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Pewien \Nydawca pmviedzia ł mi kiedyś, że każdy pisarz 

ma wyrytą gdzieś w sobie cyfrę odpowiac.laj<\CCl dokładnej licz
bie stron, której nie przekroczy w żadnej ze swoich ks i <\Żek. 

W moim przypadku jest to, pam it; tam, liczba 38S. Czechowmvi 
nigdy nie udało si c: n apisać dobrej długiej powieści - był sprin

terem, a nic dłu godystansm\Ccrn. Widocznie nic umiał przez 
dość długi czas skupić uw<lgi na tym deseniu życia, który tu 
i ówdzie dos trz c2"ał J. cQo geniusz: IJotrafił u tr z vmać \.vy raźn v 

' ) ') '- .I -' .I' 
choć fr agmentaq. czny obraz akurat na tyle długo, 7.eby wys zło 

z tego opowiadanie, ale jaskrawość barw i r ysunek de tali zacie
rały sic;, uparcie nie chcąc ułożyć sit; w formę długiej, konse

kwentnie budowanej powieści. Czechow ma te same zalety jako 
dramaturg i autor nowel: natomiast słabe strony jego sztuk są 

identyczne z tymi, które w oczywisty sposób byłyby sit; ujawni

ły \N pełnometrażowych povvieściach, gdyby takowe próbował 

pisać. Nieraz porównywano go z drugorzc;dnyrn francuskim pi 
sarzcm, Maupassantem (znanym nie \\iedzieć czemu pod na

zwiskiem de tvlaupassanta); a choć porównanie ro jest z arty
stycznego punktu widzenia dla Czechowa krzywdzące, autorzy 

ci istotnie maje\ jedną cechę wspólną: żaden z nich nie mógł so
bie pozwolić na zbytnią wielosłowność. Ilekroć Maupassant 

zmuszał swoje pióro do biegu na dystans, który mocno przekra

czał jego naturalne skłonności, i pisał takie powieści, jak Bel 
Ami czy Historia pewnego życia, okazywały sic; one w najlep

szym razie sekwencjami z grubsza naszkicowanych opowiadar1, 
mniej lub bardziej sztucznie pobwzonych w całość nierówną 

w odbiorze, pozbawioną choćby śladu tego WC\Nnc;trznego prą
du, który powinien napędzać główny wątek, prądu tak natural

nie pojawiającego sic; w stylistyce urodzonych powieściopisarzy 
w rodzaju Flauberta czy Tołstoja. Jeśli nie liczyć jednego jedy

nego młodzieńczego faux-pas, Czechow nigdy nie próbował na
pisać grubej książki. Jego najdłuższe u twory, takie jak Pojedy
nek czy Ti'zy lata, nie przekraczaj<:\ objętości opowiadań. 

Książki Czechowa to smutna literatura dla ludzi obdarzo
nych poczuciem humoru. Innymi słowy, jedynie dowcipny czy
telnik potrafi naprawdc; przeżyć smutek tych książek. /,darzają 

się pisarze, których ton trochę przypomina chichot, a trochę 
ziewnięcie - a wielu spośród nich to na przykład zawodowi hu

moryści. Inni plasują się gd zieś między rozbawionym prychnię

ciem a szlochem, jednym z nich był zaś Dickens. Istnieje też 
pewien koszmarny rodzaj humoru, który autor celowo wprowa
dza, żeby czysto technicznym sposobem rozładować napięcie, 

jakie pozostaje po porządnej, tragicznej scenic, jest to jednak 
sztuczka, nic mająca nic wspólnego z prawdziwą literaturą. Po

czucie humoru Czechowa nie należało do żadnej z tych katego
rii; było czysto czechowowskie. Pisarz ten widział wszelkie spra

wy w świetle komicznym, a zarazem melancholijnym, lecz ktoś, 
kto nie dostrzegał ich melancholii, nie odczułby też komizmu, 

te dwie strony medalu były bowiem nierozerwalnie ze sobą po

łączone. 

