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O "Mewie" Antoniego Czechowa : 
"Mewa" Antoniego Czechowa to komedia ludzka, w której na karuzeli 

życia przeżywa się zawrót głowy od nadmiaru tęsknot i marzeń 
o sławie, miłości, wyjeździe do miasta, dobrych żniwach i parze koni. Im tęsknota i 
marzenia większe, tym większe szaleństwo, a wszystko to kręci się od lata do 
lata, wśród mew i wody, wśród zmiennej pogody ludzkich uczuć 
i nastrojów. Nie ma ucieczki z karuzeli życia i można tylko albo przestać tęsknić 
i marzyć, albo pójść na ryby, zagrać w loteryjkę lub zabić się , aby choć na chwilę 
lub na wieczność poczuć nieistnienie. "Mewa" Antoniego Czechowa to smutna 
komedia o naszej życiowej nieporadności, nikomu niepotrzebnych uczuciach, 
wiecznym nienasyceniu niespełnionych marzeń i głupocie wiary w zmianę losu, na 
co nie starcza nam ani siły, ani możliwości, ani odwagi by przeciwstawić się 
rzeczywistości lub sobie. Jak marionetki w teatrze życia tańczymy smutnego 
walca, czując coraz większy zawrót głowy i śmiech i płacz aż do utraty tchu . A 
życie toczy się, trwa, pachnie latem, gra w loteryjkę nawet wtedy gdy zginie gdzieś 
mewa albo człowiek. "Mewa" Antoniego Czechowa to komedia śmiechu i łez, 
prawdy i kłamstwa, kabotyństwa i sztuki, komedia przewrotna, komedia 
kontrastów i przeciwieństw, gdzie ludzie z miasta zakłócają porządek natury, gdzie 
ludzie jak ptaki próbują odfrunąć przed zimą, jak ptaki bez gniazd nie znajdują 
drogi do siebie, wiecznie skłóceni z ponurą duszą krążą nad swoim światem bojąc 
się i gwiazd i ziemi. I tylko czasem odzyskują spokój w banale codzienności, 
rozpaczliwej próbie tworzenia sztuki , rezygnacji ze zmiany rzeczywistości lub giną 
czując w sobie nicość nie do wytrzymania. Julia Wernio 

Czechow, jak nikt inny, potrafi wybierać i przekazywać nastroje ludzkie, 
przeplatać je scenami branymi z życia, o zupełnie kontrastowym charakterze, 
przesypując je błyskami swego humoru. Robi to wszystko nie tylko jako artysta 
o subtelnym smaku, lecz i jak człowiek znający tajemnicę władzy nad sercami 
aktorów i widzów. Niepostrzeżenie , przechodząc od jednego nastroju do drugiego, 
prowadzi ludzi za sobą. Przeżywając każdy z tych nastrojów osobno, człowiek 
czuje swą przyziemność, jest w samym gąszczu znanej, płytkiej codzienności, 
z której rodzi się w duszy ogromna, szukająca wyjścia udręka . Ale Czechow 
natychmiast kieruje nas nieznacznie ku swemu marzeniu , wskazuje jedyne 
wyjście z położenia, zaś my podążamy ku niemu wraz z poetą" 

Konstanty Stanisławski 

Minione lata życia teatralnego utworów Czechowa przynosiły nam dość 
krańcowe ich interpretacje, potwierdzając zasadę, że każda uniwersalność 
z łatwością poddaje się indywidualizacji. Był więc Czechow melodramatyczny, 
komediowy, satyryczny. Sposobu na granie tego autora nie wynaleziono. Problem, 
jaką rzeczywistość dramatyczną, jaką wizję świta pozostawił w spadku Czechow 
teatrowi, pozostaje nierozwiązany. Roman Kordziński 

Można nie lubić teatru i pomstować 
nań , ale jednocześnie z przyjemnością 
wystawiać sztuki, tak samo jak łowić 
ryby i raki: zarzuca się wędkę i czeka, 
co z tego wyniknie. 

