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Ja, Antoni Czechow, urodziłem się 17 stycznia 1860 roku w Taganrogu. 
Naukę pobierałem początkowo w greckiej szkole przy cerkwi Króla 
Konstantyna, potem w gimnazjum taganroskim. W 1879 roku 
rozpocząłem studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu 
Moskiewskiego. O kierunkach wyższych studiów miałem wówczas 
blade pojęcie i nie pamiętam już, z jakich względów wybrałem 
medycynę, ale później wyboru nie żałowałem. Od pierwszego roku 
zacząłem drukować w gazetach i tygodnikach; na początku lat 
osiemdziesiątych moje zajęcia literackie przyjęły charakter stały , 

zawodowy. W 1888 roku przyznano mi nagrodę Puszkinowską. 
W 1890 roku pojechałem na Sachalin, żeby napisać potem książkę 
o naszej katordze i koloniach dla zesłańców. Nie licząc sprawozdań 
z procesów sądowych , recenzji, felietonów, notatek tudzież wszystkiego, 
co dostarczałem z dnia na dzień do prasy i co teraz ciężko byłoby 
odszukać i zebrać, napisałem i wydrukowałem w ciągu 20 lat pracy 
literackiej ponad 300 arkuszy mniejszych i większych opowiadań. 
Pisałem też sztuki teatralne. 

Z listu do Grzegorza Rossolimo 

11października 1899 



Jolanta Brach-Czaina 
„ 

Elan vital 
Astrow: „ci, co będą żyć za sto lat , 
... czy wspomną nas dobrym słowem? 
Nianiu, przecież nie wspomną" . 

Maryna: „Ludzie nie wspomną , ale 
Bóg wspomni". 
Nie wiemy, czy Bóg myśli o posta
ciach sztuk Czechowa, ale co do ludzi , 
Astrow i Maryna pomylili się całko
wicie. Od czasu napisania Wujaszka 
Wani (1890), a także od czasu pier
wszych realizacji w teatrach prowin
cjonalnych (1898) i nawet od premie
ry sztuki w MChAT-cie (1899) minę
ło już ponad sto lat, a ludzie nadal 
myślą o jej bohaterach i wspominają 
ich „dobrym słowem". Myślę, że 
w dzisiejszych czasach, gdy żyjemy 
w warunkach zupełnie niepodobnych 

w zestawieniu z ruchliwością naszego 
życia i niezwykłym tempem zacho
dzących w nim zmian. Dziś warunki 
i okoliczności życia stale nas zaskaku
ją, właściwie trudno byłoby wskazać 
jakieś stałe punkty oparcia. Czego
kolwiek się nauczymy , niebawem 
musimy się oduczyć , bo z dawnymi 
wiadomościami rychło zostalibyśmy 

ignorantami. Nie ma już kumulującej 
się trwałej wiedzy. Pozostaje koniecz
ność ciągłego uczenia się i dostoso
wywania do zmian. Dotyczy to nie 
tylko wiedzy, która zmienia się dziś 
tak radykalnie , że zdobyte wiadomo
ści po kilku latach są nieaktualne, ale 
także innych spraw, które dawniej 
stanowiły trwały punkt oparcia. Uczu
cia, praca, majątek lub nawet skrom
ne, ale trwałe zabezpieczenie mate
rialne były przedmiotem troski boha
terów Czechowa, ponieważ uważali , 

do świata wykreowanego 
przez Czechowa, tym bar
dziej zastanawiająca jest 
aktualność jego sztuk i siła 
ich oddziaływania. 

czas 
że stabilizacja w tych 
dziedzinach gwaran tu je 
człowiekowi dobre życie. 
My w żadnej dziedzinie 
nie oczekujemy trwałości . 

Pracę czy majątek może
my stracić w jednej chwili 
niezależnie od naszych 
starań , woli i wytrwałości. 

Na pierwszy rzut oka ude
rza niezmienność i nieru
chomość tamtego świata 

Wiatr w przybliżony 
sposób opiekuje się 

czterema porami roku. 