Krytyka rosyjska niejednokrotnie zwracała uwagc.;, że styl 

Czechowa, dobór słów i tym podobne cechy, zdaje się świad
czyć, i7. autor ten nic zaprząta sobie głowy czysto artystyczny

mi względami, które były obsesją takiego na przykład Gogola, 

rlauberta czy Henry Jamesa. Słownictwo ma ubogie, łączy sło
wa vv sposób nieomal trywialny: bviccisty passus, soczysty cza
sownik, cieplarniany przymiotnik, epitet o smaku creme-de

menthe, podany na srebrnej tacy - wszystkie te chwyty były 
mu obce. Nic był słownym wynala zcą w takim sensie, w jakim 

był nim Gogol; jego literacki styl chodząc na przyjęcia wkłada 
codzienny garnitur. Przykład Czechowa świetnie ilustruje tczc;, 

że pisarz może być doskonałym art ystcl, nic dysponuj<1c szcze-



gólni c żywą techniką s łowną i zby tnio ni e p rzejmując s i ę zawi

jasa mi własnych fraz. Kiedy Turgieniew siada , ab y o pisać pcj

wż, zauważamy, że troszczy s i ę o zaprasuwa n e kanty swoich 

zd ań; :cakładając nogG na n ogG, nic zapomina o kolorze skarpe

tek. Natomiast Czechcrnrowi jest vvszystko jedno - nic żeby kwe

s tie te były nieistotn e: ni ek tórzy pisarze pochylaj <\ s i ę nad nimi 

'"„ sposób piękny i naturaln y, j eś li akurat zgadza siG to :c ich pi
sa rskim temperdme ntem - a le Czechow nie dba o ni e, ponieważ 

słowna wynala zczość a ni trochG nic leży w jego usposobie niu. 

Nawet l ekką niegramatycznośc i ą lub niedba ł ą, gazeci a rską fra

zą wcale s ic.; nic prze jmuje. Jego magia polega jednak na tym , 7.e 

choć tole rował us terki, jakich potrafiłby uni kn ąć zdolny nO\vi

cjusz, chociaż vv zupełn ości zadowalał się słowami pospolitymi 

- rzec by można, słownym pospólstwem - jego pisarstwo spra

wia wrażenie artystyczn ego piękna, bt~z porównania przcwyż

szaj<1c twórczość wielu pisarzy, którzy s<idzili , że wi ed zą, czym 

jes t boga ta , piGkna pro za. Dokonał tego d ziGki te rnu , że trzymał 

wszys tkie swoje słowa w takim sa m ym półmroku i wszys tkim 

n a d awa ł dokładnie ten sam odcie ó. szarości, coś między kolo

rem starego płotu a barwą nisko sunącej chmury. ~ozmaitość 

jego nastrojów, migotanie czarującego dowcipu , głGboko arty

sr czna oszczGdność ch arakteryzacji, wyraziste de tale i stopniu 

we płow i enie ludzkiego życ ia - wszystkie te typ owo czcchovvu-vv

skic el ementy podkreś la to, że przesycone są i okolone nie

znacznie opalizującym zamgle ni e m werbalnym. 

Szarość żywo tów, które stwarza Czechow, przenikni ę t a 

jes t cich y m , subtelnym humorem tego autora. Dla rosyjskiego 

kry tyka z zac ięciem filowficznym lub społecznym był on jedy

nym w swoim rodzaju rzeczniki em jedynego w swoim rodzaju, 

rosyjskiego typu osobowośc i. Jest mi dość trudno wyjaśnić, 

czym typ ten był czy reż jes t, wszystko ro bowie m ściśle sic: wią-

7,c z ogólnym kontekstem psychologicznej i społecznej historii 

Rosji w wicku dzi cwiGtnastym. Minc.;libyśmy siG z prawd<1, mó

wiąc, że Czechow zajmował s ię urocz ym i nieudacznikami. Tro

c h ę bliższe prawd y byłoby stwierdzenie, że jego postaci sc.1 uro

cze właśnie d ziGki svvojcm u ni eudacznictwu. J:{ csy jskiego czy-

tclnika w istocie pociągało jed n a k u Czechowa to, że w jego bo

haterach rozpoznawał typ rosyjskiego inteligenta, rosyjskiego 

id ealisty, owo dzivvaczne i ża łosne stworzenie, które mało zna

n e jest za gran icą i nic może egzystować w Rosji sowieckiej. Cze

chowowsk i inte ligent łączył w sobie n ajgłębszą ludzką przyzwo

itoś ć z ni eomal śmieszną nieumiej ę tnością stosowania swoic h 

id ea łów i zasad w praktyce ; odd;my moralnemu pi ęknu , d obru 

swojego narodu , dobru wszechświata, nic potrafił jedn ak we 

własnym życiu prywatnym zd 7. i a ła ć niczego uży tecznego; trwo

nił swoj<\ prowin cjonalną egzystcncjG we mgle utopijnych rojer'l; 