Do Aleksego Suworina 21 listopada 1895, Mielichowo 

No więc, sztukę skończyłem. Zacząłem ją forle, skończyłem pianissimo, 
wbrew wszelkim zasadom dramaturgii. Wyszło opowiadanie. Bardziej jestem 
niezadowolony niż zadowolony; czytając nowo narodzoną sztukę przekonuję 
się raz jeszcze, że żaden ze mnie dramaturg. Akty są bardzo krótkie, jest 
ich cztery. Chociaż to na razie tylko szkic sztuki, projekt, który do przyszłego 
sezonu będzie zmieniany milion razy, dałem już tekst do przepisania w dwóch 
egzemplarzach na remingtonie i jeden egzemplarz przyślę Panu. Proszę 
tylko nie pokazywać jej na razie nikomu... Oddany A Czechow 

Do Antoniego Czechowa od Niemirowicza-Danczenki 12 maja, 1898 

Jeśli mi nie dasz "Mewy" to zarżniesz mnie, "Mewa" bowiem jest 
jedyną współczesną sztuką, która mnie porywa jako reżysera, a Ty -
jedynym współczesnym pisarzem, który przedstawia wartość dla teatru 
o wzorcowym repertuarze .. . 

Smutek płynący przeważnie z zamyślenia nad życiowymi porażkami stanowi 
nieodłączną część samej istoty Czechowa, chociaż właściwa jego siła tkwi 
w doprowadzonym do maestrii komizmie ( ... ) Główną cechą charakterystyczną 
Czechowa jest głębokie zrozumienie dusz ludzkich, a jednocześnie umiejętność 
ironicznego spojrzenia na życie. Obserwowane sceny z życia wzruszają do głębi, 

ale nie budzą w jego sercu ani goryczy, ani płomiennego gniewu ( ... ) 
W dramatach, w których łzy mieszają się ze śmiechem, nadzieja 

z rozpaczą, Czechow doprowadza również do szczytu właściwy mu talent 
sugerowania wewnętrznej samotności swych bohaterów. Każdy z nich mówi 
do siebie i nie ma nikogo, kto by go słuchał. Rozmowa toczy się powoli, myśli 
płyną z głębi serc tych ludzi bezdomnych i rzucane w powietrze rozpryskują 
się jak bańki mydlane ( ... ) 

Cechy wewnętrzne "Mewy" czynią z niej sztukę w istocie na wskroś 
poetycką. Chociaż życie pozornie nakreślone tu jest piórem skrajnie 
naturalistycznym, pozostaje w nas wrażenie, że wszystko w niej jest wytworem 
wyobraźni. Wynika to po części ze sposobu, w jaki Czechow dyskretnie wplata 
symbol w rzeczywistość, częściowo z jaskrawego przeciwstawienia różnych 
myśli wypowiadanych przez dwie lub więcej postaci, z których każda z osobna 
pogrążona jest we własnych rozmyślaniach. Przypomina to chwilami efekt osiągany 
przez przeciwstawienie obrazów w jakimś fragmencie poezji lirycznej, tak 
jak gdyby wyimaginowane elementy monologu Hamleta zostały 
zinstrumentalizowane na kwartet, jak gdyby Hamlet i wielu Hamletów, nie mogąc 
własnymi słowami w pełni wyrazić swych myśli, rozpaczliwie usiłowali zmusić innych 
do wysłuchiwania ich, choć nikt nie zwraca na nich uwagi ani ich nie rozumie ( ... ) 

Sukces, jaki w ostatnich latach towarzyszy/ wielu przedstawieniom jego 
sztuk, zdaje się świadczyć, że posiada on ową niemal nie dającą się określić cechę , 
która jedynie zdolna jest zapewnić sztukom teatralnym uniwersalny i trwały żywot 
( ... ) Faktem jest, że jego sztuki, gdziekolwiek i kiedykolwiek je wystawiano, 
wykazywały swą zdolność docierania bezpośrednio do widowni, mimo panującej 
w nich atmosfery - dzięki jakiejś magii, której właściwe działanie wymyka się spod 
kontroli naszego rozumu . Czechow zdołał nasycić tę osobliwą atmosferę swych 
sztuk atrybutami uniwersalnymi, tak że nawet tam, gdzie subtelnie wyrażony 
dialog z konieczności traci swą finezję w przekładach na inne języki, gra twórczej 
wyobraźni autora nadal rzuca ciepłe światło na jego bohaterów ( ... )." 

Allardyce Nicoli "Dzieje dramatu", PIW, 1962. 



Do Heleny Szawrowej-Just 
26 grudnia 1898, Jałta 

Wielce Szanowna Koleżanko! 
Pogoda w Jałcie jest bardzo ładna . Z Moskwy piszą mi i trąbią 

na całego, że "Mewa" odniosła sukces. Ale ponieważ zawsze mam z teatrem 
pecha, jedna z aktorek zachorowała po premierze i teraz mojej "Mewy" 
nie grają. Takiego mam pecha z teatrem, straszliwego pecha, że gdybym się 
ożenił z aktorką, urodziłby się nam na pewno orangutan albo jeżozwierz. 
Proszę pisać i przysłać mi jeszcze jakąś książkę. 