Wiemy, że najważniejsza jest umie
jętność przewidywania zmian, a także 
szybkie odnajdywanie się w nowych 
sytuacjach, na wystąpienie których nie 
mamy wpływu. Żyjemy w świecie 
pojawiających się i umykaj ących 

możliwości. Sonia może spędzić życie 
kochając bez wzajemności Astrowa. 
To uczucie trwale uformuje jej los 
i wyznaczy jego wartość. Ale czy my 
jesteśmy skłonni ulegać takim wyha
mowanym namiętnościom? Nie py
tam o zdarzenia indywidualne, tylko 
o tendencje współczesnej kultury. Nie 
chcę powiedzieć, że dziś trwająca całe 

życie miłość jest niemożliwa. Wier
ność uczuciu, choć z pewnością cen
na, przestała jednak być obowiązującą 

normą. Jest jedną z wielu możliwości. 
Ale raczej nie wtedy, gdy chodzi 
o miłość niespełnioną. Dlaczego? 
Ponieważ przyzwyczajeni jesteśmy do 
szybkich zmian, i to jest dla nas nor
mą , a przynajmniej faktem, z którym 
trzeba się liczyć . Ponadto wysoko 
cenimy skuteczność w rea
lizacji naszych działań 

i planów. Ktoś, kto latami 
trwa w nieszczęśliwej miłoś
ci, raczej nie ma dziś tytułu 
do chwały. Współcześni tera-

peuci l ubią klasyfikować takie osoby 
jako „uza leżnione" emocjonalnie 
i chętnie poddają je terapii grupowej. 
Robią to w dobrej wierze. Po prostu 
chcą ułatwiać ludziom życie, a ktoś, 
kto żyje wedle wartości, których spo
łeczeństwo nie ceni, łatwego życia nie 
ma. Nie dość, że sam cierpi , to nie 
budzi współczucia, tylko politowanie. 
Niech jednak uderzy się w piersi ten , 
kto nigdy nie doświadczył odrzucenia. 
Niech się uderzy, bo ominęło go waż
ne doświadczenie. Myślę jednak, że 
takie „zdrowe" przypadki są rzadkie. 
Sądzę też, że większość ludzi zamiast 
leczyć się z nieszczęśliwej miłości 

woli „wspomnieć dobrym słowem" 

Sonię, Iwana Wojnickiego, Michała 

Astrowa - dźwigających wytrwale 
ciężar uczuć chybionych. 

Potężną siłą sprawczą i tryumfującą 
jest w świecie Czechowa egoizm. 
Egoiści postępują śmiało, mają roz
ległe plany, nie znają wahań, nie 

nękają ich wątp l iwośc i . 

W swych działaniach są 

nieustępliwi, konsekwent
ni i bardzo skuteczni. Co
kolwiek robią przyświe
ca im jeden, nadrzędny 

cel , którym w każdych okolicznoś

ciach jest interes własny. Przejawiają 
zdolność do pełnej koncentracji na 
sobie samych. Ścisły , szczelny ego
centryzm powoduje , że nic ich nie 
rozprasza, innych osób nawet nie za
uważają, więc tym bardziej nie domyś
lają się ich potrzeb. Pragnienia ży
wione przez innych to sfera mglista, 
niewidoczna , właściwie wątpliwa 
wobec twardej oczywistości własnych 
planów egocentryka. Zdarzenia same 
układają się zgodnie z wolą egoistów, 
ponieważ świat wypełniony jest 
słabeuszami , którym brak odwagi, by 
żądać. Co najwyżej zdobywają się na 
prośbę, a i to czynią rzadko nie mając 
pewności , czy wypada prosić. Czasem, 
ponad miarę wewnętrznie udręczeni , 

zdobywają się na krok desperacki i -
zamknąwszy oczy - strzelają. Rezultat 
jest łatwy do przewidzenia: Wojnicki 
- „Chybiłem? Znowu pudło! ". A jest 
to coś więcej niż niezdolność do zde
cydowanych działań. Człowiek wraż
liwy i narzucający sobie 
wysokie standardy moral
ne , porwawszy się w des
peracji na czyjeś życie, na
wet gdy nie zrani przeciw
nika, zostaje raz na zawsze 

wewnętrznie zrujnowany i we własnej 
ocenie skompromitowany. Jego su
mienie będzie miało świeży pokarm 
każdego dnia. Co innego egoista, 
z każdej sytuacji wychodzi zwycięs
ko , nawet nie draśnięty. Henri Berg
son - rówieśnik Czechowa, ledwie 
o rok starszy - dostrzegł władającą 