dokładnie w i edział , co jes t dobre, dl a czego warto żyć, a jedno

cześnie pogr<\ża ł się coraz głc;biej w błocie banalnego bytowa

ni a, nicszczGśliwy w miłości, we wszystkim beznad ziejn ie ni e

sku teczny - dobry człowiek, któremu nigdy nie będzie dobrze 

sic.; powod z ić. Taki właśnie bohater pojawia się - pod pustac ią 

lekar:ca, student a, wiejskiego nauczyc ie la i wielu inn ych lud zi 

wolnych zawodów - \ •VC wszystk ich o powiadaniach Czechowa. 

Jego upolit yc znionych krytyków ir ytowa ło to , że w ża d
n ym ut wo rze nic prz ypisał te j postaci d o żadnego konkretn ego 

stronni ctwa politycz nego ani ni c wyposażył jej w wyraźny pro

gr<tm pol ityczny. Ale w tym właśnie rzecz. 1 icporadni iJ ea li śc i 

C:zcch ow<t nic byli ani terrorystam i, ani socjaldemokratami, an i 

raczkuj ącymi bols:ccwikami - ni e nale?.eli do niezlicwnego gro

na cz łonków żad nej z niezli czonych partii rewolucyjn ych ów

c;,csn e j Ros ji . Istotne był o to, że ów typowy czechowowsk i bo

h ater jes t ni cszu.Gsn yrn n os ic iel e m niewyra ź ne j , leu. piękne j 

prawd y lud zkiej - brzemieni a, którego ni c może ani 7. rwc ić, ani 

udźw i gn <\Ć . We wszystki ch opowiadaniach Czechowa widzi m y 

więc, jak p ostać ta się potyka , S<\ to jednak potknięci a człowie

ka, który 7.aplqtuje się we własn e nogi, bo zapatrzył sic.; w gwi<1z

dy. Sarn jes t nieszczęśliwy i inn yc h także uniesz czt;ś liwi a ; ni e 

ko ch a swoich braci, ludzi sobie najb li ższych, lecz woli kochać 

najd als7.ych. Los Murzyna z odległe j krainy, chióskiego kulisa, 

robotnika n a da lekim Uralu zadaje rnu ba rdziej dotkliwy ból 

moraln y a niżeli nicszczdcia s<1siada lub kłopoty żony. Czech ow 

ze szczcgó ln <\ ro7.kos 7. <\ art ystyczn ą odmalowywał wszystkie d e-



likatne odmiany tego przedwojennego, przedrewolucyjnego ty

pu rosyjskiego inteligenta. Ludzie ci potrafili marzyć, lecz n ie 
umieli rządzić. Lamali życic sobie i innym, byli głupi, słabi, ska
zani na daremność i histerie;; ale błogosławiony kraj, któr, 1vy

dał taką akurat rasc; człowieka - oto, co sugeruje Czechow. Jego 
boha terowie przegapiali okazje, \vzdragali sic; przed czynem, 

nic spali po nocach, obmyślając światy, których nic potrafili 
zbudować; ale samo is111ienic tych ludzi, przt:pełnionych tal<im 

7,arcm, ogniem samozaparcia, czystością ducha, wzniosłości<\ 

moralną, otóż sam fakt, że ludzie tacy żyli i zapew ne do te j po

r y gdzieś, jakoś żyją w bezlitosnej, plugawej Rosji współczesnej, 
zdaje sic; obiecywać, iż cały świat czeka lepsza przyszłość, naj 

bardziej może bowiem godnym podziwu ze wszystkich wspa
niałych praw natury jest prawo przctnvania najsłabsz ych. 

