
Wiśniowy sad 



Pamięci Ewy Lassek poświęcam ... 

Paweł Miśkiewicz 

Po drodze do 11WIŚN I OWEGO SADU" 

Myślę o DOMU. Domu, do którego można się już dzisiaj dostać tylko 
przedzierając się przez stary, zdziczały ogród. Kiedy gąszcz ustępuje, mogę już 
śledzić bieg dawnych alejek ogrodu, natrafiam na starą kamienną ławkę nad nie
wielką sadzawką - pewnie ulubione miejsce wytchnienia tych, co tu mieszkali. Gę
ste zarośla zastępują teraz zdziczałe drzewa owocowe, rodzące nigdy nie dojrze
wające, małe, zielone jabłka; w miejscu, gdzie kiedyś zapewne rosły kwiaty, dziś 
panoszy się łopian. Docieram wreszcie do domu. Wielka, oszklona weranda po
zwala zajrzeć do wnętrza. Wiatr dawno już pozrywał okiennice - przez stłuczone 
szyby widać mroczne wnętrze . Smuga światła wpadająca do środka wyświetla 
dziwną piramidę mebli. 

DOM, który nie jest tylko mieszkaniem, miejscem w którym się mieszka, je 
i śpi, ale miejscem w którym się rodzi i gdzie się umiera. 

DOM, który naznaczony jest radością i smutkiem pokoleń, które się tu urodzi
ły, dorosły, przeżyły pierwszą miłość, zestarzały i odeszły. Przecież ten dom musiał 
zachować jakieś ślady, zatrzymać atmosferę ich przeżyć, zapach ich życia. 

To kilka jaśniejszych plam po obrazach, które kiedyś wisiały na dziś mocno już 
zakurzonych ścianach - nigdy nie dowiem się, jaki był ich pierwotny kolor, zatarł 
się pośród rozległych wykwitów wilgoci, które straszą ze ścian, jak tajemnicze 
stwory; to szafa pełna starych, znoszonych ubrań, niemodnych damskich kapelu
szy, kalekich parasoli; kilka wyblakłych fotografii pod pękniętą szybą biurka ... 

To i sny na zaśniedziałym mosiężnym łóżku, które nie są tylko moje, ale i tych, 
którzy tu przede mną śnili, kochali się i umierali. Ja podglądam ich życie - oni 
wkraczają w moje. 

Wszystkie te sprzęty wyświetlone na chwilę, łapczywie chwytają moje spojrze
nie, „wdzięczą się", jakby chciały zatrzymać mnie dłużej i opowiedzieć raz jeszcze 
swoją historię. Wciągają mnie w dialog bez słów, by w końcu uwolnić, a raczej od
dać we władanie kolejnego mebla, przedmiotu, tak że czuję się oprowadzany spe
cjalnie wyznaczoną dla mnie trasą ręką niewidzialnego przewodnika. 

Przychodzimy na koniec (ja i ON) do pokoju dziecinnego. Pokój dziecinny, 
miejsce szczególne, miejsce ponad inne miejsca - odsyła jeszcze dalej w prze
szłość, do czasu dzieciństwa tych, których poznałem z fotografii na biurku, może 
nawet dzieciństwa ich ojców. Nie słychać tu już od dawna gwaru dzieci, a pokój 
jest „wciąż jeszcze zwany dziecinnym". Przypomina o tym tylko jakaś zakurzona 
szmaciana lalka, porzucona w jednym z kątów (zestarzała się zupełnie inaczej niż 
ci, dla których była najlepszą towarzyszką dzieciństwa) 

Poczucie czasu, przemijania rozszerza się tu w nieskończoność. Zapomniany 
przez wszystkich, stary człowiek siedzi w fotelu, w cieniu lampy (jak długo?), bez
wiednie nasłuchuje głosu rządzących nim odwiecznych praw, który interpretuje nic 
nie rozumiejąc, to wszystko co istnieje w ciszy drzwi i okien, i w szepcie światła ... 
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Autentyczne życie wkracza do wiśniowego sodu, do domu w ogrodzie z mo
mentem przyjazdu Raniewskiej . Wszystko przedtem było OCZEKIWANIEM. Opu
szcza też dom, gdy ona wyjedzie do Paryża. Dom, zamknięty na całą zimę, stanie 
się, tylko mroźnym grobowcem Firsa . Raniewska uciekła przed długami z Paryża 
do długów w domu, dzieciństwa . Ten sam impuls czy tajemniczy instynkt, który ją 
przygnał do sadu, w końcu zabiera ją do Paryża . 

