Jałta, 23 października 1903
Czemuś napisał w telegramie, że w sztuce ciągle
płaczą? Gdzie, kto? Chyba tylko jedna Waria, ale to dlatego,
że Waria z natury jest beksa i jej łzy nie powinny budzić
w widzu uczucia smutku. Owszem, u mnie często powtarza
się uwaga „przez łzy", ale to nie oznacza łez, tylko nastrój
postaci.
... do O. Knipper
Jałta, 10 kwietnia 1904
Dlaczego na afiszach i w reklamach prasowych moją
sztukę tak uporczywie mianuje się dramatem? Stanowczo
Niemirowicz i Aleksiejew dopatrują się w niej zupełnie czegoś
innego, niż napisałem, mógłbym przysiąc, że żaden z nich ani
razu nie przeczytał sztuki dokładnie.

spłyciałem.

... do O. Knipper
Jałta, 25 września 1903
Wydaje mi się, że w mojej sztuce, mimo że taka
nudna, jest coś nowego. Nawiasem mówiąc, w całej sztuce
ani jednego strzału. Rola dla Kaczałowa jest dobra. Rozejrzyj się, kto najlepiej zagra siedemnastolatkę i napisz mi.

więc

Z DZIEJÓW SCENICZNYCH
„WIŚNIOWEGO SADU"
Powstały

w 1903 r. „Wiśniowy sad" jest ostatnim
teatralnym Czechowa. Jego prapremiera światowa
odbyła się 30 I 1904 r. w MChAT-cie (Moskowskij
Chudożestwiennyj Akadiemiczeskij Tieatr) wyreżyserowa
na przez Konstantego Stanisławskiego. Przedstawienie połączone było z uroczystym przyjęciem przygotowanym
przez zespół MChAT-u i moskiewskich pisarzy z okazji
czterdziestych czwartych urodzin autora.
Prapremierę polską przygotował Teatr Miejski
w Krakowie 3 XI 1906 r. Pomimo doborowej obsady
(Stanisława Wysocka - Raniewska, Aleksander Zelwerowicz - Łopachin, Jerzy Leszczyński i inni) widowisko
oceniono jako chybione. W latach międzywojennych spodziełem

śród sztuk Czechowa „Wiśniowy sad" cieszył się na scenach polskich największym powodzeniem. Okazał się również pierwszą pełnospektaklową sztuką tego autora wystawioną w Polsce powojennej (premiera 30 X 1948 r.
w gdańskim Teatrze Wybrzeże w reżyserii Iwo Galla).
Za najbardziej udaną inscenizację w teatrze polskim
doby powojennej uchodzi spektakl w reżyserii Jerzego
Jarockiego oparty na tekście jego przekładu (premiera 1 II
1975 r. na Scenie Kameralnej Starego Teatru w Krakowie).

Konstanty

Stanisławski

O „WIŚNIOWYM SADZIE"
Jesienią 1903
zupełnie chory. Nie

przyjechał
przeszkodziło mu to

r. Czechow

do Moskwy
jednak być
obecnym prawie na wszystkich próbach swej nowej sztuki,
na któreJ tytuł w żaden sposób nie mógł się wtedy
zdecydować.

Pewnego wieczoru przekazano mi przez telefon
Czechowa, żeby przyjechać do niego w jakiejś
sprawie. Rzuciłem pracę, pojechałem i zastałem go mimo
choroby bardzo ożywionego. Najwidoczniej odkładał zasadniczą sprawę na koniec rozmowy jak dzieci smakowity
deser. N a razie zaś wszyscy jak zwykle siedzieli przy
herbacie i śmiali się, bo tam, gdzie był Czechow, nigdy nie
brakło humoru. Podwieczorek się skończył i Czechow
zaprowadził mnie do swego gabinetu, zamknął drzwi, siadł
jak zwykle w kącie na kanapie, posadził mnie na wprost
siebie i zaczął mi po raz setny tłumaczyć, żebym zmienił
w jego sztuce paru wykonawców, którzy podług niego nie
nadawali się do danych ról.
- Zresztą to świetni aktorzy - łagodził pośpiesznie.
Wiedziałem, że te rozmowy stanowią tylko preludium do głównego tematu, i dlatego się nie sprzeciwiałem.
Wreszcie doszliśmy do sedna sprawy.
Czechow wytrzymał pauzę, starając się utrzymać
powagę. Lecz to mu się nie udało, tryumfalny uśmiech
z wolna opromieniał mu twarz.
- Wie pan, znalazłem dla sztuki wspaniały tytuł
oświadczył patrząc na mnie przenikliwie.
Jaki? - zapytałem z przejęciem.
„Wiśniowy sad" - i wybuchnął radosnym śmiechem.
prośbę

rozumiałem, dlaczego się tak cieszy, i nie
nic szczególnego w takim tytule. Jednakże, by
mu nie zrobić przykrości, musiałem udawać, że jego
pomysł podoba mi się.
Co mu się tak podobało w nowym tytule? Ostrożnie
zacząłem go wypytywać, lecz znów natknąłem się na tę
dziwną właściwość Czechowa - nie umiał mówić o swoich
utworach. Zamiast wyjaśnić, zaczął powtarzać na wszelkie
sposoby:
- „Wiśniowy sad". Proszę pana, przecież to cudowny tytuł. „Wiśniowy sad"! „Wiśniowy"!
Zrozumiałem z tego tylko tyle, że chodzi o coś
pięknego, bardzo drogiego, urok tytułu wyrażał się nie
w słowach, lecz w intonacji, jaką mu nadawał Czechow.
Ostrożnie zwróciłem mu na to uwagę, zasmucił się, tryumfalny uśmiech znikł mu z twarzy, rozmowa przestała się
kleić, nastąpiło kłopotliwe milczenie.
Od tego spotkania minęło kilka dni, a może tydzień.
Kiedyś przyszedł do mnie podczas przedstawienia do
garderoby i usiadł przy mojej toalecie z triumfującym
uśmiechem. Czechow lubił patrzeć, jak przygotowujemy się
do wyjścia na scenę. Tak uważnie przyglądał się charakteryzacji, że z jego wyrazu twarzy można się było zorientować, czy dobrze czy źle nakłada się szminkę.
- Proszę pana, nie „Sad wiśniowy'', ale „Wiśniowy
sad" - powiedział i wybuchnął śmiechem.
W pierwszej chwili nawet nie zrozumiałem, o co
chodzi, ale Czechow nadal lubował się tytułem sztuki,
akcentując wyraz „wiśniowy", jakby chcąc przez to pogłas
kać ten dawny, piękny, teraz już niepotrzebny świat, który
ze łzami zburzył w swej sztuce. Tym razem pochwyciłem
subtelność. „Sad wiśniowy" to realny sad, przedmiot handlu, przynoszący dochód. Taki sad potrzebny jest i teraz. Ale
wiśniowy sad ze sztuki to sad, co nie przynosi dochodu,
lecz przechowuje w swej kwitnącej bieli poezję dawnego
ziemiańskiego życia. Ten sad rośnie i kwitnie dla kaprysu,
dla oczu zbałamuconych estetów. Szkoda go zniszczyć,
a jednak trzeba, gdyż wymaga tego ekonomiczny proces
rozwojowy kraju.
Na próbach jak dawniej trzeba było i teraz niby
obcęgami wyciągać z Czechowa uwagi i rady dotyczące
jego sztuki. Jego odpowiedzi przypominały rebusy, trzeba
było je rozwiązywać, bo Czechow uciekał od wypytujących

Nie

widziałem

go reżyserów (...). Przecież tam wszystko jest napisane
- mówił w takich razach - a ja nie jestem reżyserem,
tylko lekarzem (...).
[W:] Czechow we wspomnieniach swoich
współczesnych, Warszawa 1960.