światem niespożytą siłę, która stymu
luje zmiany. Jest nią przenikający 
rzeczywistość pęd życiowy: elan vital. 
Czechow natomiast zafascynowany 
był dynamiką działań ludzkich, 
a szczególnie interesował go swoisty 
pęd życiowy, jaki obserwował u pew
nych osobników. Zauważył , że nie
powstrzymaną , prężną siłą dynamizu
jącą świat ludzki jest egoizm. Gdy 
patrzymy z punktu widzenia naszej 
cywilizacji na czechowowskich ego
istów: Sjeriebriakowa , czy Irenę 
Arkadinę z Czajki, albo Natalię lwa
nowną z Trzech sióstr, uderza nas -
i to jest myśl niepokojąca - niezwykła 

skuteczność ich postępowania. A prze
cież cechą , którą my , lu
dzie trzeciego tysiąclecia , 

wysoko cenimy jest racjo
nalne , sprawne działanie. 
Umiejętność ustalenia 
zadania na naszą miarę , 



wybranie właściwych środków służą- światy. Żyjemy w innych warunkach. 
cych jego realizacji, oszacowanie Jesteśmy innymi ludźmi . A jednak 
ryzyka przedsięwzięcia, porównanie zachowało się coś bardzo istotnego . 
nakładów i zysków, wreszcie usta- Natura naszego pędu życiowego , 

lenie optymalnego planu realizacji przemożna siła stymulująca ludzkie 
i konsekwentne dążenie do celu. Uwa- działania: egoizm. Kłopoty , a nawet 
żarny też za pożyteczne ćwiczenie nieszczęścia, jakie stąd wynikają na 
własnej „asertywności ", a w tym pewno nie zmniejszyły się , a może 
względzie wiele moglibyśmy przecież nawet nasiliły. 
nauczyć się od Sjeriebriakowa, czło- Obok egoizmu indywidualnego działa 
wieka, który dobrze wie , czego chce egoizm grup ludzkich łączących się 
i otwarcie, głośno o tym mówi. Nie 
ukrywa swoich intencji. Dlaczego 
miałby to robić, skoro wie, że jest jed
nostką wybitną, której należy się coś 
od innych. 

Wiejskiego życia w Rosji końca dzie
więtnastego wieku, a właściwie życia 
na odludziu , bo skromny majątek 
Wojnickich położony był w znacznym 
oddaleniu od najbliższych siedzib, 

dla realizacji wspólnych interesów 
i wreszcie suma tych tendencji domy
ka się w nadrzędny egoizm ludzkości. 
Nie twierdzę , że nie mamy innych 
motywacji , oczywiście mamy, chodzi 
mi tylko o wskazywaną przez Czecho
wa siłę sprawczą działań egoistycz
nych, która do dziś nie straciła nic ze 
swej prężnej świeżości i mocy. Prze
ciwnie, raczej nabrała rozpędu . Stoi
my wobec problemu egoizmu gatunku 

właściwie nie ma jak po
równać z naszym, współ
czesnym życiem miesz
kańców wielkich skupisk 
miejskich. Nie chodzi o po
nad sto lat, jakie nas dzieli , 
lecz o cywilizacyjną rewo-
1 u c j ę, jaka dokonała się 
w tym czasie. To są inne 

wybór 
Bilet podróży 
do rzekomego 

rozsądku . 

ludzkiego, zjednoczone-go 
przeciw innym stwo
rzeniom, którym pozwala
my żyć, jeśli są nam do 
czegoś potrzebne. Stale 
jeszcze potrzebujemy 
wielu roślin i zwierząt, ale 
gdy mamy jakieś pil
niejsze sprawy, to zdechłe 



ryby pływają po powierzchni wód 
świecąc białymi brzuchami, a oceany 
szybko zapełniamy ropą naftową. 
Wykonaliśmy zadanie. Rozmnożyliś

my się i wzięliśmy Ziemię we wła
danie. Szczelnie zabudowaliśmy jej 
powierzchnię, nie zostawiając miejsca 
dla niepotrzebnych nam chwilowo 
lasów i zwierząt. Wróćmy do Cze
chowa. Ponad sto lat temu był zanie
pokojony stanem nierównej walki 
między ludzkim egoizmem a przyro
dą, której siły już wówczas wydawały 
mu się załamane. Astrow ubolewa, że 
lasy „trzeszczą pod siekierą, miliardy 
drzew giną, legowiska zwierząt i gnia
zda ptasie pustoszeją, rzeki płycieją, 
cudowne krajobrazy nikną bezpo
wrotnie". W tamtych czasach! A co 
mamy powiedzieć dzisiaj? Zresztą 
Astrow nie ograniczał się do narzeka
nia. Sporządzał mapy dokumentujące 
zniszczenia i sam sadził 
drzewa. Ale nikogo nie 
mógł tymi sprawami zain-

teresować. Widocznie było za wcześ
nie. Dziś niektórzy mówią, że już jest 
za późno. Inni, że nie nadszedł jeszcze 
właściwy moment dla otrzeźwienia 
i naprawy. A gdy kiedyś nadejdzie, 
skąd weźmiemy siły, by przezwy
ciężyć spustoszenia? Odpowiedź na tę 
praktyczną kwestię znaleźć możemy 

u Czechowa. Aby poradzić sobie z tak 
trudnym zadaniem, trzeba będzie 

oprzeć się na prężnej sile dynamizu
jącej nasze działania i czyniącej je 
skutecznymi. Odwrócić zniszczenia 
może tylko to, co je spowodowało: 
ludzki egoizm. W obronie własnych 
interesów przywrócimy do życia przy
rodę, jeśli uznamy, że to nam się 
opłaci. 