Dzięki tej kobiecie która zdaje się, nic nie rozumieć z otaczającego ją świata 
i przygląda się mu tylko szeroko otwartymi oczyma - my rozumiemy najwięcej . To 
ona, chroniąc się przed życiem w bezpieczną przeszłość dzieciństwa, szeregiem 
zaklęć próbuje obudzić rzeczywistość tamtego kwitnącego sadu. Nie chce nawet 
słyszeć wyroku, jaki wydaje nań czas ustami Łopachina. Ona takźe, chcąc ten wyrok 
oddalić urządzi absurdalny wieczorek taneczny z „przesławną kapelą żydowską''. 

Może należałoby usunąć wszystkie te sceny, które nie koncentrują się wokół 
niej? - jeśli chcę, aby ten opuszczony dom jeszcze raz opowiedział swoją historię, 
to przecież ona w swoich wspomnieniach przechowuje jej najwięcej, swoimi prze
życiami najmocniej jest z tą historią związana, swoimi działaniami najusilniej sta
ra się ją przedłużyć. Przecież takźe ten dom musiał „zachować w pamięci" tylko 
te najistotniejsze momenty - a te przecież nierozerwalnie związane są z Raniew
ską. Po cóż miałby zachować miłosne perypetie farsowego „tercetu" - Jepicho
dow-Duniasza-Jasza, czy mętne wywody Piszczyka (którego ród wywodzić się ma 
„od tego właśnie konia, którego Kaligula posadził w senacie") nieustannie pozdra
wiającego wszystkich od jakiejś Daszeńki (może należałoby tak jego, jak i tę jego 
Daszeńkę w ogóle wyrzucić?). 

Czechow, by wzmóc iluzję rzeczywistego życia, wikła postaci, głównie te dru
goplanowe, w szereg wzajemnych zależności, codzienne prozaiczne sytuacje ( nie 
stroniąc takźe od chwytów farsowych, kiedy na przykład każe Jepichodowi złamać 
kij bilardowy, a Warii dwukrotnie mierzyć parasolką w Łopachina), które nic lub 
niewiele mówią nam o głównych osobach dramatu - przez to wszystko uniwersal
ny dramat życia, losu ludzkiego dryfuje co chwilę w stronę anegdoty. 

* 
Po dłuższej przerwie przeczytałem pierwszy szkic adaptacji. Niby wszystko się 

zgadza, a jednak . .. 
Zostawiłem tylko to, co wydało mi się istotne, można teraz dokładnie prześledzić 

rozwój duchowy głównych osób dramatu, w którym zawiera się panorama losu 
ludzkiego, od narodzin, poprzez dorastanie, starzenie się, aż po śmierć . .. i wszy
stko to jest prawdziwe, ale i nieprawdziwe zarazem. Nadmierna koncentracja 
istotnych zdarzeń, przy braku pozornie nic nie wnoszących momentów oddechu, 
sprawiła, że powstała jakaś wyabstrahowana rzeczywistość, dotykająca spraw me
tafizycznych, ale pozbawiona realnych korzeni. Kiedy wszystko zaczyna znaczyć, 
ma być symbolem czegoś głębszego, ukrytego - przestaje znaczyć w ogóle, 
a obraz całości spłaszcza się i schematyzuje. 
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„Wiśniowy sad" przypomina komplet gabinetowych stoliczków, które mieszczą 
się jeden w drugim. Najbardziej wewnętrzny - to intymny dramat rodzinny - to 
opowieść o ludziach, ich troskach, śmiesznostkach, żalach, kompleksach - o tym, 
co składa się na każde jednostkowe życie . Drugi, większy, to los rodziny widziany 
z perspektywy historii - daje społeczny kontekst historii rodzinnej. I wreszcie trzeci, 
obejmujący dwa pozostałe pozwala obserwować poprzez rodzinny dramat wpisany 
w społeczny kontekst prawdę o ludzkim życiu i jego przemijaniu. Tylko w łączności 
tych wszystkich trzech elementów można uchwycić tę prawdę . 