Oddany A. Czechow 
[Wiosną 1901 roku Czechow ożenił się z aktorką Teatru Artystycznego, 
Olgą Knipper]. 
Meyerhold: 

-"Czy wiecie, kto posiał we mnie zwątpienie w słuszność tego co 
robi Teatr Artystyczny? Antoni Czechow. „ Przyjaźń jego ze Stanisławskim 
i Niemirowiczem-Danczenką wcale nie była taka sielankowo bezchmurna, 
jak opisują wzmianki jubileuszowe w kalendarzach. Wiele było w teatrze 
rzeczy, z którymi się nie zgadzał, które jawnie krytykował." 

Antoni Czechow do przyjaciela: 
- Mówił Pan, że płakał na moich sztukach... I nie tylko Pan... A 

przecież nie po to je pisałem, to Stanisławski zrobił je na łzawo. Chciałem 
czego innego„. Chciałem tylko uczciwie powiedzieć ludziom: - Spójrzcie na 
siebie, popatrzcie, jak mamie, jak nudno żyjecie... Czegoż tu płakać? 

- Dlaczego na afiszach i reklamach prasowych moją sztukę tak 
uporczywie mianuje się dramatem? Stanowczo Niemirowicz i Stanisławski 
dopatrują się w niej zupełnie czegoś innego, niż napisałem, mógłbym 
przysiąc nie wiem na co, że żaden z nich ani razu nie przeczytał 
sztuki dokładnie. Daruj, ale to prawda. 

- Czy to mój "Wiśniowy sad"? Czyż to moje typy? Za wyjątkiem paru 
wykonawców, wszystko to nie jest moje. .. Opisuję życie, szare codzienne 
życie„. Ale bez nudnego stękania. Ze mnie ustawicznie robią mazgaja 
albo po prostu nudnego pisarza". 

- No, jak tam "Trzy siostry"? Sądząc z listów robicie niestworzone 
głupstwa. W li/ akcie hałas. „ Dlaczego? Hałas słychać z daleka, za sceną, 
hałas przytłumiony, niewyraźny, a na scenie wszyscy są zmęczeni, prawie 
śpią. „ Jeżeli zepsujecie Ili akt, cała sztuka będzie diabła warta, a mnie 
na stare lata wygwiżdżą". 

- Panie Konstanty, sianokosy są zwykle 20-25 czerwca i w tym 
czasie derkaczy już chyba nie słychać, żaby też przestają kumkać. 
Odzywa się tylko wilga". 

- A mówiłem przecież, że przez scenę nie trzeba przenosić zabitego 
Tuzenbacha, ale Stanisławski upierał się, że bez trupa absolutnie nie można. 
Pisałem mu, żeby trupa nie przenoszono, nie wiem tylko, czy dostał mój list". 

[Ze wspomnień Aleksandra Kaprowa] 

"Nie należy ludzi poniżać - to najistotniejsze. Lepiej powiedzieć 

do człowieka "mój aniele" niż nawymyślać mu od "idiotów", mimo 
że człowiek bardziej podobny jest do idioty niźli do anioła . " 

Antoni Czechow 

"W sztukach Czechowa jest wiele tragizmu, lecz tragizm nie 
przybiera formy tragedii: u Czechowa tragizm łączy się, zlewa się z tym, co 
jest przypadkowe, niedorzeczne a więc śmieszne . Połączenie to czyni akcję 
intymniejszą, bliższą widzowi, którego życie przetkane jest takimi 
różnorodnymi splotami elementów tragicznych i komicznych"-

M. Grigorjew. 
Tomasz Mann: 

"Kiedy Kafka czytał "Zamek", przyjaciele śmiali się głośno , a jemu 
samemu śmiech utrudniał czytanie". Tak samo czytał swe utwory Czechow, 
kiedy miał zaprzyjaźnionego słuchacza. W teatrze czytał z trudnością, cicho. 
Paraliżowali go ludzie. Nie peszył się natomiast kiedy szło o obronę swoich 
dzieł. 