Laszló Nemeth
[W MChAT-cie PO LATACH]
Przełożył

Jan Zimiersk.i

Będąc kiedyś z delegacją pisarzy w Moskwie, aby
osłuchać się z językiem, wiele wieczorów spędziliśmy w teatrze. Najpiękniejszy tego rodzaju wieczór przeżyliśmy na
przedstawieniu „Wiśniowego sadu". Sztuka grana jest
- wciąż jeszcze w duchu wielkiego Stanisławskiego

- w tym samym budynku, o którego budowie, aktorach, próbach tyle się mówi w korespondencji Czechowa. Po skończonym przedstawieniu powiedziałem: „Czyż
to nie cudowne, że na scenie poruszają się niczym widma
dawni ziemianie - ze swymi obcymi dla nas i anachronicznymi troskami, a na widowni siedzą c~ którzy jeśli nawet pośrednio - jako klasa przyczynili się jednak
do ich zagłady. Więcej nawet: siedzą wzruszeni, z wilgotnymi oczami. Dlaczego? Dlatego, że pewien wielki
pisarz przyjrzał się kiedyś tamtym i ulitował się nad
nimi".
[W:] Sajk6di estek, Budapest 1962.

Rene Śliwowski
ANTONI CZECHOW
„WIŚNIOWY SAD"
Jeżeli chodzi o problematykę „Wiśniowego sadu'',
nie była ta sztuka czymś nowym w twórczości Czechowa.
Motyw opuszczonego rodzinnego gniazda przewijał się był
już w „Płatonowie". W opowiadaniu zaś z roku 1898 pt.
„U znajomych" natrafiamy nie tylko na ten motyw, lecz na
szereg sytuacji i rysów charakteru jego bohaterów właś
ciwych niejednej postaci z „Wiśniowego sadu" (...). Ładu
nek ideowy „U znajomych" jest psychologiczny. „Wiś
niowy sad" wykracza poza czysty psychologizm. Pisarz
podejmuje próbę ukazania procesu upadku szlachty rosyj-

skiej, procesu, który rozpoczął się jeszcze w latach osiemdziesiątych (...). Czechow zademonstrował (... ) to, by widz
odczuł tragizm życia, konflikt nie musi być w sztuce
uzewnętrzniony, to znaczy, że dramaturg nie musi uciekać
się do gwałtownych spięć, by odtworzyć dramat egzystencji
ludzkiej - w tym czy innym aspekcie. Więcej zaiste
tragizmu bywa często w milczeniu niż w bezpośredniej
replice, zdaniu, słowie czy geście (...).
W „Wiśniowym sadzie" Czechow jest zarazem poetą i ironistą. Nosicielem żywiołu ironicznego jest tu przede
wszystkim Trofunow, wieczny student, równie nieżyciowy,
jak byli właściciele wiśniowego sadu, z całą powagą deklamujący truizmy o nowym życiu, wkładający w swe
patetyczne tyrady całą egzaltację szlachetnego inteligenta
rosyjskiego. Czechow przygląda mu się i przysłuchuje
z pobłażliwym uśmiechem, z ledwo dostrzegalną domieszką ironii.
Tak też wystawione pragnął Czechow zobaczyć swe
sztuki na scenie Teatru Artystycznego. Tymczasem widzowie płakali oglądając jego dramaty. Pomiędzy autorem
a twórcami Teatru Artystycznego zaczynało zarysowywać
się nieporozumienie. Czechow nie zgadzał się z nimi co do
ujęcia scenicznego „Trzech sióstr" i „Wiśniowego sadu",
protestował przeciwko inscenizowaniu swych sztuk jako
melodramatów (.. ).
W istocie Czechow ze współczuciem mówi o Josach
swych bohaterów, wszelako w ten życzliwy stosunek wkła
da niekiedy wiele ironii (...).
„Miejscami jest to nawet farsa" - pisał Czechow
o „Wiśniowym sadzie", tej najbardziej nastrojowej ze
swoich sztuk, którą symboliści rosyjscy powitali jako
utwór mający potwierdzić żywotność kierunku, jaki reprezentowali.
W istocie „Wiśniowy sad" - ostatnia sztuka Czechowa - to symbol czasów, które nadchodzą. Uosobienie
bankructwa społecznego nie pozbawionej wdzięku szlachetczyzny rosyjskiej, a zarazem symbol wzrostu nowej
potęgi społecznej . Potęgę tę reprezentuje kupiec Łopachin,
wzbogacony syn chłopski, który odkupuje od właścicielki
wiśniowego sadu i jej brata Gajewa piękny majątek - ów
wiśniowy sad, nad który „nie ma nic piękniejszego na
świecie", jak mówi sentymentalny Łopachin. Lekkomyśl
ność i nieporadność życiowa byłych właścicieli doprowa-

dziły

do ruiny

wspaniały majątek.

Musieli z niego zrezyg-

nować całkowicie. Żal im wiśniowego sadu, ale nie przeży
wają tego tragicznie. Nie pozwala
lekkomyślność. Raniewska wróci

im na to pełna wdzięku
do Paryża, do swego

kochanka, do swej „bezsensownej miłości'', choć twierdziła
zawsze, że nie porafiłaby żyć bez ukochanego wiśniowego
sadu. Jej brat Gajew odejdzie również bez żalu. Oboje byli
za wsze powierzchowni w swych przeżyciach. Są raczej
godni politowania niż współczucia. Są zarazem śmieszni
i żałośni. To postacie z zaprawionej smętkiem groteski(...).
Czechow nazwał „Wiśniowy sad" komedią. Wprawdzie nie pojmował terminu komedia jako gatunku scenicznego mającego na celu bawienie i rozśmieszanie publiczności, chodziło mu raczej o zwrócenie uwagi, że obok nurtu
lirycznego, nastroju smutku, rozstania, żalu za czymś, co
minęło bezpowrotnie w jego sztuce występuje inny
jeszcze nurt: satyryczny, sarkastyczny; że chciał ukazać
dysproporcję pomiędzy mową a czynem, marzeniami a rzeczywistością, że - słowem - chodziło mu o satyryczne
ujęcie owych traktowanych przez teatr ze śmiertelną powagą postaci. Tradycja inscenizacyjna nie dostrzegała na ogół
złożoności tych postaci (... ).
Ironiczne spojrzenie na kreowaną na scenie rzeczywistość jest głównym atrybutem komedii. Czechow nieprzypadkowo więc podkreślał w podtytule sztuki, iż „Wiś
niowy sad" jest komedią, pragnąc wskazać inscenizatorom
teatralnym, że klimat beznadziejności ziejący z „Wiśniowe
go sadu" winny neutralizować akcenty optymizmu, wprawdzie nieokreślonego, raczej intuicyjnego niźli uświadomio
nego, ale i te akcenty wzięte być winny w ironiczno-sceptyczny nawias. W tym kolejnym paradoksie Czechowa-dramaturga kryje się następna pułapka czyhająca na
realizatorów jego sztuk (... ).
[W:] Od Turgieniewa do Czechowa, Warszawa 1970.