Właśnie z tego wzglc;du ci, których interesowała tyleż nie
dola rosyjskiego ludu, ile chwała literatury rosyjskiej, docenili 

Czechmva. Chociaż nigdy nic zależało mu na przesłaniu spc;
łecznym czy etycznym, jego geniusz nieomal mimowolnie od

słaniał przed czytelnikiem wic;cej czarnych realiów z życia głod
nej, zacukanej, służalczej, gniewnej Rosji wieśniaków, niż udało 

sic; to wiciu innym pisarzom - na przykład Gorkiemu - którzy 
obnosili sic; ze swoimi przekonaniami społecznymi, zaludniajc\C 

swoj e książki korowodami malowanych kukieł. Posunc; sic; nie

co dalej i pcrwiern, że ktoś, komu Dostojewski albo Gorki podo

ba si c; bardziej niż Czechow, nigdy nie zrozumie istoty rosyjskiej 

literatury i rosyjskiego życia, a co ważniejsze, istoty uniwersal
nej sztuki literackiej. Rosjanie lubili dawniej dzielić swoich zna

jomych na sympatyków Czechowa i tych, którzy go nic lubią. Ci 

drudzy uchodzili za nieodpowiednich. 

Gor<ico radze; jak najczc;ścicj sic;gać po książki Czechowa 
(choćby w przekładach, którym je bezlitośnie poddano) i czytać 

je z marzycielską uwagą, bo właśnie po to zostały napisane. 
W epoce rumianych Goliató1v czytanie o delikatnych Dawidach 

świetnie ludziom robi. Przygnębiające krajobrazy, szeregi 

uschnic;tych wierzb wzdłuż okropnie błotnistych dróg, szare 

vvrony frunące przez szare niebo, nagły powiew jakiegoś zdu-

} 

) 

I 
-~ 

mi c\vająccgo wspomnienia na najzwyklejszym narożniku - cała 

ta żałosna rnt;tność, czaruj<\CCl słabość, cały ten gołębioszary 
św i at Czechowa warto hołubić, gdy ostrym blaskiem pałają 
krzepkie, samowystarczalne światy, które obiecuj<\ nam czcic ie

le totalitaryz mu. 

przełożył Michał Kłobukowski 

fragment ksi<iżki Vladimira Nabokova Lectures on russian lite
rature, Harcourt Brace Jovanovich, Inc./Bruccoli Clark, 1981 



Maciej Prus 

Pracę na scenic rozpocz(\I jako aktor. Po ukończeniu krakowskiej szko
ł y teatralnej wyst<;pO\vał mi ęd zy innymi w Starym Teatrze, Teatrze 
13 Rzędóvv Jerzego Grotowskiego i Teatrze Narodo wym. Po studiach 
r eżyserskich w warszawskiej PWST pienNszym w;iżnym spckr;iklcm 
była inscenizacja Ldwarda Il Christophera Marlowe'a w Teat rze Bał
tyckim w Koszalini e. Następnie reżyserował w Teatrze im. Boguslm~' 
skiego w Kalis?.U, tworz<\C 7. kilkoma rc:i.yserarni swego pokolenia je
den z najciekawszych tea trów w Polsce. W latach sicdemd ziesi<\t ych 
współpracował z warszawsk im Teat rem Wielkim. Stwo rzy ł ram wiele 
nowatorskich insceni zacji operowyc h, m.in. Straszny dwór l\ loniuszk i 
(1972) i Don Ciovanniegu Mozarta (1975). 

Do ważnych insceni zacji dramatycznych Prusil n a l eżą Dziady Mic
kiewiu.a w Teatne Wybrzeże w Gdaósku (1978) oraz w Teatrze im. 
J::iracza w Łodzi (1984); Wi~:niowy sad Czecho\·1·a w Teiltrze Współcze
snym w Warszawie (197ó) , Noc listopadowa v\l yspia1'tsk iego w Tea
trze Dramatycznym w Warszawie (1978) , Operetlw (~ornhrowicza 

w Tea trze Dr;1111 atycznym w Warszawie (1979), Łdward Jl I\fo rl o
wc'a w Teatrze Nowym w Warsz;nvie, \Y/y:::wolenie Wyspia1'iskiego 
w Teatr7.e im. Jaracza w Lodzi (1989). 

W latach 1990-1993 by ł dyrektorem artystyu.nyrn Teatru Dramatycz
nego w \N,nszawie, irnst<;pnie re7.ysero~·al w Teatrze Pol ski m; tu po
wsta ł y trzy spektakle szekspirowskie: Ryszcmi III (1 993), Stracone za
chody milos'ci (1994) ,Juliusz Ceza r (19%). 

Wiśniowy sad jest dru gim, po l\.rc51u Lirz.e, przedstawieniem '.\fo ciej;1 
Prusa zrealizowan ym w oclhudowanym Teat rZl' Narodowym . 