Konstanty Stanisławski: 
"Było coś, co Czechowa zdumiewało najwięcej i z czym aż do 

śmierci pogodzić się nie mógł - mianowicie z twierdzeniem, że jego "Trzy 
siostry" czy później "Wiśniowy sad" to głęboki dramat rosyjskiego życia. Był 
szczerze przekonany, że to wesoła komedia, niemal wodewil. Nie pamiętam, 
żeby bronił swego stanowiska w jakiejś sprawie z takim uporem, jak 
wówczas, gdy na posiedzeniu w teatrze po raz pierwszy usłyszał te opinie 
o swojej sztuce". 

"Żeby pomóc aktorom, poruszyć ich emocjonalną pamięć, wywołać 
w ich duszy twórcze przeżycie, staraliśmy się ich sugerować za pomocą 
dekoracji, gry świateł i dźwięków („.) Wie Pan - opowiadał komuś Czechow, 
ale tak żebym ja słyszał - napiszę nową sztukę, będzie się zaczynała tak: 
"Jak tu pięknie, jak cicho, ani psów, ani kukania, ani sowy, ani słowika, ani 
zegara, ani dzwonków i ani jednego świerszcza!''. 

Nie miał Stanisławski szczęścia do Czechowa. Nawet po premierze 
"Wiśniowego sadu", ofiarowując mu rzecz antyczną, wspaniałą, bardzo 
starą, ręcznie haftowaną szarfę, którą oplatał wieniec, usłyszał od 
Czechowa: - No wie Pan, przecież to powinno być w muzeum. - A co 
należało podarować? - Irygator. Przecież jestem lekarzem. Albo skarpetki. 
Moja żona nie dba o moje ubrania. Jest aktorką. 

I pisał do żony: "W IV akcie Stanisławski gra paskudnie„. 
Ciągnie męcząco. Jakie to straszne! Akt, który powinien trwać maksimum 12 
minut, u was wlecze się 40 minut. Jedno mogę powiedzieć: zgubił moją 
sztukę Stanisławski. Ano, ale Bó z nim". 



Konstanty Stanisławski o •Mewie• 
"W sierpniu 1898 roku "Mewa" weszła do repertuaru. Nie wiem jakim 

sposobem Niemirowicz-Danczenko załatwił tę sprawę. Wyjechałem do 
charkowskiej guberni, żeby pisać mise en scene. Było to trudne zadanie, 
ponieważ - wstyd mi się przyznać - nie rozumiałem sztuki. I dopiero podczas 
pracy wżyłem się w nią i sam nie wiem, kiedy ją polubiłem. Taka jest właściwość 
sztuk Czechowa. Uległszy ich czarowi, pragnie się wciąż na nowo wdychać ich 
aromat. Wkrótce dowiedziałem się z listów, że Czechow nie wytrzymał 
i przyjechał do Moskwy. Przyjechał zapewne po to, żeby śledzić próby "Mewy", 
które już się wtedy rozpoczęły. Był bardzo niespokojny o swoją sztukę. Gdy 
wróciłem, już go nie było w Moskwie. Zła pogoda wygnała go z powrotem do 
Jałty. Próby na razie przerwano. Po moim powrocie zaczął się trudny okres 
otwarcia Teatru Artystycznego i pierwszych miesięcy jego istnienia. 
Z teatrem nie było dobrze. Z wyjątkiem Cara Fiodora nic nie przyciągało 
publiczności. Całą nadzieję pokładano w sztuce Hauptmanna Hannele, lecz 
metropolita moskiewski uznał ją za niecenzuralną i zdjął z repertuaru. 

Nasze położenie stało się krytyczne, tym bardziej, że nie liczyliśmy 
na dochód z "Mewy". 

Wszyscy rozumieli, że od tego, jak wypadnie premiera, zależy 
dalszy los teatru. 

Ale nie dość na tym. Przybyła nam jeszcze większa odpowiedzialność. 
W przeddzień przedstawienia zjawiła się siostra Czechowa, Maria. Była 
bardzo zaniepokojona złymi wieściami z Jałty. Możliwość ponownej klęski 
"Mewy" przerażała ją ze względu na ówczesny stan zdrowia Czechowa, 
toteż nie mogła pogodzić się z ryzykiem , jakie podejmowaliśmy. 

Przestraszyliśmy się i zaczęliśmy mówić o zawieszeniu przedstawienia, 
co równało się zamknięciu teatru. Niełatwo skazać na śmierć własne dzieło, 
a zespół na głodówkę. 