Czechow - ten życzliwy ludziom, 
ciepły, miły idealista - jest też dociek-
1 i wym analitykiem, przenikliwym 

i konsekwentnym, który 
nie cofa się przed tym, co 
widzi. 



Z listów Antoniego Czechowa 

Zaniosłem mój zegarek do Boureta, 
żeby mi go naprawili. Bouret zajrzał 
do zegarka, przełożył go z ręki do ręki 
i powiedział słodziutko, z uśmiechem: 
„Pan zapomniał go nakręcić, mon
sieur". Nakręciłem - i zegarek znów 
chodzi. Tak sarno przyczyny naszych 
nieszczęść szukamy nieraz w drob
nostkach, zapominając o najważniej
szym. 

Do pisarki Heleny Szawrowej 

2 grudnia 1896 

(„.) Pani narzeka, że moi bohaterowie 
są ponurzy. Niestety, to nie moja wi
na! Tak mi jakoś wychodzi mimo 
woli, ale kiedy piszę, nie wydaje mi 
się, że piszę coś ponurego; w każdym 

soły; w każdym razie pierwsze trzy
dzieści lat przeżyłem nie skąpiąc so
bie przyjemności.( ... ) 

Do pisarki Lidii Awilowej 

6 października 1897 

Obrzydły mi w kółko te same tematy, 
chciałbym pisać o diabłach, o groź
nych, wulkanicznych kobietach, o cza
rownikach, ale, niestety! żądają ode 
mnie przyzwoitych powiastek z życia 
Iwanów Gawriłowiczów i ich mał
żonek.( ... ) 

Do Heleny Szawrowej 

4 grudnia 1894 

( ... )Pyta Pan w swoim ostatnim liście: 
„Czego właściwie powinien pragnąć 

razie przy pracy mam 
zawsze dobry humor. 
Wiadomo, że ludzie ponu
rzy, melancholicy, zazwy
czaj piszą rzeczy wesołe, 
a ci tryskający radością 
życia mogą swoimi utwo
rami przyprawić o chandrę. 
A ja jestem człowiek we-

jasnowidz 
Sytuacja jednoznaczna 

do interpretowania 
indywidualnego. 

dzisiejszy Rosjanin?" Mo
ja odpowiedź: pragnień. 
Przede wszystkim są mu 
potrzebne pragnienia, tem
perament. Dość tego maz
gajstwa.( ... ) 

Do Aleksego Suworina, 
pisarza i redaktora 

gazety „Nowe Czasy" 
12 grudnia 1894 



Kto szczerze sądzi, że wyższe i dale- trzeżenie umarł , a ślepi , nie wiedząc o 
kosiężne cele są nam tyle potrzebne, tym, siedzą i czekają , aż wróci.( ... ) 
co krowie , że „całe nasze nieszczęś
cie" właśnie w tych celach - temu 
zostaje jedno: pić, jeść i spać, a kiedy 
to wszystko obrzydnie, rozpędzić się 
i walnąć łbem o żelazny kufer. 

Do Aleksego Suworina 

3grudnia 1892 

( ... ) Czytam Maeterlincka. Przeczyta
łem już „Les aveugles", „L' intruse" , 
teraz czytam ,,Aglavaine et Se!ysette". 
To wszystko dziwne, cudaczne histo
rie, ale robią ogromne wrażenie , gdy
bym więc miał własny teatr, koniecz
nie wystawiłbym ,,Les aveugles". ( ... ) 
Publiczność w pięćdziesięciu procen
tach jest durna, ale klapy można unik
nąć, jeżeli treść sztuki poda się na afi
szu , oczywiście krótko: że to sztuka 
Maeterlincka, poety belgij-

Do Aleksego Suworina 

12 lipca 1897 

Wielce szanowna koleżanko! Pisze 
Pani, że zależy Jej daleko więcej na 
sławie niż na miłości ; a ze mną na 
odwrót: na miłości zależy mi daleko 
więcej niż na sławie. Jeden woli ko
nia, drugi pomarańczę. 