To co chciałbym zachować z pierwszego szkicu, to rozrzedzenie tła istotnych 
zdarzeń . Chciałbym też, by zbiór postaci przewijających się przez wiśniowy sad był 
otwarty, to znaczy nie miał tak silnych wewnętrznych zależności i sprawiał wrażenie 
zaledwie wyboru możliwych elementów. Firs, Szarlota, Piszczyk ze swoją Daszeńką, 
miłosny trójkąt służących to przecież postaci z całkowicie różnych autonomicz
nych światów. To, co je łączy, to miejsce - sad wiśniowy, w którym dzięki jakiemuś 
kaprysowi losu, znaleźli się w jednym czasie; także wspólnota nastroju, klimatu 
przeżyć . To przecież takie same postaci jak zawiadowca stacji, który przychodzi 
tylko po to, by wyrecytować „Jawnogrzesznicę", czy choćby przechodzień pytający 
o drogę na dworzec . Także główne postaci, choć połączone więzami rodzinnymi, 
pozostają każda w swoim ze światów - Raniewska rozdarta pomiędzy Paryżem, 
wiśniowym sadem a wspomnieniami dzieciństwa; Waria pomiędzy niedopowie
dzianym uczuciem do Łopachina a marzeniem o „zbożnym życiu" pielgrzyma; Ga
jew pomiędzy bilardem, karmelkami i Bóg wie czym jeszcze. 

W „Wiśniowym sadzie", jak w wielogłosowej kompozycji muzycznej - każde 

zdarzenie obejmuje, zawiera i rodzi następne - od codziennej chwili przechodzimy 
płynnie do głębokiego wzruszenia, od wzruszenia do żartu, od żartu do chwili re
fleksji i znów od refleksji do wzruszenia - i żadna z tych chwil nie zostaje zamknię
ta - jak w fudze poszczególne instrumenty „gonią" wspólny temat muzyczny, 
a wariacjom pozornie nie ma końca . Wszystkie są paniczną próbą oddalenia nie
bezpieczeństwa, które czai się tuż za rogiem. Muzyka cichnie po to tylko, by znów 
nagłym wstrząsem, jakby wykorzystując moment zaskoczenia, uwolnić się od przy
ciągającej siły nieszczęścia. 

Czechow unika ścisłej konstrukcji - życie w jego dramatach jest rozrzedzone, 
chwilami zatrzymuje się jakby przysiadło zmęczone nieustannym trwaniem. Boha
terowie są nakreśleni zewnętrznymi tylko konturami, oddają się prozaicznym, co
dziennym czynnościom, - a my i tak oglądamy ich od wewnątrz . Drobiazgi, którymi 
żyją, zaczynają mówić jak złożone strzępy podartego listu, w drobiazgach odkry
wamy coś majestatycznego - ŻVCIE . 

Czy można spotkać „w domu czy na ulicy ludzi, którzy miotają się, skaczą, 
chwytają za głowę? Cierpienia muszą być wyrażone tak, jak bywają wyrażane 
w życiu ... ludzie, którzy od dawna noszą w sobie ból i przyzwyczaili się do niego, 
pogwizdują tylko, a co najwyżej bywają zamyśleni" . 
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,,Wiśniowy sad" płynie powoli. Jak życie. Często wręcz fizycznie oddaje wrażenie 
przepływającego czasu. 

Przenosimy się z aktu do aktu, z domu na zewnątrz i znowu do domu. Także 
wewnątrz, w domu - z najbardziej intymnego, pokoju dziecinnego, do bardziej ofi
cjalnych pomieszczeń, by wrócić znów do pokoju dziecinnego - magia powrotów. 

Równolegle z tymi obrazowymi zmianami Czechow wykorzystuje zmiany po
gody, pory dnia i roku. Przechodzi od chłodu wiosny z obietnicą letniego ciepła do 
chłodu jesieni z zapowiedzią zimy. Upływ czasu od maja do października jest pre
cyzyjnie związany z cyklem rozwoju drzew wiśniowych - od ich kwitnienia, poprzez 
owocowanie, aż do obumierania. Dokładnie odzwierciedla cykl radości i smutków, 
nadziei i rozpaczy rodziny. Wszystko to służy pogłębieniu odczucia czasu, przemi
jających pokoleń, cierpienia, które pozwala osiągnąć dojrzałość . 

Przez cały nieomal pierwszy akt postaci rozglądają się i stwierdzają, że przez 
te pięć lat nieobecności „pokoje ( ... ) zostały takie same jak były" i sad „taki sa
miuteńki, nic się nie zmieniło". A przecież to nieprawda. Przemijamy w pośpiechu 
- pięć lat wystarczy, aby nas całkiem zmienić. Najtrudniej chyba dostrzec i zaak
ceptować własne przemijanie. Raniewska wszystkim mówi, że się postarzeli - ona 
sama nie posiada świadomości swojego czasu, odrzuca myśl o własnym przemi
janiu. Ona zawsze jest taka sama. 