Antoni

Słonimski

„WIŚNIOWY SAD"
„Wiśniowy sad" nie przynosi dochodów, bo nie ma
odbiorców na wiśnie, a dawny przepis na suszenie i smaże
nie konfitur zaginął. Tak się przedstawia strona handlowa
wiśniowego sadu w majątku Luby Raniewskiej i w dość

podobnej sytuacji znajduje się dziś piękna sztuka Czechowa. Niewielu znaleźć można teraz odbiorców na ten rodzaj
wzruszeń i konfliktów, a dawny przepis na reżyserię i grę
gdzieś się zagubił. Sztuka, tak specyficznie związana ze
środowiskiem i epoką, podobna jest dziś do trochę spleś
niałej wisienki, która małe dać może pojęcie o uroku
i pięknie kwitnącego sadu wiśniowego. Czechow jako
nowelista jest jednym z moich ulubionych pisarzy, ale
wyznać muszę, że prawie w każdej jego sztuce teatralnej
znajduję coś niepokojącego, przeciw czemu buntuje się
jakaś mama strona mojej duszy.
Przyznaję się ze wstydem do tego kalectwa, bo
wstydzić się trzeba takich uprzedzeń, lecz bohaterowie
literatury rosyjskiej budzą we mnie prawie zawsze bliżej
nieokreśloną nieufność. Jest to coś w rodzaju szachów
trójwymiarowych. Gdybym tylko nie miał pewności, czy
goniec pójdzie na prawo, czy na lewo! Ale tu goniec może
pójść w dół lub nagle skoczyć w górę. Jermołaj Łopachin to
prawie nasz kochany Stach Wokulski. Dorobił się pienię
dzy. Na tle niepraktycznej, choć nie pozbawionej wdzięku
arystokracji reprezentuje siłę i trzeźwość. Ale ten pan
Łopachin jest bardzo brutalny i jednocześnie niesłychanie
delikatny. Nie może zdobyć się na odwagę wyznania swych
uczuć zakochanej w nim biednej Basi [Wari], co oczywiście
jest prawdopodobne, ale swoją drogą budzi podejrzenie, że
pewnego dnia weźmie siekierę i zakatrupi Basię [Warię]
czy Lubę Raniewską, albo włoży włosiennicę i pójdzie do
k.Jasztoru. Co do przyszłości Piotra Trafi.mowa, mam
również poważne wątpliwości. Wieczny student może bę
dzie rewolucjonistą, a może prowokatorem. Jepichodow
jest też neurastenikiem trochę nad miarę prowincjonalnego
kancelisty. Falstaff zawsze będzie Falstaffem i pan Micawber zostanie panem Micawberem, podczas gdy te piekielnie
skomplikowane zwierzątka zmieniają skrzele na płuca,
ramiona na skrzydła. Jest w tym wiele mądrej względności,
nawet, powiedziałbym, za wiele jak na moje gusta artystyczne. Na „Wiśniowym sadzie" doznałem podobnego
uczucia, co przy czytaniu Dostojewskiego. Postaci dramatu
wychodzą z własnych konturów ze zbytnią, przerażającą
łatwością. Humor w tych warunkach staje się czymś
makabrycznym. Nie możemy się śmiać zdrowym i radosnym śmiechem z pana Leonida Gajewa, bo nawet tego
pogodnego ramola posądzamy, że jak Indianin ma ukrytą

za pasem siekierkę. Jest to oczywiście siekierka mistyczna,
zawsze jednak siekierka (.. .).
Rolę Luby Raniewskiej musi grać aktorka pełna
wdzięku i uroku. Czar tej jeszcze młodej kobiety tłumaczy
bardzo wiele. Raniewska rozbraja wszystkich swym wdzię
kiem. Nikt nie umie odmówić jej prośbom i wszyscy gotowi
są zawsze wszystko jej wybaczyć.
[W:]

Gwałt

na Melpomenie, t. II, Warszawa

1959.

Jean-Louis Barrault

DLACZEGO „WIŚNIOWY SAD"?
Przełożyła

Ewa Krasnowolska

Uważam „Wiśniowy

sad" za arcydzieło Czechowa.
czterech wielkich sztuk, jakie napisał z myślą
o teatrze, ta najbardziej zdecydowanie zmusza do uogólnień, najlepiej daje się zuniwersalizować.
Bardzo prawdziwie odzwierciedlając duszę rosyjską,
spontanicznie się jednak od niej odrywa, i tak wyrzucona
w przestrzeń, odbija się we wszystkich ludzkich duszach.
Na wszystkich płaszczyznach.
„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 naszyjnik zawieszając na nim gdzieniegdzie 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 przepływającego
czasu. A dzieje się tak dlatego, że „Wiśniowy sad", biorąc
całkowicie poc_zątek w miJ~zeniu, odtwarza w wyjątkowy
sposób TERAZNIEJSZOSC. A teatr jest sztuką teraźniej
Spośród

szości.

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 wyodręb
niających się tyrad-poematów - tak jak w muzyce - istnieją po to tylko, aby zadźwięczało milczenie (.. .). To
sztuka o-czasie-który-mija. Cóż nas zatem może obchodzić,

czy tematyka jej jest rosyjska, czy japońska. To dzieło
uniwersalne. Tak jak niektóre dzieła Szekspira czy Moliera,
utwór ten powinien należeć do naszego międzynarodowego
dziedzictwa (.. .).
Oparta na milczeniu i żyjąca w teraźniejszości
dramatyczna kompozycja tego utworu jest jak najgłębiej
muzyczna (...). Tak kunsztowna kompozycja teatralna (...)
powoduje wielkie trudności w zachowaniu właściwego
tempa akcji dramatycznej; jest to przede wszystkim tempo
powolne.
I to jest jeszcze jedna z przyczyn, dla których
lubię „Wiśniowy sad". Tempo akcji dramatycznej utworu
teatralnego 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 - stwierdza to właśnie w odniesieniu do „Wiś
niowego sadu" ostatni „Dictionnaire des Oeuvres". 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 „Wiś
niowym sadzie" akcja jest nieustająca, napięta i pełna,
bo, powtórzmy to raz jeszcze, każda chwila jest dobrze
wypełniona (...).
W „Wiśniowym sadzie" akcję tworzy sam katalizator [„przedmiot", o którym mówił Stanisławski] - mają
tek, 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 - wypitych kilka szklanek kwasu - parokrotnie gra się w karty
- dwie osoby wracają z 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.
Dom, który po kilka godzin przedtem czekał na
życie, jak brzuch kobiety ciężarnej, jest już tylko mroźnym
grobowcem, z którego uszło całe życie.
To życie całe utkane z milczenia, te tajemniczo
zgrane tematy krótkotrwałej akcji, ta bolesna i niepokojąca
powolność rozwoju akcji stwarzają pasjonujące problemy
dla aktorów (... ). Kiedy akcja wtopiona jest w tekst, rozwija
się w szybszym rytmie. (...) Rytm „Wiśniowego sadu"
wydaje się powolny nawet Rosjanom. (...) Mało sztuk tak
absorbuje aktorów, jak „Wiśniowy sad". (... ) „Wiśniowy
sad" to jedno z bardzo nielicznych dzieł, w których zatracić
się może cały zespóL zapomnieć, że znajduje się w teatrze,
lecz głęboko uwierzyć w istnienie tej rodziny, istnienie tego
domu i w życiową prawdę tego wszystkiego.
I ta wyjątkowa metamońoza dokonuje się przy
pomocy środków dobrej próby; sztuka ta bowiem nie
zalicza się do naturalistycznych, nie jest na modłę 1904 r.
ani nawet nie należy do realistycznych. Należy do prawdziwych, a prawda, tak jak jej dwa oblicza (prawda zawsze
ma dwa oblicza), utworzona jest jed n ocześnie 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 (...).
Nasza istota, tak jak społeczeństwa, jak cywilizacje,
rodzi się, żyje, umiera i zostaje zastąpiona. Czyż nie mówi
się, że wys tarczą trzy tygodnie, aby zostały wymienione
wszystkie nasze zwierzęce komórki? A więc w konsekwencji
trzy tygodnie, aby nasza istota stała się całkowicie nowa!
Żyją w niej zatem w sposób trwały trzy typy ludzkie
wprowadzone na scenę przez Czechowa: Gajew, typ czło
wieka, który stopniowo zanik a; Łopachin, który jest powołany, aby go w danej chwili zastąpić; Trofimow, który już
przygotowuje typ człowieka mający zastąpić Łopachina.
Jeden jest przeszło ścią, drugi teraźniejszością, trzeci przy-