Do Heleny Szawrowej 

2 grudnia 1896 

Co to jest szczęście? Kto je zna? 
W każdym razie ja osobiście , kiedy 
przypominam sobie swoje życie , to 
jasno zdaje sobie sprawę ze szczęścia 
właśnie w tych momentach , kiedy 
byłem najbardziej nieszczęśliwy ... 
W młodości bardziej cieszyłem się 

z życia - ale to zupełnie 
skiego , dekadenta, a treść 
jej polega na tym, że stary 
przewodnik ślepców niepos-

huragan 
Przekonanie o racji 

spowodowane utratą 
umiejętności 

posługiwan i a się intuicją. 

coś innego. 
Do Lidii Awilowej 

1901 



Krzątactwo 
Wstajemy. 
Myjemy się. 
Jemy śniadanie. 
Pracujemy. 
Robimy zakupy. 
Przygotowujemy jedzenie. 
Jemy. 
Zmywamy. 
Pracujemy. 
Trwamy. 
Przygotowujemy jedzenie. 
Jemy. 
Sprzątamy. 

Myjemy się. 
Zasypiamy. 
Śpimy . 
Budzimy się. 

łych , których oczekujemy - czę s to 

nadaremnie - może więc decydować 

o wszystkim. ( ... ) Zdarzenia codzi
enne powtarzając się , rytualizując 

i przyzwyczajając nas do siebie, spra
wiają wrażenie pustych, martwych, 
pozbawionych głębszego znaczenia 
i tak zamaskowane prześlizgują się 
niezauważone przez nas. 

Podstawę naszego istnienia stanowi 

Lecz nie można wykluczyć , że zwo
dzą nas pozory , gdy ośmielamy się 
odmawiać znaczenia drobiazgom ist
nienia. I będziemy musieli żałować 
zdarzeń przeoczonych. ( ... ) Skoro na
sze istnienie przebiega głównie w doś
wiadczeniu potocznym, pośród czyn
ności zwykłych , to odmawiając im 
znaczenia unieważniamy się sarni.( .. . ) 
Zastawiona na nas pułapka polega 
na tym , że nasze istnienie zostaje 
przez codzienność wchłonięte , a więc 
jakby sprowadzone do niej, utożsa

codzienność . A że fakt ist-
nienia przeżywamy jako 
niezwykle ważny , więc 

ogarnia nas zdumienie, 
ilekroć uświadamiamy 

sobie , że upływa ono na 
drobiazgach. Codzienność 
stanowiąca tło egzysten
cjalne zdarzeń niezwyk-

dubler 
Przeznaczenie 

do powtarzalności 
ytuacji 

nieprzewidzianych. 

mione z nią , zatem powin
ni byśmy nawet odczuwać 
wdzięczność; oto istnieje
my dzięki codzienności, 
lecz ona także niszczy. ( ... ) 
Wydaje się, że codzienna 
rzeczywistość ma swoje 
sposoby, by uczynić nas 
bezmyślnymi i zmusić, 



byśmy stali wobec niej bezrefleksyjni , („.) Codzienność przemyka się ruchem 
nierozumni , rzuceni w zdarzenia, spraw, którym brak wyraźnego kształ
które niepostrzeżenie kierują nami. tu , zdecydowanie odrębnych form, 
W codzienności cały czas coś się dzie- czytelnych znaków. Najczęściej przy
je. Cichcem. A my nie protestujemy, ciąga uwagę nie podczas trwania 
bo tego nie zauważamy.( ... ) zdarzeń, lecz po czasie jako coś, co 
Z codzienności wyłączone są wyda- było - chyba było - choć nie zostały 
rzenia niezwykłe. Nie należą do niej nam w ręku żadne dowody . Jedyną 
jako niecodzienne właśnie. Wystar- poszlaką jest znużenie. Musiało chyba 
czy , by pojawiły się jakiegoś dnia istnieć coś , co nas zmęczyło, choć 
padając niespodziewanie pomiędzy z braku śladów zdaje się teraz raczej 
zjawiska oswojone , a codzienność 
znika.( ... ) 
Zdarzenia niezwykłe przejawiają się 
w zupełnie inny sposób niż potoczne. 
Ostentacyjnie dominują, odmieniają 
istnienie, przyciągają uwagę, porywa
ją nas, terroryzują. Natomiast zdarze
nia codzienne są ostentacyjnie nieza
uważalne. 

