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Antoni Czechow 

Antoni Pawłowicz Czechow ( 1860-1904), jeden 
z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich. Urodził się w Taganrogu 
w rodzinie kupieckiej. Z zawodu był lekarzem, doskonałym 
i cenionym praktykiem. Literacko debiutował nowelami 
pisanymi do gazet jeszcze podczas studiów. Mimo oporów 
krytyki, szybko zyskał dużą popularność wśród czytelników. 
Opowiadania Czechowa podejmowały głównie tematykę 
społeczną. Jedne z najbardziej znanych to m.in. Śmierć 
Tarełkina, Kameleon, Człowiek w futerale, Sala nr 6, 
Nieciekawa historia i wiele innych. Działalnością 

dramatopisarską zajmował się już w czasach młodzieńczych. 
Z tego wczesnego okresu pochodzi, dość późno odkryta 
sztuka, pt. Płatonow. Napisał wtedy, także kilka wodewili. 
Pierwszy wielki dramat pt. Mewa pojawił się dopiero w 1895 
roku. Po nim powstały Wujaszek Wania, Trzy siostry i 
Wiśniowy sad. W utworach tych Czechow podejmuje prob
lem tzw. zbędnych ludzi. W ówczesnej Rosji określano tak typ 
człowieka zawieszonego w społecznej próżni i mało 
przydatnego społecznie. Były to dramaty pod względem formy 
całkiem nowatorskie, stanowiące wielki przełom 

w dramaturgii światowej. 



Leonid Hejfec 

Wiśniowy sad jest drugim spektaklem 
wyreżyserowanym przez Leonida Hejfeca w Teatrze 
Dramatycznym. Rok temu reżyser ten zrealizował Trudnych 
/udziizraelskiego dramaturga Josefa Bar-Josefa (premiera 
3 lutego 1996). Sztuka została bardzo dobrze przyjęta przez 
krytykę i publiczność. Uznano ją za jedną z najciekawszych 
realizacji na scenie TO. 

Leonid Hejfec należy obecnie do czołówki reżyserów 
rosyjskich. Pracował z najlepszymi rosyjskimi aktorami. 
Tworzył również w Bułgarii, Turcji, Niemczech, Francji, Danii 
i na Węgrzech. 

Urodził się w Mińsku, tam też ukończył Białoruską 
Politechnikę (1956 r.). Po pierwszych studiach uczęszczał 
do studium aktorskiego przy Narodowym Teatrze Białoruskim 
im. Kupały. W latach 1958-1963 studiuje reżyserię w Moskwie. 
Po studiach reżyserskich wiąże się z Teatrem Armii 
Radzieckiej ( 1963-1970), następnie pracuje w Państwowym 
Teatrze Małym (1971-86) i Moskiewskim Teatrze Artystycznym 
(1986-1988) . W latach 1988-1994 pełni funkcję głównego 
reżysera Teatru Armii Radzieckiej. Jest również profesorem 
Rosyjskiej Akademii Sztuki Teatralnej, gdzie kieruje 
Wydziałem Reżyserii . 

„ 

K.S. Stanisławski (Gajew), M.M. Lilina (Ania) 
prapremiera Wiśniowego Sadu MCHAT 1904 





O. L. Knipper (Raniewska) 
prapremiera Wiśniowego Sadu MCHAT 1904 

Przypisy do "Wiśniowego sadu". 

"Robią ze mnie płaksę albo po prostu nudnego 
pisarza" -skarżył się Czechow po premierze Wiśniowego 

sadu w Moskiewskim Teatrze Artystycznym. Stanisławski 
uważał, że to najlepsza sztuka Czechowa, choć autor 
najwyraźniej nie zdawał sobie z tego sprawy. Po prostu: 
nie wiedział, co napisał. A Stanisławski wiedział. "Czechow -
dowodził- nigdy nie umiał analizować swoich sztuk. Było coś, 
co go zdumiewało najwięcej i z czym aż do śmierci pogodzić 
się nie mógł - mianowicie z twierdzeniem, że "Trzy siostry" 
jak też późniejszy "Wiśniowy sad" to głęboki dramat 
rosyjskiego życia. Był szczerze przekonany, że to wesoła 
komedia, niemal wodewil". 

Rzeczywiście, stosunek Czechowa do własnego 
utworu był zgoła odmienny. "Wyszedł mi nie dramat - pisał 

w którymś z listów - tylko komedia, a w pewnych fragmentach 
nawet farsa". Zresztą w podtytule "Wiśniowego sadu", 
podobnie zresztą jak w przypadku "Płatonowa" i "Mewy", 
jest wyraźnie napisane: komedia . "Chciałem czegoś innego 
- tłumaczył Czechow - chciałem tylko uczciwie powiedzieć 
ludziom: spójrzcie na siebie, popatrzcie, jak marnie, jak nudno 
żyjecie[ ... ] Czegóż tu płakać?" . Ale widzowie i tak przeważnie 
płakali . I wtedy, na przedstawieniu MChAT-u, i później 
podczas niezliczonych premier, które w interpretacji szły 
za przekonaniem Stanisławskiego, że "Wiśniowy sad" 
to w istocie tragedia. 

Można śmiało powiedzieć, że między Czechowem 
a teatrem od samego początku był konflikt, który do dziś 
nie został rozwiązany. Z jednej strony w inscenizacjach 
dominuje styl Stanisławskiego czy raczej już maniera, 
która wydobywa bezbrzeżny smutek Czechowa, jego nastrój, 
klimat, aurę, liryzm, wieloznaczne pauzy i symboliczne 



niedomówienia, ujęte w obraz z białą brzozą na poczesnym 
miejscu. Z drugiej strony wciąż ktoś przypomina poglądy 
samego autora, który usposobiony komicznie, a przynajmniej 
- ironicznie, upierał się przy śmieszności postaci i świata, 
w jakim egzystowały. 