A udziałowcy? Nasze zobowiązania względem nich były aż nadto jasne. 
Następnego dnia punktualnie o godzinie ósmej rozsunęła się kurtyna . 

Publiczności było niewiele. Jak minął pierwszy akt, nie wiem. Pamiętam tylko, 
że od wszystkich aktorów zalatywało walerianą. Pamiętam, że było mi jakoś 
strasznie siedzieć w ciemnościach, tyłem do publiczności, podczas monologu 
Zariecznej i że ukradkiem przytrzymywałem nogę, która mi drgała nerwowo. 

Wydawało się, że zrobiliśmy klapę. Kurtyna zsunęła się wśród 
grobowego milczenia. Aktorzy trwożnie zbili się w gromadkę i nasłuchiwali 
odgłosów widowni . Grobowa cisza. Z kulis wychyliły się głowy robotników, oni 
też nasłuchiwali. Milczenie. 

Ktoś zapłakał. Knipper tłumiła histeryczny szloch. W milczeniu 
cofnęliśmy się za kulisy. 

W tym momencie wśród publiczności wybuchły westchnienia i oklaski. 
Rzuciliśmy się do kurtyny. 

Podobno staliśmy na scenie na wpół zwróceni do widowni, podobno 
mieliśmy okropne miny, podobno zapomnieliśmy ukłonić się publiczności, 
podobno ktoś z nas nie wstał z miejsca. Najwidoczniej nie zdawaliśmy sobie 
sprawy, co się dzieje. 

Zachwyt publiczności był ogromny, a na scenie nastało istne 
święto . Wszyscy się całowali , nawet obcy ludzie, którzy wtargnęli za 
kulisy. Ktoś dostał ataku histerii. A wielu - między innymi i ja -
z radości i przejęcia wykonywało jakiś dziki taniec. 

Pod koniec przedstawienia publiczność zażądała, żeby wysłać 
depeszę do autora. 

Od tego wieczoru między nami i Czechowem nawiązały się 
stosunki niemal rodzinne. 

Przedstawienie "Mewy" podobało mu się , lecz niektórych 
wykonawców skrytykował. .. Wśród nich mnie za Trigorina. 
Pan gra wspaniale, ale nie moją postać - powiedział. - Ja tak nie napisałem. 
O co chodzi? - dopytywałem się. Przecież on nosi spodnie w kratkę i podarte 
buty. To było wszystko, co rzekł w odpowiedzi na moje nalegania. Nosi 
spodnie w kratkę i pali cygaro ... o tak ... w taki sposób. I niezręcznym gestem 
poparł te słowa . Więcej nie mogłem z niego wydobyć. Zawsze tak wyrażał 
swe zdanie, zwięźle i obrazowo. 

To było dziwne i wbiło mi się w pamięć. Jak szarada, od której nie 
można się uwolnić, póki się jej nie rozwiąże. Rozwiązałem ją dopiero po 
sześciu latach, przy ponownym wystawieniu "Mewy". 

Istotnie, dlaczego zrobiłem z Trigorina eleganta w spodniach i 
pantoflach bain de mer? Czy dlatego, że kobiety się w nim kochały? Czy był 
to ubiór typowy dla rosyjskiego literata? Rzecz polegała oczywiście nie na 
spodniach w kratkę, podartych butach i cygarze . Nina Zarieczna, 
naczytawszy się miłych, ładnych, lecz płytkich opowiadań Trigorina, 
zakochała się nie w nim, lecz w swym dziewczęcym marzeniu. Na tym 
polega tragedia zranionej Mewy, w tym tkwi ironia i wulgarność życia. 
Pierwsza miłość prowincjonalnego dziewczęcia nie dostrzega ani spodni 
w kratkę, ani zdartych butów, ani przykrej woni cygara. Tę pospolitość 
poznaje zbyt późno, kiedy życie jest złamane, kiedy już wszystko zostało 
poświęcone, a miłość stała się przyzwyczajeniem. Żeby żyć trzeba nowych 
złudzeń, i Nina szuka ich, chce w coś wierzyć. ( ... ) 

Antoniego Czechowa myśli kilka: 

Pytasz mnie: co to jest życie? To jakbyś pytała: co to jest marchew? 
Marchew to marchew, i to wszystko, co można na to pytanie odpowiedzieć. 
Mój mózg wymachuje skrzydłami, ale dokąd lecieć - tego nie wie. 