Codzienność ( ... ) przejawia się w nie
zauważalności. Jest przeźroczysta. 

wyrwą w istnieniu niż istnieniem. 
Ciekawe, co nas tak męczy, że czuje
my się , jakbyśmy stoczyli jakąś walkę 
i każdego następnego dnia znów mu
sieli ją podejmować . 

Nieprzeliczone codzienne czynności 
wykonujemy nie żywiąc nadziei, by 
utrwaliła je nawet nasza pamięć, a coż 
dopiero pamięć innych. Nie dla pa
mięci są podejmowane, lecz z ko
nieczności , przed którą nie możemy 

się uchylić, jesteśmy bo-Nie zostawia śladów. Nie
liczne, jakie udaje nam się 
wypatrzyć, po chwili zacie
ra. Trzyma nas w prześ
wiadczeniu, że nie tylko 
nie można jej uchwycić, 
ale i nie warto. Niezauwa
żalność jest formą jej obec-

manekin wiem postawieni w ob
liczu losu wyznaczonego 
przez drobiazgi.( ... ) 
Codzienność jest rzeczy
wistością skazaną i skazu
jącą nas na zapomnienie. 
Istnieje tak, jakby zarazem 
jej nie było . Pozwala nam ności. 



krzątać się bez ustanku, bez śladów 
i mimochodem pozbawia nas sił.( ... ) 
Niezauważalność ma konsekwencje, 
których nie sposób lekceważyć. Prze
de wszystkim jest ona podłożem pod
stępności. Jeśli w czymś, co się dzieje, 
uczestniczę nieświadomie, może być 

ze mną uczynione wszystko. Także 
coś, czego naprawdę bym nie chciała. 
Codzienność poddaje moje istnienie 
ciemnym manipulacjom. Nie widzę 
sensu krzątaniny, w której uczest
niczę. Odczuwam tylko straty sił idą
cych nie wiadomo na co. Od czasu do 
czasu dostrzegam jakiś porażający 
skutek codziennego postępowania, 
jakby narosły gdzieś z boku czy mimo 
moich wysiłków, ale przecież w związ
ku z nimi. Nie do cofnięcia. To działa 
podstępność. 

Drugą groźną konsekwencją nieza
uważalności jest to, że z czasem uni
cestwiony i zapomniany zostaje każdy 
wysiłek dokonany w codziennej krzą
taninie. Zatem zagrożone jest bezpo
średnio moje istnienie, gdyż codzien
ność trwoni je na czynności, które 
sprawiają wrażenie nieuniknionych, 
a po chwili okazują się nieważne. 
( ... ) Nie można godzić się na rolę 
nieświadomego wyrobnika czynności 

egzystencjalnych. I w obronie własnej 
trzeba ścigać sens codzienności, jak 
przestępcę, który czyha z ukrycia.( ... ) 
Wszystkie nasze dzienne sprawy, 
miałkie, na pozór bezsensowne, poz
bawione wagi, są jednak tym, przez 
co dane jest nam uczestniczyć w to
czącej się walce ostatecznej. Drobne 
czynności krzątaczego bytowania, 
błahe gesty mają poważne konsek
wencje. Bezwzględne. Ostateczne. 
Zimne. Krzątactwo osadza codzien
ność w metafizycznym porządku 
rzeczy, w którym istnienie konfron
towane jest z nicością. 
Cokolwiek robię, wdaję się w tę wal
kę. I nie unikam jej, kiedy nic nie 
robię. 

( ... ) Zaangażowani w codzienność 
uczestniczymy w twardej, nieprzejed
nanej walce. Nie ma sposobu, by jej 
uniknąć. Nie ma wyboru. To wielki 
agon przejawiający się w każdym 
drobiazgu codziennej egzystencji. 
Taka jest treść dramatu. Taki sens 
ostateczny krzątaczego losu. 

Jolanta Brach-Czaina 

Szczeliny istnienia (fragmenty) 
Wydawnictwo eFKa, Kraków 1999 

Trzeba być Bogiem, 
żeby odróżnić szczęściarzy 

od pechowców 
i nie pomylić się. 