szłością. Polaryzacja wieczystej ludzkiej istoty. Oto dlaczego „Wiśniowy sad" tak dobrze wyraża przemijanie życia
(...).
„Wiśniowy sad" nie jest (...) sztuką realistyczną; nie
jest też sztuką społeczną. Czechow zbyt był wyrafmowany,
aby się ograniczać do płaszczyzny społecznej; jest to sztuka
wielkiego poety, który dzięki głębi swego serca i wyjąt
kowej wrażliwości sięga poza płaszczyznę społeczną, do
której przywiązuje należną jej, bardzo ważną rolę - aż do
samych źródeł istnienia.
A inna lekcja, jaką daje „Wiśniowy sad"?
(...) Czechow uczy nas ekonomii. Z „Wiśniowego
sadu" nie można absolutnie nic wykreślić. Wszystko, co
można było odjąć, odjął sam autor. Wszystko jest tu
maksymalnie ograniczone. I badając ten utwór myśli się
o uwadze niezrównanego artysty, jakim był Charles Chaplin, wypowiedzianej w związku z jednym z jego filmów:
„Kiedy dzieło wydaje się skończone, trzeba mocno nim
wstrząsnąć, jak drzewem, tak żeby na nim zostały tylko te
owoce, które mocno trzymają się gałęzi". „Nie wkładajcie
do teatru nic, co nie byłoby bardzo potrzebne ... " - mówił
nasz mistrz Racine (.. .).
Wreszcie Czechow jest wzorem artysty, gdyż wszystkie jego postacie, tak jak Szekspirowskie, są dwuznaczne:
Łopachin, tak groźny, jest w istocie człowiekiem nieśmiałym, niezdecydowanym i dobrym; krucha ofiara, pani
Raniewska, jest osobą pełną namiętności; Gajew, uosobienie wielkiej tradycji, jest leniem; Trofrmow, 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 rozrachunku, „zasadzony" na sercu. To serce, ta nadcielesność,
przewyższa umysł i obejmuje byle jak przemieszane dziewięćdziesiąt pięć zmysłów, o których mówił Trofrmow,
a które są znacznie bardziej wyczulone niż owych pięć
biednych zmysłów, oficjalnie oddanych nam do dyspozycji
(...).

[W:] „Cahiers de la Compagnie M. Renaud,
J. L. Barrault", zeszyt 6, lipiec 1954.

Andriej

cie umieścić końcową scenę raczej w pokoju dziecinnym
z aktu I niż w bawialni z aktu III, przez to bowiem nie
tylko przyjazd rodziny znajduje równoważnik w jej odjeź
dzie, ale także sceneria urodzin i dzieciństwa prowokuje
uczucia wszystkich pokoleń, starych i młodych (... ).

Bieły

„WIŚNIOWY SAD"
Przełożył Rene Śliwowski

W trzecim akcie „Wiśniowego sadu" uległy jakby
krystalizacji Czechowowskie chwyty: w bawialni rozgrywa
się dramat rodzinny, a w oświetlonym świecami salonie
tańczą w zapamiętaniu maski koszmaru: oto urzędnik
pocztowy sunie w takt walca z dziewczyną - czyż to nie
chochoł? A może to zwykła pałka, do której przymocowano maskę, a może po prostu wieszak, na którym wisi
mundur?
A zawiadowca stacji? Skąd się wzięli i po co? To
wszystko wcielenia fatalistycznego chaosu. Rodzinę spotkało nieszczęście, a oni minoderyjnie tańczą.
Drobiazg zostaje przyozdobiony. Jakimiś nieznanymi dotąd elementami. Rzeczywistość ulega rozdwojeniu: to
jest to, a zarazem nie to, to czyjaś maska, a ludzie to
manekiny, fotografowie głębiny - to straszne, straszne ...
Czechow, pozostając realistą, wygładza tu fałdy
życia i to, co z daleka wyglądało na cienie fałd owych,
okazuje się przepustką do Wieczności.

Łopachin

W pustce tego pokoju stoi i czeka nowy właściciel
sadu, w tej chwili człowiek zakłopotany i dosyć
osamotniony, Łopachin. Jest zakłopotany, ponieważ rodzina nigdy nie zapomniała mu jego chłopskiego pochodzenia; osamotniony, ponieważ teraz zdaje sobie sprawę, jak
zranił tych, których kochał, zabierając im to, co oni kochali. (...) Oglądamy go oto jako kupca bez towaru,
sklepikarza poza sklepem, rybę wyjętą z wody (... ).
Ironia jego sytuacji jest podkreślona, Czechow bowiem bardzo starannie skontrastował tę scenę z poprzednią. (.. .) W pierwszych paru minutach dostarcza nam
pauzy, abyśmy mogli wchłonąć jego gorycz. Pożegnaliśmy
Łopachina w pijackiej histerii, wołającego na pół z radoś
cią, na pół z wyrzutem skierowanym do siebie: „Idzie nowy
dziedzic, właściciel wiśniowego sadu!" Teraz uwikłany jest
w zawiłości uczuć otaczające odjeżdżającą rodzinę. Jego
bezradność staje się widoczna, kiedy Raniewska i jej brat
Gajew wchodzą w gorączkowym pośpiechu, przemierzają
scenę i wychodzą, a on stoi, zmieszany, częstując ich
szampanem, którym wzgardzili (...) Z nieszczerym rozbawieniem ważymy na jednej szali tę jego obecną nieudolność, kładąc na drugą szalę delikatniejsze wrażenia podtrzymywane poprzez trzy akty.
wiśniowego
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[W:] „Wiesy'', nr 2/1904.

John Louis Styan
ANALIZA AKTU IV „WIŚNIOWEGO SADU"
Przełożyła Ewa Życieńska

„Wiśniowy sad" jest sztuką ukazującą stosunek do
pod działaniem stresu i pewien styl życia w momencie
przemijania. Sam sad to suma nadziei i rozczarowań,
pragnień i ideałów charakterystycznych dla tego rodzaju
życia. Sad z miastem na horyzoncie to cała Rosja w miniaturze, toteż sztuka w swojej strukturze obejmuje klasy
społeczne od właściciela ziemskiego po domowego sługę
i jednocześnie ostro zestawia przeszłość z przyszłością na
przestrzeni trzech i czterech pokoleń. W obrazie, jaki
maluje, wyraża tyle, ile tylko wyrazić może dramat naturalistyczny.
W ostatnim akcie sztuki owa struktura zmiany
i upadku stapia się w konkretną całość. (...) Z niepowtarzalną silą słyszy się i odczuwa w tym akcie crescendo
cienko dobranych dysonansów. (...) Znakomite to posunię-

odosobniony

życia

Trofimow i

\

-

bliźniacza

para

błaznów

Obraz zagęszcza się, kiedy Trofimow, wprowadzaabsurdalny ton kompetencji i młodzieńczego egotyzmu,
wchodzi i powtarza za Łopachinem: „Zdaje mi się, że czas
już jechać. Konie czekają". (...) Zwłaszcza, że zajęty jest
przede wszystkim bezskutecznym poszukiwaniem swoich
kaloszy; w tym osobistym kłopocie zwraca się do osoby, od
której w tej chwili najmniej może się spodziewać pomocy
- do Ani (to Waria rzuca mu parę kaloszy kilka minut
później). Ten skromny szczegół jest kpiną z wszystkich
pozorów. Łopachin jednak wita z wdzięcznością kogoś,
z kim może w tej chwili porozmawiać, nawet jeśli jest to
ktoś, kim w duchu pogardza (... ).
jąc