Borys Ku<llićka 

Stud iowa ł na Wydziale Scenogra fii w Akademi i Sztuk :\luzycznych 
w Bratysław ie. Debiutowa!. proj · k tuj ąc scenograf"i t;: do b<1ktu Oskilra 
'cclbala Od !Jajki dn bajki na bra tysławskiej scenic narodowej w 1996 

roku. Projektował dla słow<ickich teatrów, a takie dla Teatru aroclo
wego w Pu1dze (Sprzedana narzecz ona Bedricha Smct::iny '"reżyserii 
Josc!a 1'rl'1clka). Pracę w Opcr7.c Narodowej w War~ zawie rozpoC7.ął ja
ko asystent Andrzeja Krci.itz !Vlajewskiego . Ocl 1998 roku projektował 
tilm scenogra fi e; do kilku insceni zacji operowych: Strasznego dworu 
Sta ni sława Moniuszki, Madame Butterfly Ciarnmo Pu ccini ego, Króla 
Rogera Karola Szymanowskiego, Tankreda Gioacchino Rossini ego. 

Zofia tle I nes 

Ukol'lczy ł a Wydzia ł Architektury Poli techn iki Krakowskiej oraz sce
nografit; w t<1mtcjszcj Akad emii Sztuk Pięk nych. Zadebiutowała 

w Tea trze Współczesnym we Wrocławiu, projektuj<\C kostiumy do 
I3ia!ego ma lżeristwa Tadeusza Różewicza w reżyserii K::tzi mic rza 
Braun a, z którym współpracowała jeszcze potem kilkakrotni e. Pro jek
towała scenografie; do przedstawierl. Jerzego Krasowskiego w Teatrze 
im. Slow;ickiego w Krakowie, Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Na
rodowvm , <1 r akżc do in scen izac ji Henryka Tomaszewskiego. W la t<ich 
os iemd zies i<1tych pracował a z Kr7.yszrofe rn Babickim przy reali zac ji 
Irydiona Zygm unta Krasińsk iego w Teatrze Współczesnym we Wro
cławiu i w Teatrze Wvhrzcżc w Gda1'lsku, A((a /ni lazione Picr Paolo Pa 
solini ego i Termop il polskich Tadeusza Mi cióskiego w Starym Tea trze 
w Krakowie. Projektowała równi eż dla Jerzego Jarockiego, Mari us7.a 
Trclióskiego, Henrykil Bilranowskicgo, Piotra Tomaszuka oraz Ewy 
Wycichowskicj. W ostatnich latach współpracowała główni e z dwoma 
reżyscrnmi - Krzysztofe m Nazarem i lv!ac iejcm Prusem. Jest autorką 
scenografii do insceni 7.ac ji operowych oraz spektakli tel ewizy jn ych . 

Jacek Ostaszewski 

Muzyk i kompozytor. Od 1971 roku gra 7. zespołem Osjan. Z te<mcm 
współp racuje od dawna, choć wit;:kszość jego kompo zyc ji dla scen drn
matycznych po·wstała w latach dzie\ i ęćdz i esi<\tych. Od kilku lat ko m
ponuj e mu zyk<:; do spektakli Krystiana Lupy (Kalkwerk, Lunatycy I 
i Lunatycy Jl w Starym Teatrze, Immanuel Kant w Teatrze Polskim 
we Wrocławiu, Powrót Odysa w Teatrze Dramiltyczn ym w Warsza 
wie). Sta le współpracuje z Anm\ Augustynowi cz \\" Teatrze Współcze

snym w Szczecinie (Iwona, księżniczka I3urgunda, Moja wątroba jest 
bez sensu, /3alladyna, Sen nocy letniej) i z Pi otrem Tornaswkiem 
(Ciup w Towarzystwie „Wierszalin", S!nwa Boże w Tciltrze Rozma
ito śc i w W;1rs?a'.1-ic, Jesie11 i zima w 'fr~1trzc Współczesnym we \1\lro
cławiu) . W latach osicrndzicsi<\tych opracował autorską metod ę tre
nin gu muzycznego dla ilktorów i reżyserów, kt<iq n a zwał Droga 
dźwięku i ciszy. Wykłada w krakowskiej PWST. Ostatnio debiutował 
jako reżyser w TL·atrze Wsp<iłczesnym w Szczecinie insceni zac jq Krze
sel I oncsco. 
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5. Iza ak Lewitan Wieczór pu deszczu, 1897 , olej na płótnie, Cale ria 

Trietiakowskaja, Moskwa (reprodukowane 7.<l: Anton C'echov: Sein 
Leben in Bildern, Zurich 1987 Diogen es, il. 354). 