Każdemu wolno żyć z kim chce i jak chce. To prawo człowieka 
kulturalnego. Nawet w szczęściu ludzkim jest coś smutnego. 
O, kobiety, kobiety!- powiedział Szekspir, i źle powiedział. Należało 
powiedzieć: ach, wy, kobiety, kobiety! 

Jeżeli ubodzy krewni przyjadą do ciebie na letnisko, nie blednij, lecz zawołaj 
z triumfem: - Jak to dobrze, że nie policja! 

Antoni Czechow, Historie zakulisowe, Tower Press, Gdańsk 1997 
Antoni Czechow, Wybór dramatów, BN. 

Rene Śliwowski Ludzie żywi. Antoni Czechow, PIW, 1986. 
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"$miech i łzy, satyra i rzeczywistość - czyż można sobie wyobrazić 
gorszą kombinację? - Kombinacja ta ma na imię Czechow. Czechow zaś jest 
wielki." 

J.W. Krucht krytyk teatralny Antoni Czechow (1860 - 1904) 

"Nie co chwila ludzie strzelają się, wieszają, składają sobie miłosne 
wyznania. Przeważnie jedzą, piją, włóczą się, plotą głupstwa. Trzeba 
to pokazać na scenie. Trzeba stworzyć dramat, w którym by ludzie wchodzili, 
wychodzili, jedli, mówili o pogodzie, grali w karty„. Niech na scenie wszystko 
będzie równie proste i równie zawiłe jak w życiu. Tu ludzie jedzą, tylko jedzą, 
a tymczasem rozstrzyga się ich szczęście, rozbija ich życie." 

Słowa te pisał Czechow - autor sztuk teatralnych, prozaik - uważny 
obserwator różnych przejawów życia i sztuki, kronikarz zachowań 
i obyczajów, a przy tym niezrównany satyryk. Ze szczególnym upodobaniem 
przedstawiał życie małych, skromnych ludzi, prowincjuszy pozbawionych 
szerszych horyzontów. Ukazywał ich na tle codziennego, monotonnego 
życia . Sztuki jego są pozbawione tak zwanej dramatycznej akcji i tego, 
co nazywano intrygą sceniczną. I właśnie w tych swoich niepozornych 
bohaterach pokazywał głębokość i rozległość przeżyć ludzkich, z ich 
nieefektownych losów wydobywał w sposób przejmujący wielki dramat 
człowieczeństwa 

Styl realizacji sztuk Czechowa ukształtował słynny Moskiewski 
Artystyczny Teatr Akademicki. Polegał on na drobiazgowej analizie 
psychologicznej i na zwolnionym, pauzowanym rytmie gry. Twórca i reżyser 
tego teatru, Konstanty Stanisławski, mówiąc o swoim ulubionym autorze 
używał określeń : najszczersze nastroje, najintymniejsze zakamarki duszy, 
subtelny smak, władza nad sercami. 

Czechow irytował się na te przedstawienia, żądał zmiany tempa, 
dosadności i komizmu. W jego sztukach bowiem - obok melancholii i ciepłej 
serdeczności w stosunku do postaci - wyraźny jest bardzo żywioł humoru, 
poczucie karykatury. "Nastrojowa", "pastelowa", i "zamglona" maniera 
inscenizacji zaciera owe komediowe elementy wyrazu, które komplikują, 
ale i wzbogacają czechowowską transpozycję świata. Przeczucie nowych 
i ciekawych możliwości tkwiących w tych dziełach nie przestaje niepokoić 
twórców teatralnych do dziś. Wszystkie jego utwory dramatyczne ukazały się 
na scenach polskich: "Iwanow", "Mewa" "Wujaszek Wania", "Trzy siostry", 
"Wiśniowy sad", "Płatonow", a także jednoaktówki: "Niedżwiedż", 
"Oświadczyny", "Tragik mimo woli", "Wesele", "Jubileusz", "Łabędzia pieśń", 

i "Przy trakcie". Iskier Przewodnik Teatralny, Iskry, Warszawa 1971 

- - · -·~vr 

Szczęśliwie kończą się tylko te roman~,JT 
w których mnie nie ma. 

Antoni Czechow 

Z nadmiaru piękna i prawdy powstaje Teatr, powstaje sztuka. 
Jak nie zaryzykować teatru w miejscu, które zachwyca? Trzeba wierzyć 
w oczywistość marzenia, gromadząc wokół siebie podobnych 
sobie szaleńców ... 