J

Łopachio

W znamiennym dialogu tych dwóch ludzi odzywa się nasz wewnętrzny konflikt. Dają oni nie tylko
nowe sformułowanie różnic klasowych w społeczeństwie
czy młodzieńczego idealizmu skorygowanego dojrzalszą
mądrością, choć i tego symbolizmu tu nie brak. To
bowiem, że obydwaj są typami zrozpaczonych błaznów,
świadczy o czarności tej komedii; żaden z nich zatem
nie może nam przekazać całej prawdy ani dać ostatecznej odpowiedzi. (... ) Naszym zadaniem jest wyobrazić
sobie jakiś stop jednego i drugiego, może z domieszką
trzeźwości charakterystycznej dla Ani, i z obfitym dodatkiem serca Raniewskiej. (... ) Mamy zrozumieć, że ci dwaj
zagubieni ludzie, jak my, szukają drogi w ciemnym pokoju,
w którym jakaś nieznana ręka przestawia meble. Różnią
cy ich pragmatyzm i idealizm to nasze własne wewnętrz
ne sprzeczności, które wyzwala każde nowe doświadcze
nie (...).
Minitragedia: Jasza i służba
Jasza byłby jedną z niesympatycznych postaci sztuki, gdyby nie był również komiczny, i trzeba się zastanowić,
jak.ie są tego przyczyny. T ak jak Łopachin reprezentuje
nową arystokrację, ludzi interesu, Jasza reprezentuje nowy
rodzaj ludzi zależnych, sprytnych służących, którzy oszukują swoich panów i panoszą się wśród równych sobie.(... )
Zdolni są zahipnotyzować naiwne dziewczęta w rodzaju
Duniaszy 4 niezależnie od tego, ile są warci, są w stanie st ać
się przyczyną ich tragedii. Kpią z pradziwego przywiązania
do rodziny takiego sługi-domownika jak Firs. (...) Jasza jest
pozbawiony wszelkiej wrażliwości i wielkoduszności Łopa
china (...).
Postać J aszy ściś le wiąże się z c ałością tej sztuki. (...)
Rola jego to dalekie echo roli Łopachina, ukazuje nam
bowiem, jak głupia ignorancja może krzywdzić głupią
naiwność. Problem ten potraktowany jest lekko: Duniasza,
arogancka służąca, w pełni sobie zasłużyła na nieszczęście
i wyrzuty sumienia; nic właściwie nie wskazuje na to, aby
miłość Jepichodowa do niej doznała śmiertelnej rany - nie
jest to melodramat (...).
Duniasza to skończona komediantka: pozuje na
„delikatność", nazbyt łatwi zakochuje się i odkochuje,
przypudrowuje nos, mdleje w odpowiednich momentach,
i tak dalej. Jej los musi wykluczać tragedię, choć dopuszcza
patos (...).

Matki i dzieci: Raniewska, Ania i Szarlota
Gorące pocałunki, jakimi obsypuje Raniewska Anię
życząc jej szczęścia , nie mogą ukryć dylemantu, w jakim
znalazła się ta kobieta, rozdarta między niejasnym żalem za
przeszłością i mglistą nadzieją na przyszłość (...).

Ania, nie afektowana jak jej matka, nie widzi
przeszłości ciążącej niby wyrok, bezwiednie przesłania mgłą
nostalgii obraz miłych wspomnień przeszłości i śmiało
spogląda w jasną przyszłość. Ale my wyczuwamy, że Ania
jest taka, jaka była jej matka, a Raniewska jest taka, jaka
będzie kiedyś

jej córka (...).
Jest taki moment, kiedy siedemnastoletnia Ania
odwraca role, ona staje się mamusią pocieszającą Raniewską, aż ta znajduje ulgę w złotych fantazjach. (...) Wszystkie
te momenty w sztuce, które autor kreślił z przymrużeniem
oka, upoważniają nas do niedowierzania temu, co teraz
widzimy i słyszymy.
Na wypadek, gdybyśmy i my (... ) nazbyt zaufali
temu archetypowi matki i córk4 Czechow wykorzystuje
jeszcze jeden atut. Wprowadza Szarlotę, niemiecką guwernantkę, (...) aby naszymi oczami spojrzała na tę scenę. Otóż
częściowo jak gdyby (...) dJa wyrażenia swego własnego
i naszego sceptycyzmu, Szarlota stosuje tu jedną ze swoich
sztuczek: „Bierze zawiniątko podobne do niem owl ęcia
w powijakach ... " (... ). Musi nas to uderzyć jako parodia
wzruszającej sceny, którą oglądaliśmy przed chwilą. (...)
Parodia ta narysowana jest nie tyle ową cienką i cieni ującą
kreską, tak charakterystyczną dla Czechowa, ile brutalnym czarno-białym kontrastem. (.. .) Czechow czuje tu
ko nieczność zastosowania silniejszego szoku dla rozbicia
bardziej destruktywnego nastroju.
Wchodzi Simeooow Piszczyk, fatalista
Piszczyk, „silny jak koń", wiecznie bez grosza,
podekscytowany wysokim ciśnieniem, zasapany i spocony,
jest najczęściej błaznem. To niewydarzony ziemian.i.n, właś
ciciel jeszcze jednego wiśniowego sadu, toteż naprawd ę
trudno nam trak tować serio jego kłopoty finansowe. Stałe
pożyczanie pieniędzy to jego rys komiczny.
Wpada zdyszany jak zwykle, wita Raniew ską i Ło
pachina, nalewa sobie wody do szklanki, szuka czegoś
w kieszeni, wypija łyk wody. Łapiąc oddech i komicznie
balansując zaw adzającą mu w ręku szkl ank ą, wydobywa

Zbyt późno zwraca sumę,
procent hipoteczny od nieszczęsnego majątku. Otóż okazuje się, że nauka i postęp
sprawiły mu oszałamiającą niespodziankę, korzystną i zdumiewającą. Uszczęśliwiony i zmieszany, tłumaczy, co zaszło: „Poczekaj ... Gorąco ... Niebywałe zdarzenie. Przyjechali do mnie Anglicy i znaleźli w ziemi jakąś białą
glinkę ... " (.. .).
Epizod z Piszczykiem, krótki, komiczny i patetyczny, przylega do wzoru. Komizm zwodzi nas przez chwilę,
ale kontrast, jaki zachodzi w tempie gry pomiędzy wejś
ciem Piszczyka a jego wyjściem, dyskretnym zwrotem
reorientuje całe znaczenie sztuki. Zasadniczą funkcją Piszczyka jest wprowadzenie w strukturę przedstawianego
życia owego wyraźnego czynnika fatalizmu (...).
Komiczny Piszczyk symbolizuje ludzkość w obliczu
nierozwiązalnych problemów: nic nie rozumiejąc szaleje
z radości i tak samo nic nie rozumiejąc gryzie się w zmartwieniu. Wszystko to wielka krotochwila.
z kieszeni -

garść pieniędzy!

którą można było zapłacić

Niedoszłe oświadczyny:

Lopachin i Waria
Po minitragedii Szariaty następuje minikomedia
Piszczyka, a po niej kolej przychodzi na mini tragedię Wari.
Ale jak Szarlota nie mogła, oczywiście, nigdy wznieść się do
jakiegoś rzeczywistego wymiaru, tak samo nie zdolna jest
do tego Wari a (...).
Raniewska jeszcze raz przypomina nam o czasie: zostało już tylko pięć minut. Jednak stwierdza ona, że to dosyć,
aby załatwić ostatnią sprawę, sprawę przyszłości Wari(... ).
I komizm, i patos tego epizodu w dużym stopniu
wynikają z przeciwstawienia sobie dwóch aspektów czasu:
z jednej strony jest to czas poganiający od zewnątrz,
czekający powóz i zbliżający się pociąg; z drugiej strony
mamy wewnętrzną niechęć Łopachina, którego to powolny
metaboJizm emocjonalny tak bardzo uniemożliwia przyspieszenie tego najbardziej kłopotliwego momentu. Scena
Łopachina z Warią ma być grana tak powoli, żeby poprzez
tempo narzucić widowni świadomość zamierzonego dramatycznego znaczenia. Kontrast z szybszym tempem słów
i poruszeń Piszczyka ma nam dać odczuć zagubienie
Łopachina w czasie. Kiedy spogląda na zegarek i kiedy
wreszcie w nieprzystojnym pośpiechu wychodzi z pokoju,
musi nam się narzucać pytanie: Czy postępuje tak nie
mogąc się doczekać odjazdu rodziny, czy odjazdu swojego?