Antoni Czechow 
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P
ierwszym dyrektorem teatru przy ul. Ce
gielnianej (obecnie Jaracza) mianowa
no Aleksandra Zelwerowicza. Za jego 

dyrekcji ( 1909-1911) Łódź, jako pierwsze mias
to Królestwa, oglądała dzieła Wyspiańskiego: 
Klątwę i Wesele. W złotej serii dramatu naro
dowego znalazły się ponadto Mickiewiczow
skie Dziady, Fan1azy, Sen srebrny Salomei i Sa

Władysława Krasnowieckiego. Za swoją sie
dzibę obrał budynek przy ul. Cegielnianej. 
Łódzką działalność rozpoczął 22 marca 1945 
roku inscenizacją Wesela Wyspiańskiego. 
Teatr Wojska Polskiego skupiał znakomitych 
aktorów, reżyserów i scenografów, m.in.: 
Aleksandra Zelwerowicza, Jana Kreczmara, 
Juliusza Osterwę, Henryka Szletyńskiego , Ed-

munda Wiercińskie-muel Zborowski 
Słowackiego oraz by
dion Krasińskiego. Teatr go, Józefa Węgrzy

na , Jacka Woszcze
rowicza. Jadwigę 
Chojnacką, Jana 
Świderskiego, Cze
sława Wołłejkę. 

W okresie mię
dzywojennym Tea
trem kierowali m.in. 
Bolesław Gorczyń

ski, Karol Adwen
towicz , Karol Bo
rowski, Stanisława 
Wysocka, Kazimierz 
Wroczyński. 

Koloryt i rozmach 
zapewniły łódzkiej 

scenie przede 

im. Stefana Jaracza 
jest najstarszym łódzkim teatrem, 

spadkobiercą studziesięcioletniej trady
cji polskiej sceny w Łodzi. 

Przez kilka powo
jennych sewnów 
fascynował swoimi 
spektaklami nie tyl
ko Łódź, lecz i caly 
kraj. Swoiste i nie
powtarzalne piętno 

Zanim zyskał obecną nazwę, 
znany był jako Teatr Polski, 

Teatr Miejski i powtórnie Polski. 

wszystkim inscenizacje Schillerowskie, będące 
najśmielszą i najkonsekwentniejszą manifes
tacją teatru politycznego (Szwejk Haska, 
Cjanka/i Wolffa, Krzyczcie Chiny Tretiakowa, 
Nie-Boska komedia Krasińskiego, Kordian 
Słowackiego). 

W zespole aktorskim pojawiły się takie sła
wy, jak: Biegański , Adwentowicz. Jaracz, Kras
nowiecki, Wysocka, Zelwerowicz, Znicz, Mie
lewski, wśród scenografów - Andrzej Prana z
ko, Władysław Daszewski , Konstanty Mackie
wicz. 

W czasie okupacji hitlerowskiej Teatr Miej
ski zamieniony został na niemiecki Theater 
zum Litzmannstadt. W 1944 roku, w atmo
sferze niepokoju i szybkiego wywożenia urzę
dów niemieckich, teatr został zamknięty. 

W styczniu I 945 roku przybył do Łodzi zes
pól Teatru Wojska Polskiego kierowany przez 

na artystycznych 
dokonaniach teatru wycisnęła indywidualność 
Leona Schillera, który kierował łódzką sceną 
w latach 1946-1949. Dorobek jego łódzkiej dzia
łalności był imponujący. 

W ciągu trzech sezonów przygotował dzie
sięć inscenizacji. Do najwybitniejszych należy 
zaliczyć: Krakowiaków i górali Bogusław
skiego. Celestynę de Rojasa , Burzę Szekspira, 
Igraszki z diabiem Drdy, Kram z piosenkami. 

Powojenne spektakle Schillera były kontynua
cją zarówno nurtu politycznego jak i umiło
wanej przez niego formy teatru ludowego. Sca
lały wielkie tradycje rodzime z aktualnymi 
treściami, które niósł bieżący czas. 

W 1949 roku część zespołu Teatru Wojska 
Polskiego wraz z Schillerem przeniosła się 
do Warszawy, dyrekcję łódzkiej sceny objął 
Iwo Gall. a Teatr zyskał patrona w osobie 
Stefana Jaracza. 

Następca Galla , Feliks Żukowski. akcentował 
przywiązanie do schillerowskich tradycji i wo
lę ich podtrzymywania. W pamięci pozostała 
inscenizacja Zbójców Fryderyka Schillera, do
konana po raz pierwszy po wojnie przez Czes
ława Staszewskiego. 

Po odejściu Żukowskiego dyrektorami byli ko
lejno: Emil Chaberski (1956-1957), Aleksan
der Bardini i Konrad Łaszewski (I 957-1958) 
oraz Karol Borowski ( 1958-1960). 