6. Aleksander i IwZ!n z wi7.ytc\ (rep ro dukowa n e za : Anton ć'echov: 

Sein Leben in Bildem, Zi.irich 1987 Diogenes, il. 344). 

7. Rosja , lat a dwudzieste (7.e zbi orów Archi wum Dokumentacji 

Mcch<lni c7.l1 ej). 

8 . Czcka jqc na His Majesty's Ship „Marlborough ", Kr ym , 191 9 (re pro

dukowan e za: Lyon s Marvin Russia in original ph otogra phs 
1860-1 920. Lond yn 1977). 



główny brygildicr scen)' 
glc'nvny oświetleniowiec 

główny elektroak ustyk 

główny mechanik 

dyrektor naczelny 
Krzysztof Torończyk 

dyrektor artystyczny 

Jerzy Grzegorzewski 

dyrektor techniczny 
Mirosław Łysik 

ki erownik Jziału proJukcji ś rodków insccn i1.acj i 

ki ermrni k pracowni stolarski ej 

ki erow nik JHilco wni malarskie j 

ki erownik pracowni m0Jel <1torskicj 
kierownik pracowni tapicerskiej 

kierowni k pracowni krawieckiej rncskiej 

kierownik pracowni krawiecki ej Jamskicj 
kierownik prncmvn i obu 1vi<1 

kierownik pracmvni rncd1ani czno- ś lusarskiej 

kierow ni k z espołu gilrderobian ych 
ki erownik zes połu ch;iraktcr y;,a rur<'iw 

kierownik zcspo lu rekwi zy torów 

ki n u11·ni k zespołu opcraton'nv urządzc 11 scen iC1.n ych 

ki erowni k 1.cspolu mechilnik c'iw sceny 

gł ówna ksi q.',OWil 

kierownik <lzialu aJrninistra cji 

ki erownik działu zaopatrzenia 

ki erown ik d ziału zabezpieczeni ;i techni cznego 
ki erownik działu kadr 

Lech Orzechowski 

Kr? ys ··'.tO f Trz<1skowski 

Mariu .'iz \Li szewski 
Stefan Wójcik 

Sylwester P;il uch 

(~n.cgo r z J 01'1C1.yk 

Pa wc-1 Rozbicki 

Marek Lauda1\.ski 
Wald emar Clow;i]a 

lfoman Żbikowski 
Maria Kosecka 
Ro hen ]{owski 

l:'.dmund K1\iatkowski 

Wanda Bro;i y11ska 
Leszek c.;a lian 

Zbigni ew Fortuna 

Wojc iech I lulewicz 

Krzysztof l\ lamaj 

JaJwiga Wieczorek 
h1zebiusz Ko~ l a 

KP.ys%tof Krupa 

Pawcl Marnla 

Ursz ula Stcrnicka -M ~a yja 

sekretarz artystyczny 

Jan Skotnicki 

dramaturg 
Małgorzata Dziewulska 

kompo zytor 
Stanisław Radwan 

kierownik muzyczny 

Mirosław Jastrzębsk i 

kierownik działu koordynacji pracy artystycznej 

Sławomira tozióska 

kierownik działu promocji , impresariat 
Adriana Lewandowska 

redakcj a programu 
Agn icszka Berlióska 

opracowanie typograficzne 

Janusz Górski 

ISBN 83-9131()1 -5-7 

cena 7 zl 



ogólnopolski patronat radiowy 

POLSKIE RADIO SA 

T ylko w Trójce 

,,ivlaga1.v n Bardzo Kulturalny" B;irhary Marcinik (teatr, litcr;nura, 1v:·srawy 
emu 11s1crhohnna 11 Programie !Jl m uzyka) 11· sobm <;, 14 .(Jll-Ei.(J()_ 

„Tylko Bez Po\it vk i, Prosze:;" /\n ny ~L·111l.1J\\ iu (wars>'.t<1ty aktor~J:iL IL .-n;inym 
aktorcm-pn lag() gic m 11 roli misrrz:1) 11 co drugą niedzil'lt;, 13.US-14.00. 