Ensemble
Teraz Czechow gromadzi na scenie wszystkich, aby
przy zapadaniu kurtyny. To ostatnia dla niego
okazja skupienia niewielkiej grupki bohaterów i skumulowania wrażeń, jakie wywierają wszystkie ich małe, ale
przytłaczające problemy. Zanim zniknie ostatecznie świat
wiśniowego sadu, muszą stopić się w całość wszystkie
fragmentaryczne impresje.
Pokój zapełnia się ludźmi, tak jak w akcie I, kiedy
mieliśmy wiosnę, szczęśliwy czas powrotów do domu.
Wchodzą - Waria, Raniewska, Ania, Gajew, Szarlota ze
swoim psem, Jasza, Jepichodow, Duniasza oraz inni służą
cy i woźnice. Za chwilę wejdą Trofimow i Łopachin.
W domu jeszcze raz pełno jest życia i krzątaniny, jest to
jednak krzątanina przed odjazdem. Charakterystyczne dla
obu pokoleń postawy, jednego ślepo zapatrzonego w przyszłość, drugiego przeciwnie - w przeszłość (.. .).
Starsi zostawiają swoje życie za sobą; przed młody
mi otwiera się świat. Wychodzą i pozostali, Waria niechęt
nie, Jasza z ochotą, Szarlota chłodno, Łopachin z uczuciem. Zostają Raniewska i Gajew, dwie figurki przytulone
do siebie w smutku pośrodku nagiej, pustej sceny.
wyludnić ją

Vacuum
Z niezrównaną prostotą efektu Czechow ustawia te
dwie osamotnione marionetki nieruchomo w opuszczonym
pokoju dziecinnym. Wiśniowy sad już przepadł, a oni są
życiem, które minęło. (.. .) Słuchają, tak jak my, podnieconego wołania Ani i Trofimowa, którzy niecierpliwią
się w powozie przed domem, i którym pilno zasadzić nowy
wiśniowy sad. Wzywa świat zewnętrzny i jeszcze dalsze
światy. (...) Raniewska i jej brat wychodzą: Sztuka skoń
czona. Wszystko zostało powiedziane.
Ale czy tak? Kurtyna nie opada i Czechow próbuje
swojego najśmielszego posunięcia. (... ) Ten mistrz pauz
wprowadza najdłuższą pauzę, jaką kiedykolwiek zastosował. (... ) „Na scenie pusto. Słychać, jak za nimi zamykają
wszystkie drzwi na klucz i jak potem odjeżdżają powozy.
Nastaje cisza. W ciszy rozlega się głuchy stuk siekiery
o drzewo ... " (.. .).
I znów czekamy, żeby kurtyna opadła, ale ona wciąż
nie opada. Zamiast tego słyszymy to szuranie, powolne
szuranie kroków starego człowieka, i w półmroku do-

strzegamy wchodzącego Firsa. (... ) Niemal całe życie ludzkie zawiera się w jego słowach, w których słychać po raz
ostatni ton komedii: „A Leonid Andriejewicz pewno nie
włożył futra, wyjechał w płaszczu ... Zielono w głowie!"
Kładzie się i leży bez ruchu, a my raz jeszcze czekamy na
spadnięcie kurtyny.
Ale jeszcze jeden atut pozostał do wygrania: „Sły
chać odległy, jakby z nieba, dźwięk pękniętej struny,
zamierający i smutny". (...) Zinterpretować ten dźwięk to
zinterpretować całą sztukę.

[W:] The Dark Comedy, Cambridge 1968.

Ettore Lo Gatto
JEDNOŚĆ ARTYSTYCZNA I DUCHOWA
Przełożyła

Halina Kralowa

W „ Wiśniowym sadzie" Czechow stworzył istotnie
kilka postaci komediowych, a nawet farsowych, jak postać
buchaltera Jepichodowa, pokojówki Duni czy młodego
służącego Jaszy, i nadał farsowy ton jedynemu w całej
sztuce epizodowi miłosnemu, rozgrywającemu się między
tymi właśnie postaciami. Ponieważ jednak podobne postacie i sytuacje dał Czechow także i w poprzednich
sztukach, absurdem byłoby doszukiwać się z tego powodu
farsowego tonu w całej komedii (... ).
„Proszę wziąć »Wiśniowy sad« napisał [Czechow] zaraz po przedstawieniu. Czy to ma być mój
»Wiśniowy sad«? Z wyjątkiem dwóch czy trzech miejsc nie
ma w nim nic mojego. Ja opisuję życie, zwykłe życie, a nie
głęboką rozpacz. Reżyserzy powymyślali sobie rzeczy,
o których ja nigdy nie myślałem i które nawet mi się nie
śniły". (... ) Czechow i ma, i nie ma tutaj racji. Ma rację
o tyle, że opisał istotnie nie głęboką rozpacz, lecz zwykłe
życie, i takim widział je nadal - chociaż nie zawsze, jak to
powiedzieliśmy w związku z niektórymi opowiadaniami
- w jego zwykłych zewnętrznych przejawach. Nie ma
jednak racji, nie biorąc pod uwagę, że jeśli ktoś inny za
tymi zwykłymi zewnętrznymi przejawami dostrzega ukrytą
tragedię, musi ona tam tkwić rzeczywiście. Nie tylko
Stanisławski widział w „Wiśniowym sadzie" tragedię: tragedię widzieli w nim również aktorzy i wreszcie publiczność,

która pozytywnie oceniła ton, jaki
Teatr Artystyczny.

nadał

przedstawieniu

[W:] „Ricerche Slavistiche", nr 3/ 1954.

Nils Ake Nilsson
INTONACJA I RYTM W SZTUKACH
CZECHOWA
Przełożył

Zygmunt Kubiak

(...) Często spotykamy się z poglądem, że Czechow, przeciwstawiając się ustalonym formom artystycznym swojej epoki, związał się z eksperymentami dramaturgicznymi Turgieniewa. (...) Już Niemirowicz-Danczenko
wyczuł, że istnialo tu pewne podobieństwo, później zaś
miał to samo zauważyć Meyerhold. (... ) Podobieństwa te
można wytłumaczyć częściowo tym, że sztuka dramatyczna
Turgieniewa, podobnie jak i sztuka Czechowa, wyrasta
z opozycji wobec konwencjonalnego charakteru ówczesnego teatru; z opozycji tej wynikala skłonność do szukania
nowych, prostszych, bardziej naturalnych środków ekspresji. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że owymi zdającymi
się zapowiadać sztukę Czechowa cechami twórczości Turgieniewa są: prostota i realistyczny charakter akcji, wybieranie bohaterów spośród przeciętnych ludzi, to, że
ich działania są naturalne, dialogi gładkie i potoczyste,
a jednocześnie pełne wewnętrznego napięcia dramatycznego (... ).
Koncepcja, że intonacja, sam głos - często lepiej
niż słowa - może odsłonić wnętrze istoty ludzkiej, nie jest
oczywiście w literaturze rosyjskiej czymś nowym. Jak
wiadomo, już wcześniej z wielkim naciskiem głosił tę tezę
Lew Tołstoj.
Ta nowa w dziedzinie powieści technika opisywania
wewnętrznego życia człowieka zaczęła się u Tołstoja od
postulatu większego realizmu. Sprzeciwiał się on konwencji, według której w powieści uczucia były wyrażane tylko
słowami. Bohaterowie tradycyjnych powieści rozlegle opisywali, co myślą i czują. W rzeczywistości, zdaniem Toł
stoja, wcale tego nie opisywali Ludzie komunikują sobie
nawzajem swe uczucia mniej za pomocą słów niż za
pomocą środków mimicznych, gestów i ruchów towarzyszących słowom oraz - co niemniej ważne - za pomocą
intonacji głosu .