Scena Letnia w Orłowie trwa tylko dwa miesiące. Przed nią i po 
niej jest tam tylko piasek, morze, molo, orłowski klif. Brak dachu nad 
sceną jest świadomym wyborem, jest deklaracją artystyczną, jest 
teatrem bez ścian, jest wpisaniem się w pejzaż, w szum fal, 
jest zaproszeniem na wyspę, gdzie realne miesza się z nierealnym, 
gdzie każde słowo i gest aktora zderza się z kolorem nieba i krzykiem 
przelatujących ptaków. Julia Wernio 

"O sensowności pomysłu dyrektor Julii Wernio, która zdecydowała 
się na granie w pobliżu orłowskiego mola mówiło się nieraz. Po sukcesach 
"Awantury w Chioggi" i "Snu nocy letniej" stało się jasne, że teatr grany 
w nadmorskiej scenerii jest niezwykły („.) O tym, że obecność morskiego 
żywiołu przydaje spektaklom nowych treści i sensów, że wspiera je 
artystycznie, mogliśmy się najlepiej przekonać na przedstawieniu "Iwona, 
księżniczka Burgunda" Waldemara Śmigasiewicza („.) Strupieszałe 
towarzystwo w kostiumach jak z lamusa kroczące po plażowym piasku 
zostało tu bezpardonowo obnażone i wyśmiane. "Iwona" okazała się także 
sukcesem gdyńskiego zespołu". Gazeta Morska, 9.09.1998 

Przedstawienie "Iwona, księżniczka Burgunda" Witolda 
Gombrowicza w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza uznane zostało za 
NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE ROKU 1998. Nagrodę za "rolę kobiecą" 
otrzymała Sylwia Głaszczyk (Pomorska Nagroda Teatralna). 

"Przedstawienra Waldemara Śmigasiewicza nie waham się 
okrzyknąć wydarzeniem sezonu teatralnego. Żaden inny spektakl grany 
na scenach Gdańska i Gdyni nie został potraktowany z podobną 
konsekwencją, żaden inny nie był równie czysty interpretacyjnie 
i inscenizacyjnie." Gazeta Morska, 7.09.1998 

"Pomorska Nagroda Artystyczna została przyznana Julii Wernio, 
twórczyni Sceny Letniej na plaży w Orłowie. Ten fakt słusznie uznano za 
wydarzenie kulturalne 1997 roku. Wybór niebanalnego miejsca, poszerzenie 
płaszczyzny działania teatru, pozyskanie nowych widzów, to oczywisty 
sukces. Repertuar Sceny Letniej Julia Wernio kształtuje konsekwentnie. 
O tej scenie już słychać w Polsce". Głos Wybrzeża, 6.01.1998 

Przestawienie ''Anioł zstąpił do Babilonu" Friedricha Durrenmatta 
w reżyserii Julii Wernio uznane zostało za NAJLEPSZE PRZEDSTAWIENIE 
ROKU 2000 (Nagroda Teatralna Marszałka Województwa Pomorskiego 
za najlepszy spektakl, reżyserię i muzykę teatralną). 

"Kto nie wierzy w istnienie sił wyższych, po obejrzeniu 
przedstawienia, uwierzy. Bo nad morzem pojawił się anioł i natchnął 

twórców. Powstało piękne, mądre i dowcipne przedstawienie 
o człowieczej małości i pysze, o miłości, która jest siłą („.) W Babilonie 
sióstr Wernio przeglądamy się jak w lustrze, dostrzegając marność 
i głupotę rodzaju ludzkiego„ . Serwują nam błyskotliwe teatralne show, 
po którym długo wracamy do rzeczywistości.„" Gazeta Morska, 10.07.2000 
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Serdeczne podziękowania składamy 
Panu Prezesowi Tadeuszowi Ziółkowskiemu, 

reprezentującemu Gdański Przemysł Drzewny S.A. w Gdańsku, 
za wielkie serce i ofiarność 

oraz Ośrodkowi Jeździeckiemu w Kolibkach 
za udostępnienie koni. 
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TEATR MIEJSKI w GDYNI 
Im. WITOLDA GOMBROWICZA 
81-381 Gdynia ul. Bema 26 
tel.: (0-58) 620-88-01, 620-88-37, 
fax: (0-58) 661 -71-23 