Akt drugi to prawie całkowite zatrzymanie rzeczywistej akcji, rekompensowa
ne jedynie rozpięciem pomiędzy przeszłością a przyszłością, pomiędzy spojrze
niem za siebie, porównaniem przebytej drogi i tego, co nas dopiero oczekuje, 
a dziś wyraża się tylko w pragnieniach, przeczuciach ... zasiadają kolejno na tej 
samej ławce, odpoczywają po przechadzce, filozofują i „oczekują zmierzchu" - po 
prostu są. Czas jakby się zatrzymał. Kontemplujemy teraźniejszość. Bieg zdarzeń 
ustąpił miejsca skierowanej do wewnątrz lirycznej medytacji każdej z postaci. 

Podobnie w akcie trzecim - dramat licytacji rozgrywa się poza sceną - na sce
nie zabawa, taniec, gra w karty. Czas biegnie jakby obok istotnych wydarzeń -
przecież losy majątku, losy całej rodziny ważą się tam, w mieście. Tam czas pły
nie bardzo szybko - tu leniwa atmosfera święta, muzyki - kolejne pozorne zatrzy
manie akcji, ale jeszcze bardziej nieprawdopodobne - tu postacie nie trwają 
w bezruchu - działają, ale jakby nie na temat i w innej przestrzeni czasowej, niż 
ta, w której rozgrywa się właściwa akcja, obok niej . „I muzykanci przyszli nie w po
rę i ten bal urządziliśmy nie w porę" - powie Raniewska, jedyna osoba, która trwa 
w chwiejnej równowadze między oboma porządkami czasowymi. 

Wreszcie akt czwarty. Tu czas przeszły, teraźniejszość i przyszłość stają się jed
nym, stają się integralnym momentem objawienia. To, że świat wiśniowego sadu 
musi zginąć, wiemy tak pewnie, jak to, że opadnie kurtyna. Czechow odlicza już 
tylko minuty, tak jak w poprzednich aktach odliczał dni pozostałe do sprzedaży: 
„Za jakie 10 minut wsiadamy już do powozów" „Mamy jeszcze jakie 5 minut". 
Na oświadczyny Łopachina pozostanie już tylko jedna minuta, a kurtyna ciągle nie 
chce opaść. Raniewska siada jeszcze na chwilę - właściwie już poza czasem - sa
motna wysepka bezruchu. 

Czas zatoczył już swe magiczne koło. Dom, który na początku czekał na no
we życie, jest już tylko zimnym grobowcem, z którego uszło całe życie . Kurtyna 
może więc opaść. I opada. 
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Z LISTÓW CZECHOWA 

Po 20 lutym zamierzam wziąć się do pisania sztuki, a skończę 20 marca. 
Mam ją całą w głowie. Tytuł „Wiśniowy sad", cztery akty, w pierwszym akcie wi
dać przez okna kwitnące wiśnie, biały, bielusieńki sad. I panie też w białych 
sukniach ... 

Sztuki jeszcze nie skończyłem.. . ciągnie się to i ciągnie - i dlatego, że się 
tak ciągnie, sztuka wydaje mi się monstrualna, gigantyczna, to mnie przeraża 
i odbiera ochotę do pracy. Niektóre miejsca bardzo mi się nie podobają, piszę 
je na nowo i wciąż przepisuję ... 

Sztuka już jest skończona, definitywnie skończona i jutro wieczorem, naj
później 14 rano wysyłam ją do Moskwy. Przeczytasz ją i zobaczysz co można 
było zrobić z takiego tematu, przy sprzyjających okolicznościach, czyli przy do
brym zdrowiu ... Najgorsze w sztuce jest to, że nie machnąłem jej od razu, ale 
pisałem długo. 

Dziś dostałem depeszę od Stanisławskiego*, który moją sztukę nazywa ge
nialną; to tyle, co przechwalić rzecz i odebrać jej połowę powodzenia, jakim 
mogłaby się cieszyć w sprzyjających warunkach. 

Czemuś napisał w telegramie, że w sztuce ciągle płaczą? Gdzie, kto? Chy
ba 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. 

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. 