Podobne postulaty większego realizmu w odtwarzaniu uczuć ludzkich musiały prędzej czy później pojawić się
w twórczości dramaturgicznej. (...) Czechow idzie tą drogą
dalej. Jego zdaniem potrzebny jest również realizm tła: na
scenie - nieznużenie podkreśla Czechow - wszystko musi
być takie, ,jak w rzeczywistym życiu". (...) W jaki sposób
stawiający sobie realistyczne cele dramaturg ma odtwarzać
uczucia, niewyznane myśli człowieka pojawiającego się na
scenie? Ile potrafią wyrazić same słowa? Do jakiego stopnia
może on posługiwać się język.iem codziennym bez groźby
osłabienia napięcia dramatycznego i - z drugiej strony
- do jakiego stopnia może on „udramatyczniać" język bez
odbierania mu charakteru naturalności?
„Nie, to nie to. To nie to chciałem powiedzieć"
- takie wyznanie często ciśnie się na usta postaci Czechowa. Nie potrafią dla swych myśli i uczuć znaleźć słów
odpowiednich: nagle dostrzegają, że słowa, którymi się
posługują, nie wyrażają tego, co oni naprawdę myślą (... ).
Podobnie jak Tołstoj, Czechow musiał znaleźć
nowe sposoby wyrażania uczuć i myśli poza obrębem
słów . Najważniejszymi z owych środków były: przede
wszystkim głos, następnie różne dźwięk.i (stuk młotka
nocnego stróża, muzyka gitary, w której zrywa się struna
w „Wiśniowym sadzie"(...). Środkami tymi autor posługuje
się nie tylko po to, żeby stworzyć na scenie tło, atmosferę. Jego celem jest również przekazanie publiczności
jakichś spraw, które dotyczą bohaterów albo sytuacji czy
akcji, tak.ich spraw, których według opinii Czechowa dramat realistyczny ani nie może, ani nie powinien wyrażać
słowami.

Badacz techniki dramatycznej Czechowa powinien
uchwycić ten system środków jako całość(...), ja sformułuję
tylko garść uwag o jednym składniku owego systemu,
składniku, na który dotychczas, o ile mi wiadomo, niewiele

zwracano uwagi: o intonacji i jej rytmie.
Zdaniem Czechowa intonacja była jednym z najważniejszych źródeł ekspresji dla dramaturga realisty. W liście do Olgi Knipper (... ) donosił: (...) „Cierpienie należy
ukazywać tak, jak się ono przejawia w życiu, to znaczy:
charakteryzować je nie ruchami rąk i nóg, ale tonem głosu
i wyrazem oczu, nie gestykulacją, ale wdziękiem. Delikatniejsze uczucia, właściwe ludziom kulturalnym, powinny
również zewnętrzny wyraz znajdować delikatny. Ktoś po-

wie, że rue pozwalają na to warunki sceny; ale czy
jakiekolwiek warunki mogą usprawiedliwić kłamstwo?"
Była to przeznaczona dla aktora rada, w jaki sposób
ma wyrażać uczucia na scenie. Rada ta jednak skierowana
była do dramaturga. (...) I rzeczywiście - nie znajdziemy
przed Czechowem żadnego, który by tak wielką, jak on,
przywiązywł wagę do wskazówek scenicznych dotyczących
intonacji. Pełno tych wskazówek w jego czterech wielkich
sztukach, najwięcej zaś w ostatniej z nich, w „Wiśniowym
sadzie". Znajdujemy tam aż 185 wskazówek, jak należy
wypowiadać frazy. Należy zaś podkreślić, że wskazówki te
bynajmniej nie są stereotypowe czy pospolite. Przeciwnie,
wyróżniają się wielką rozmaitością, rzadko która pojawia
się więcej niż raz. Można więc znaleźć 80 różnych wskazówek dotyczących mówienia. Często są one skomplikowane,
nieraz złożone z całkowicie sprzecznych elementów, na
przykład: „radośnie, przez łzy" (radostno, skwoź slozy),
„wesoło, ze wzburzeniem" (wiesielo, wozbużdienno), „gniewnie i szyderczo" (sierdito i nasmieszliwo), „niecierpliwie, ze
łzami" (nietierpieliwo, so slozamz).
Można także dostrzec, że niektóre postacie albo
sceny w sztukach Czechowa są z góry określone w swych
cechach akustycznych; że pewien ton głosu albo pewne
dźwięk.i są w nich dominującym i charakterystycznym
elementem.
Do Olgi Knipper tak pisał Czechow o postaci
Raniewsk.iej w „Wiśniowym sadzie": „Nie jest trudno grać
Raniewską, trzeba tylko znaleźć już na samym początku
właściwy klucz; trzeba wiedzieć, jak się uśmiechać i jak się
śmiać, trzeba umieć się ubierać". Śmiech jest ważnym
elementem sylwetki Raniewsk.iej. W cytowanych słowach
Czechow chciał wskazać na jej ograniczenia, na cechy
osoby statycznej pod względem uczuciowym, która, niczym
się nie przejmując, żyje ze sprzedaży posiadłości i z wiś
niowego sadu. Niezmienny jej śmiech i uśmiech mówią
o niej więcej niż słowa.
Owe wskazówki intonacyjne przekonują nas, jak
ważny był dla Czechowa podtekst emocjonalny utworów,
ale mówią też o czymś ważniejszym jeszcze: o rytmie
przenikającym owo tło uczuciowe. (... ) W istocie zaś
pragnieniem Czechowa było stworzenie na scenie złudzenia
życia, a życie dla niego składało się ze śmiechu i z łez,
z nadziei i z rozpaczy, z tęsknoty i pospolitości. Nie ulega

wątpliwości, że skała uczuć będących przedmiotem zainteresowania Czechowa nie jest bardzo szeroka. Bieguny nie
są od siebie zbyt oddalone. Ale w owej średniej skali
będącej przedmiotem jego zainteresowania Czechow potrafił uchwycić wszelkie delikatne odcienie (... ).
I w owej średniej skali pracuje on za pomocą
ciągłych zmian i kontrastów. Tak jakby zależało mu na
tym, aby żaden ton nie stał się zbyt dominujący ani zbyt
długo nie trwaŁ Musi być zmiana i rytm, jeśli jego sztuki
mają dać obraz codziennego życia. Takie dążenie przejawia
się najwyraźniej w „Wiśniowym sadzie". Częściej się pojawiającymi wskazówkami są te, które mówią, że jakąś
linijkę trzeba wypowiedzieć „radośnie" i „ze śmiechem"
albo „smutno" i „ze łzami". To na swój sposób również
pokazuje nam, w jaki sposób Czechow stara się utrzymać
równowagę między dwoma kontrastowymi tonami.
Najczęstsze z owych kontrastów Czechowa to kontrast między atmosferą liryczną albo wzniosłą a atmosferą
banalną, codzienną, kontrast między nastrojem smutnym,
poważnym a komicznym, kontrast między atmosferą pełną
życia i działania a nastrojem spokoju i zadumy. Jest
znamienne dla Czechowa, że tony te nie tylko następują po
sobie, ale można odnaleźć ich równowagę w jednej i tej
samej scenie.
Często się mówi, że w sztukach Czechowa jest wiele
„obojętnych" linijek. Obok monologów zawierających elementy autocharakterystyki,( .. .) są długie fragmenty z frazami wyraźnie kolokwialnymi. Ale są one obojętne tylko
w tym sensie, że semantyczna zawartość słów jest w tym
momencie odsunięta na dalszy plan. Funkcjonalny jest za
to sposób intonowania słów, ton głosu , który wyraża, co
dana osoba myśli albo czuje. Te właśnie obojętne wypowiedzi dostarczają, jak myślę, najoczywistszych przykładów na
to, jaką rolę w sztukach Czechowa odgrywają intonacja
i rytm. Wyzyskam tu parę z nich, aby wyjaśnić, o co mi
chodzi. (... ) Rzeczowe znaczenie słów nie odgrywa żadnej
roli w kontekście, w którym są one użyte. Zacznijmy od
bilardowych terminów Gajewa w „Wiśniowym sadzie".
Gajew sięga po nie, kiedy jest niespokojny i zakłopotany
i nie wie, co powiedzieć. W każdym wypadku Czechow
daje dokładne wskazówki, jak je należy powiedzieć: albo
„w zakłopotaniu" (skonfużenno), albo „w głębokim zamyś
leniu" (w glubokom razduniź), albo „z rozpacz" (unylo).