Dyr. Naczelny i Artystyczny: 
Julia Wernio 

Dyr. Ekonomiczno-Administracyjny: 
Elżbieta Miszker 

Główny Księgowy: 
Zofia Botullńska 
Koordynator Pracy Artystycznej: 
Marta Białkowska 
Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
Marzena Szymik 
Szef Działu Marketingu: 
Barbara Burczyk 
Kierownik Działu Reklamy: 
Robert Sochacki 
Kierownik Administracji: 
Małgorzata Kmiecik 
Kierownik Techniczny: 
Mantk Perkowski 
Kierownik Sceny: 
Arkadiusz B randys 
Kierownik warsztatów: 
Włodzimierz Miłecki 
Kierownicy pracowni 
akustycznej: 
Wiesław Miecznikowski 
oświetleniowej: 
Marek Pert<owski 
krawieckiej: 
Andrzej Witkowski 

Biuro Obsługi Widzów; Tel.: 
(0-58)621 02 26, 620 88 01 w.104 
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00 - 16.00 
udziela informacji o repertuarze 
i terminach przedstawień, 
organizuje przedpołudniowe 
spektakle dla dzieci i młodzieży, 
przyjmuje zamówienia 
na bilety zbiorowe, 
rezerwuje bilety indywidualne. 

Kasa Teatru: 
Jadwiga Werner, Wanda Kukulska 
Tel.: (0-58) 620 88 01 w.112 
czynna: 
wtorek - piątek; od 10.00 do 20.00 
sobota; od 11.00 do 20.00 
niedziela; od 16.00 do 20.00 
Redakcja programu: 
Marzena Szymik 
Projekt i opracowanie graficzne 
programu i plakatu: 
Elżbieta Wernio 

W repertuarze: 

Juliusz Słowacki 
BALLADYNA 
reż.: Robert Czechowski 

Wiesław Dymny 
ZBIÓR BZDUR 
czyl i Dymny - żongler dwusturęki 
scenariusz i reż.: Marek Pacuła 
Spektakl nagrodzony w Konkursie 
Ministerstwa Kultury na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej oraz za reżyserię 
przez GTPS. 
W Konkursie Teatrów Ogródkowych 
w Warszawie nagrody aktorskie 
otrzymali: Beata Buczek - Żarnecka 
i Andrzej Pieczyński. 

Witold Gombrowicz 
IWONA, 
KSIĘŻNICZKA BURGUNDA 
reż. Waldemar Śmigasiewicz 
Nagroda Teatralna Wojewody 
Pomorskiego i Marszałka 
Województwa Pomorskiego za rok 
1998 w kategorii 
PRZEDSTAWIENIE ROKU 
i nagroda za ROLĘ ŻEŃSKĄ dla 
Sylwii Głaszczyk. 

Aleksander Fredro 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 
reż.: Dorota Kolak 

Sofokles 
ANTYGONA 
reż.: Mirosław Kocur 

William Shakespeare 
BURZA 
reż.: Julia Wernio 

Sławomir Mrożek 

TANGO 
reż.: Piotr Kruszczyński 

Wieczór Kabaretowy z muzyką 
Zygmunta Koniecznego 
ZWIERZENIA KONIECZNEGO, 
czyli jaki śmieszny 
jesteś pod oknem 
reż.: Marek Pacuła 
Spektakl nagrodzony w Konkursie 
Ministerstwa Kultury na 
Wystawienie Polskiej Sztuki 
Współczesnej. 

Witold Gombrowicz 
OPERETKA 
reż. Waldemar Śmigasiewicz 

Friedrich DUrrenmatt 
ANIOŁ ZSTĄPIŁ DO BABILONU 
reż. Julia Wemio 
Najlepsze przedstawienie 2000, 
Nagrody Teatralne Marszałka 
Województwa Pomorskiego dla 
reżysera Julii Wernio i kompozytora 
muzyki Mikołaja Trzaski. 

Andrzej Pieczyński 
ZABIĆ WAS TO MAŁO 
reż. Andrzej Pieczyński 
Nagroda w Konkursie Ministerstwa 
Kultury na wystawienie Polskiej 
Sztuki Współczesnej 

Brad Fraser 
NIEZIDENTYFIKOWANE 
SZCZĄTKI LUDZKIE, CZYLI 
PRAWDZIWA NATURA MIŁOŚCI 
reż. Piotr Kruszczyński 

Michael Frayn 
CZEGO NIE WIDAĆ 
reż. Małgorzata Talarczyk 

O, BERI-BERI 
na podstawie MATKI Witkacego 
reż. Wiesław Kornasa 

W przygotowaniu: 
Bertolt Brecht 
KARIERA ARTURA Ul 
reż. Wojciech Adamczyk 