„Nasz Parnas" :-.fagcLtlc ny )erhon I 11) wiad-rzeka z Mtystami sceny i L'kr.1nu) 
w ninb:ick, ~~-10-LU)ll. 

„Trójkowo, Filmowo'' 1~ 1 - ~ zarda ) a ź "· i óskit'go (m aga1.yn :1k tual11o~ L i lilnrn
\\ 1 Lh) w co drug;\ nicd zil'k. U.05- 14 OO. 

„Radio Retro" J:1cka E1smon da , ;\n ny l'\rwwwskicj i (; rzcgorz;1 W:iss1 m·sk iL'

go (hih liolilskic 11·1·cbn ic „Tr(ljk i !'od K si ~życcm") w co dru gi wtorek, 0.Cl'i-
2 (li J. 

l'ubkic Eadio SA - l'rugr;1m 111 
ul. M yśliwit' tk<i :l / S/7, UU-977 'v\1<1 rsz:111·;1 
lhi:tl Pro rn m·ji tel..1fax (022) 64:1 56 26 

J\ gel1l j;1 \{ck lam y tel/fo x (022) <i21\ 17 27 

1<1b .L' w lntt'l"llt'lie: http :/ / 11•w11.radio.com.p lit ro jka 

BANK PEKAO SA 

egzemplarz bezpłatny 

Kasa teatru przy Placu Tea tra lnym 3 czynna od poni edziałku do 

soborv 10-14 i 15-19, w niedziek przed prz dstawie niem 16-19. 
W dniach przedst;rn i e ń n a scenie przy \V ier zbowej bilety sp rzedawa

ne są także w kasie prz y uli cy Wierzbowe j 3 na go d zint; przed rozpo

c z ęc i em prze dst awienia. 

Reze r wacja tel efo n iczna: 69 20 604, 69 20 664 poniedz iałek - piątek 

9 -19. Rezer w·acja za poś re dnictwem internetu: b ow@l teatr. pol. pl 

1» a tr 1 aroclowy 

Plac Tea tralny 3 

00-077 Warszawa 

ww w.pol.pl/ naro dowy 

rep e rtuar teatru tak że 11' TL·lcga1.cc ic TVP2 na st ro nie 220 



Instytut Taatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 



TEATR NARODOWY 



Antoni Czechow 

iśniowy saJ 
Wiszniewyj sad 

w przekładzie Jerze go Jarockiego 

reżyseria i scenografia 

Maciej Prus 

scenografia 

Borys Kudlicka 

kostiumy 

Zofia de Ines 

muzyka 

Ja cek Ostaszewski 

światło 

Krzysztof Trzaskowski 

SALA BOGUSLAWSKIEGO 

Obsada 

Lubow H.aniewska, ziemianka ....... Teresa Budzisz-Krzyżanowska 

Ania, jej córka ................ . ... Karolina Dryzner 

Waria, jej przybrana córka ......... Joanna Kwiatkowska-Zdm1 

Leonid Gaje-vv, brat lłaniewskiej ..... Jan Englert 

Jermołaj Lopachin, kupiec .......... Artur Żmijewski 

Piotr Trofimow, student ........... Mariusz Bonaszewski 

Borys Simconow-Piszczyk, ziemianin .. Andrzej Blumcnfcld 

Szarlotta, guwernantka ............ Anna Chodakowska 

Siernon J cpichodow, kancelista ...... Leszek Zduó 

Duniasza, pokojówka.... . . . . . . . . . Aleksandra Justa 

Firs, stary lokaj ........... . ....... Zdzisław Tobiasz (gościnnie) 

jasza, młody lokaj . . . . .... . . ..... Arkadiusz Janiczek 

Przechodzie11 ....... . ....... . . ... Marcin Kocela (gościnnie) 

asystent r eżysera. . . . . 

asystenci scenografa .... 

rcalizawrzy światła ..... 

realizatorzy cU.więku. 

inspicjent . 

sufler 

Mariusz Bieliński 

Jad wiga Michalska 

Anita Trzaskowska 

Zbigniew Szulim 

Korneliusz Wieczorek 

Mariusz Maszewski 

lłafał Barański 

Krzysztof Kuszczyk 

Jolanta Szydłowska 



Przed 1'.t'jścit·rn llil 11·iulllvni~· upucjmie p rn~ i rn y D \\' VL1czc11il' tl'lelonliw h imórl,uwych 
i w,;clkich innyl h ur q d z t'll clcktro n iu .nych . 