A oto inny rodzaj „obojętnej" wymiany zdań.
W drugim akcie „Wiśniowego sadu" Jepichodow przechodzi w głębi sceny grając na gitarze. „Raniewska (w zadumie): Idzie Jepichodow, Ania (powtarza zamyślona):
Idzie Jepichodow".
Lubow Andriejewna stwierdza tu, że widzi i słyszy,
że przechodzi obok jej buchalter. Jest to stwierdzenie, to
znaczy, że semantyczna zawartość słów nie jest całkowicie
nieistotna, jak w poprzednim wypadku. Ale gdyby to było
tylko zwykłe stwierdzenie, Czechow nie zaznaczałby, że
frazy te mają być wypowiadane „w zamyśleniu". Musi więc
ta fraza mieć funkcję w kontekście. Jeśli funkcji tej szukamy
w semantycznej treści słów, można próbować je wyjaśnić
w oparciu o wcześniejszą rozmowę między Trofimowem
i Łopachinem , w której Łopachin mówił, że dla rozwiązania problemów Rosji trzeba by olbrzymów. Kiedy
Jepichodow ukazuje się na scenie, może Lubow Andriejewna i Ania myślą o tym, że nie ma olbrzymów w Rosji, są co
najwyżej takie tragikomiczne postacie jak Jepichodow,
„tysiąc i jedno nieszczęście'', jak się go nazywa.
Myślę jednak, że nie warto tu badać semantycznego
znaczenia słów, aby wytropić jakiś ukryty za nimi sens.
Scena ta uwarunkowana jest przede wszystkim rytmem
tonacji emocjonalnej. Po poważnej rozmowie między Trofimowem i Łopachinem pojawienie się Jepichodowa jest
jaskrawym kontrastem, zmianą tonacji. Styka nas ono
z czymś komicznym i pospolitym - takie bowiem cechy
wiążą się z postacią Jepichodowa. Mamy tu również
- kontrastujący z żywym, dynamicznym dialogiem - nastrój spoczynku: pełne zadumy, oderwane słowa Lubow
Andriejewny i Ani (...).
Inny pouczający przykład tego, jak Czechow stara
się tworzyć rytmiczną różnorodność tonacji uczuciowej,
można znaleźć w scenie rozgrywającej się w trzecim akcie
„Wiśniowego sadu" między Lubowa Trofirnowem, w owej
niespokojnej, pełnej emocji scenie, która nieoczekiwanie,
nagle przemienia się w coś komicznego, kiedy Trofimow,
wybiegając w podnieceniu od Lubow Andriejewny, spada
z łoskotem ze schodów. Tu, jak w niektórych spośród
poprzednich przykładów, element kontrastowy przychodzi
później, rozbijając panującą przedtem w owej scenie atmosferę poważną. Czechow potrafi postępować również odwrotnie. W trzecim akcie „Wiśnio wego sadu" Łopachin ma

swą wielką scenę, dramatyczne wejście i monolog, analogiczne do punktu kulminacyjnego, który w dramacie przed
Czechowem następował zazwyczaj w trzecim albo czwartym akcie. Kiedy jednak Łopachin ma swoje oczekiwane
i starannie przygotowane wejście, nie dokonuje się ono
bynajmniej w taki patetyczny sposób, jakiego moglibyśmy
oczekiwać u któregokolwiek z poprzedników Czechowa.
Waria myśli, że to wraca Jepichodow, który właśnie przed
chwilą się z nią droczył. Czeka u drzwi z kijem i uderza
wchodzącego Łopachina. Tak więc wejście nowego właś
ciciela wiśniowego sadu wypada dosyć komicznie. Nie
ulega wątpliwości, że w zamierzeniu Czechowa takie wejś
cie miało być kontrastem wobec następującego potem
monologu, aby monolog ten nie stał się zbyt „dramatyczny" w tradycyjnym sensie tego słowa (...).
Dla dzisiejszych badaczy Czechowa znamienne jest
to, że szukają oni w owych „obojętnych" frazach nowych
znaczeń. Ale myślę, że nieraz posuwamy się za daleko
szukając za „obojętnymi" frazami ukrytych znaczeń. Nie
sądzę, żeby Czechow starał się nasycać swoje sztuki ukrytymi aluzjami, które trzeba składać jak dziecinną układankę.
Najoczywistszym uzasadnieniem „obojętnych" fraz jest zawsze rytm, modelowanie intonacji, tonacja uczuciowa (... ).
Sprawa niewystarczalności słów, to był problem
owej epoki. Można tu przypomnieć Meyerholda i jego
próby rozwiązania owego problemu w teatrze. (...) Meyerhold nie stosował radykalnych metod w swych inscenizacjach Czechowa. Ale z pewnością inaczej intepretował jego
sztuki, niż czynił o Moskiewski Teatr Artystyczny. Po
pierwszym spektaklu „Wiśniowego sadu" napisał list do
Czechowa, krytykując Stanisławskiego. Ciekawe, że również tu szukał klucza do utworu właśnie w jego charakterze
akustyczno-rytmicznym. Porównywał sztukę z symfonią
Czajkowskiego - . to samo zaś porównanie nasunęło się
wielu interpretatorom w późniejszych czasach. Ale miał na
myśli nie tyle jej melancholijny nastrój, ile raczej jej
strukturę abstrakcyjną, jak w utworze muzycznym; szczególną zwrócił uwagę na kontrasty rytmiczne w trzecim
akcie. „Reżyser - konkluduje - musi najpierw zrozumieć
ją słuchem".

[W:] Anion Cechov 1860-1960, Leiden 1960.

ANTONI CZECHOW NA SCENACH

WROCŁAWIA

Pierwszym Czechowowskim spektaklem we Wrocbyła jednoaktówka „Oświadczyny'', która wraz
z „Nikt mnie nie zna" A. Fredry stworzyła na scenie Teatru
Polskiego okazję dla aktorskiego koncertu Jana Kurnakowicza (premiera 18 VI 1948).
Obecna premiera „Wiśniowego sadu" jest drugą we
Wrocławiu. Po raz pierwszy sztukę tę zagrano na Scenie
Kameralnej Teatru Polskiego w reżyserii Marii Straszewskiej (premiera 26 VI 1971). Na scenie przy ul. Rzeźniczej
Jerzy Jarocki wystawił „Wujaszka Wanię" (premiera 22 II
1959), Jurij Krasowski zaś scenariusz pt „Smutna historia
dla wesołych ludzi" na motywach opowiadań Czechowa,
głównie „Sali nr 6" (premiera 31 I 1993).
W repertuarze Teatru Polskiego pojawiły się „Trzy
siostry" w reżyserii Jakuba Rotbauma (premiera 13 VII
1968) i „Płatonow" w reżyserii J. Jarockiego (premiera
7 X 1993), na Scenie Kameralnej zaś dwukrotnie „Czajka"
- w reżyserii M. Straszewskiej (premiera 29 X 1966)
i Marka Fiedora (pt. „Mewa", premiera 18 XI 1995)
- oraz „Iwanow" zrealizowany przez Jacka Bunscha
(premiera 4 II 1989).
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