Usposobiony komicznie Czechow. Nie taka prosta 
to sprawa. Na premierze "Wiśniowego sadu" urządzono mu 
fetę. Ktoś wspominał, że podczas uroczystości powiało 
pogrzebem. Nic dziwnego, Czechow był już śmiertelnie chory 
i wkrótce miał umrzeć. Nieledwie umierający pisał "Wiśniowy 
sad" . Pisał go długo, dłużej niż inne sztuki, walcząc z chorobą. 
W listach Czechowa z tego okresu można znaleźć liczne na 
temat wzmianki: "aż wstyd - piszę po dwie linijki dziennie"; 
"Jeśli nawet nie zdążę na czas, niewielkie zmartwienie"; 
"Jestem tak bardzo od wszystkiego oderwany, że zaczynam 
upadać na duchu . Mam wrażenie, że jako literat jestem już 
skończony, i każde napisane zdanie wydaje mi się 
beznadziejne, kompletnie niepotrzebne"; "Dziś czuję się lepiej 
- chyba dlatego, że wracam do normy; nie patrzę już ze złością 
na rękopis, zacząłem pisać [ ... ] Ostatni akt będzie wesoły, 
a zresztą cała sztuka jest wesoła, lekka". 

Ostatni akt będzie wesoły .. .Dlaczego nie? Raniewska 
wróci do Paryża, Łopachin urządzi te swoje letniska, Ania 
przygotuje się do egzaminu nauczycielskiego, a potem 
będzie pracować, pracować ... Piszczyk już wydzierżawił 
Anglikom działkę, a Trofimow wita nowe życie ... Tylko Firs 
umrze, ale Firs jest stary. Umierając, słyszy stukot siekier. 
Idzie nowe. 

Ostatni akt będzie wesoły„ . Czechow w godzinie 
śmierci zażądał szampana. Powiedział po niemiecku 
"Ich sterbe", opróżnił kieliszek i umarł. W szampańskim 
humorze. 

Janusz Majcherek 

organiza tor pracy artystycznej 

kierownik dz iału marke tingu 

promocja, kontakty z mediami 

biuro obsług i widzów 

sekretarz literacki 

reżyser 

scenograf 

grafik 

kierownik techniczny 

swiatło 

akustyka 

brygadier sceny 

kierownik pracowni 
perukarskiej 

kierownik rekwizytorni 

kostiumy wykonano pod 
kierownictwem 

kierownik pracowni malarski ej 

kierownik pracowni 
modelarskiej 

kierownik pracowni szewskiej 

kierownik pracowni stolarskiej 

kierownik pracowni 
tapice rskiej 

kierownik pracowni slusarskiej 

Dorota Powierża 

Krzysztof Kaniewski 

Jerzy Jaroszyński 

Dorota Jędrzejewska 

Grzegorz Zięba 

Andrzej Domalik 

Jan Ciecierski 

Małgorzata Pałka-Ślusarczyk 

Janusz Ciarkowski 

Krzysztof Solczyński 

Henryk Garnowski 

Piotr Gajewski 

Urszula Tudek 
Henryka Marciniak 

Jacek Błażej ewski 

Krystyny Momot 
Stanisława Ruteckiego 

Włodzimierz Zygmunciak 

Jerzy Zalewicz 

Władysław Galiński 

Henryk Białek 

Adam Ziętek 

Grzegorz Kowalski 

HAFTY WYKONAŁA FIRMA BfW BARBARA WASILEWSKA-SZCZERBA 
UL. CONRADA 7, TEL. FAX 669-65-98 

Wydawnictwo: Teatr Dramatyczny m. st. Warszawy 
redakqa programu: Grzegorz Zięba 

opracowanie gra ficzne: ~algo rzata Palka-Śl usarczyk 
opracowan:e 1 sk.ad: Agnieszka Filipek 
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AGENCJA ARYTYSTYCZNA 
PRZV TEATRZE DRAMATYCZNYM 
Teatr Dramatycznym. st. Warszawy 
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa 
tel. 656 68 76, tel ./fax 49 82 91 

Witamy w KLUBIE 

BRITISH AIRWAYS 
7' 

Coopers 
&Lybrand 

Po raz pierwszy w Polsce! 
Informacja i sprzedaż biletów na główne europejskie 
imprezy artystyczne : słynne festiwale, przedsta
wienia teatralne i operowe, koncerty muzyki poważnej, 
jazzowej i rockowej oraz wielkie wystawy plastyczne. 
W naszej ofercie znajdziecie Państwo ponadto: przelot 
lub dojazd do miejsca imprezy, hotel o standardzie 
dopasowanym do finansowych możliwości, ew. transfer 
z lotniska, ubezpieczenie oraz szerszą informację 
turystyczną związaną z odwiedzanym miejscem. 

Premierą sztuki Jak wam się podoba zainaugurowaliśmy działalność KLUBU 
PRZYJACIÓŁ TEATRU DRAMATYCZNEGO. Chcemy w ten sposób pozyskać dla Teatru 
osoby i firmy życzliwe , tak aby służyło to obu stronom. Oferujemy członkom KLUBU: kartę 
członkowską upoważniającą do bezpłatnego wejścia na wszystkie spektakle własne Teatru 
Dramatycznego, comiesięczne zapowiedzi repertuarowe i zaproszenia na imprezy organi
zowane przez Teatr. Witamy w KLUBIE pierwsze firmy: Boc Gazy Sp. z o.o., Commercial 
Union. W sprawie szczegółów związanych z członkowstwem prosimy o kontakt: tel. 656 68 37 
lub fax 26 21 54 . 