Stanisławski w czwartym akcie gra skandalicznie, niemożliwie ciągnie. To 
koszmarne! Akt, który powinien trwać najwięcej dwanaście minut, trwa u was 
czterdzieści. Jedno tylko mogę powiedzieć zarżnął mi Stanisławski sztukę. Ale 
trudno niech mu będzie . 

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 na
wet mi się nie śniły. 

* Konstanty Stanisławski ( 1863-1938), inscenizator prapremier dramatów Czechowa, w tym „Wiśniowego 
sadu" ( 17 stycznia 1904), w którym grał Gajewa. 
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Konstanty Stanisławski 

O „WIŚNIOWYM SADZIE" 

Jesienią 1903 roku Czechow przyjechał do Moskwy zupełnie chory. Nie prze
szkodziło mu to jednak być obecnym prawie na wszystkich próbach swej nowej 
sztuki, na której tytuł w żaden sposób nie mógł się wtedy zdecydować . ( ... ) Pew
nego wieczoru przekazano mi przez telefon prośbę Czechowa, żeby przyjechać do 
niego w jakiejś sprawie. Rzuciłem pracę, pojechałem i zastałem go mimo choroby 
bardzo ożywionego. 

- Wie pan, znalazłem dla sztuki wspaniały tytuł - oświadczył patrząc na mnie 
przenikliwie. 

- Jaki? zapytałem z przejęciem. 
- Wiśniowy sad - i wybuchnął radosnym śmiechem . 

Nie zrozumiałem, dlaczego się tak cieszy, i nie widziałem 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! 
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 z triumfującym uśmiechem . (. .. ) 

- Proszę pana, nie „Sad wiśniowy", ale ,,Wiśniowy sad" - powiedział . 

W pierwszej chwili nawet nie zrozumiałem, o co chodzi, ale Czechow nadal lu
bował się tytułem sztuki, akcentując wyraz „wiśniowy", jakby chcąc przez to po
głaskać 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 wiśnio
wy sad ze sztuki to sad, co nie przynosi dochodu, lecz przechowuje w swej kwit
nącej bieli poezję dawnego ziemiańskiego życia. Ten sad rośnie i kwitnie dla oczu 
zbałamuconych estetów. Szkoda go zniszczyć, a jednak trzeba, gdyż wymaga te
go 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 go reżyserów [ ... ] Przecież 
tam wszystko jest napisane - mówi w takich razach - a ja nie jestem reżyserem, 
tylko lekarzem. 

Czechow we wspomnieniach swoich współczesnych, Warszawo 1960 
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W nagraniu udział wzięli: Mirosław Stępień, Bogusława Ziegelheim, Janusz Pisarski, 
Jacek Kociuban, Józef Michalik, Krzysztof Kawula, Mirosław Płoski, Jacek Wać 

Dyrygent: Bolesław Rawski 

Nagranie: Polskie Radio SA Kraków 

Kierownik techniczny 
Kierownik budowy dekoracji 

Główny rekwizytor 
Brygadier scen Teatru Polskiego 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej 

krawieckiej męskiej 
perukarskiej 

szewskiej 
modelatorskiej 

stolarskiej 
malarskiej 

tapicerskiej 
ślusarskiej 

elektroakustycznej 
elektrotechnicznej 

Organizacja pracy artystycznej 

Kierownik działu 
marketingu i impresariatu 

Andrzej Miszczak 
Adam Sadura 
Jerzy Laskowski 
Krzysztof Rybacki 

Maria Stupak 
Grzegorz Ragan 
Krystyna Zbroszczyk 
Jerzy Porzyczek 
Andrzej Gemborys 
Józef Gromadzki 
Marian Kmieciak 
Włodzimierz Pomorski 
Leszek Nowak 
Tomasz Zaborski 
Dariusz Bartołd 

Aleksander Rudkowski 

Zdzisław Ziółkowski 

Organizatorem Teatru Polskiego jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego 

MKtnal 
Samooądu 
Wrodawia 
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Patroni medialni: 

Sponsorzy: 
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~ http://www.teatr.an .pl, teatrpolski@an.pl .„ °"""*""' ____ ...__.,.10..01111.011-„m~--

lx AS-CO Sp. z o.o. 
OCHRONA OSÓB I Ml EN IA 

DZIAŁ ZLECEN: tel. (()-71) 78 20 120 
50-048 Wrocław. ut. Marsza/ka J. P~sudskiego 13 
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