W czasie drugiej dyrekcji Feliksa Żukow
skiego ( 1961-1971 ) w repertuarze dominowały 
sztuki reprezentujące nurt polityczny: Trzecia 
Patetyczna Pogodina, Strach i nędza "Trzeciej 
Rzeszy" Brechta, Caligula Camusa, i równo
legle do tej linii - cykl "klasyków współczes
ności " zainaugurowany Ondyną Giraudoux 
i Sześcioma postaciami scenicznymi w poszu
kiwaniu autora Pirandella. Od listopada 1965 
roku drugą sceną Teatru im. S. Jaracza stal się 
Teatr 7.15. Prezentowano tutaj komedie, farsy, 
widowiska muzyczne i sztuki kryminalne. 
Następcę Żukowskiego - Jana Maciejow

skiego (1971-1978) interesował przede wszyst
kim dialog z widzem o współczesności, a także 
uniwersalne problemy ludzkiej egzystencji 
w ujęciu klasyków. Do ciekawszych spektakli 
należały m.in.: Hamlet, Henryk IV Szekspira, 
Oskarżyciel publiczny Hochwiildera, Nie
Boska komedia Krasińskiego , Warszawianka 
Wyspiańskiego, Bolszewicy Szatrowa, Dni 
Turbinów Bułhakowa, adaptacja Popiolu i dia
mentu Andrzejewskiego. Od polowy lat sześć
dziesiątych z Teatrem współpracował Jerzy 
Grzegorzewski - reżyser Kaukaskiego kre
dowego kola Brechta, Wesela Wyspiańskiego, 
Antygony Sofoklesa, Balkonu Geneta, Szew
ców Witkacego. 

W 1971 roku zainaugurowano działalność 
Małej Sceny. Prezentowano na niej spektakle 
kameralne, w których bliski kontakt z widow
nią tworzył nową jakość kulturową. Grano 

tu m.in.: Te twoje chmury Westphala, Alfa 
Betę Whiteheada, Rosenkrantz i Gildenstern 
nie żyją Stopparda, Dom Storeya. 

W okresie dyrekcji Bogdana Hussakow
skiego ( 1979-1992) Teatr prowokował reper
tuarem, w którym realizm i obyczajowość są
siadowały z metafizyką, bulwar z poetycką me
taforą. Uznanie krytyki i publiczności zyskały 
premiery: Trans-Atlantyku Gombrowicza, Pa
miątek Soplicy Rzewuskiego, Obywatela Pe
kosiewicza Słobodzianka (wszystkie w reży
serii Mikołaja Grabowskiego), Pana Jowials
kiego Fredry (reż. Tadeusz Bradecki), Dzia
dów Mickiewicza (reż. Maciej Prus) oraz dyrek
torskie - ?,dziczenia obyczajów pośmiertnych 
Leśmiana, Wielkanocy Strindberga, Adrianny 
Lecouvreur Scribe'a i Legouvego. 

W 1988 roku Teatr utracił Scenę 7. I 5 
na rzecz Filharmonii Łódzkiej. 

Od 1992 roku dyrektorem artystycznym Tea
tru Jaracza jest Waldemar Zawadziński, re
żyser, scenograf, pasjonat teatru. Jego prace 
wyróżnia poetycki nastrój budowany zarówno 
słowem, obrazem, muzyką i światłem. Zreali
zował m.in. Dybuka Anskiego, Celestynę de 
Rojasa. Woyzecka Biichnera, Sen nocy letniej 
Shakespeare'a. 

29 października 1995 roku rozpoczęła dzia
łalność trzecia scena Teatru im. Stefana Ja
racza. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy by
ła Sabina Nowicka - wieloletni dyrektor teatru. 
Nawiązując do tradycji. Scenę Kameralną za
dedykowano pamięci Leona Schillera, a na 
inauguracyjną premierę wybrano Klątwę 
Wyspiańskiego, sztukę, którą rozpoczął swoją 

łódzką działalność pierwszy dyrektor teatru -
Aleksander Zelwerowicz. 
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Teatru Mariusz Witkowski 

im. S. Jaracza Bronisław Wrocławski Kierownik techniczny 
Bohdan Wróblewski Ryszard Warcholiński 

w sezonie Józef Zbiróg Zastępca kierownika 
2000/2001 Współpracują technicznego 

Aktorzy Anna Sarna Grzegorz Nowak 

Monika Badowska 
Ewa Wichrowska Główny elektryk 

Irena Burawska 
Szymon Bobrowski Marek Desput 

Róża Chrabelska 
Wojciech Medyński 

Kierownik scen 
Róża Czaplewska Zbigniew Szreder 

Marek Klimkiewicz 
Urszula Gryczewska Dariusz Toczek 

Hanna Grzeszczak Andrzej Wichrowski Brygadier scen 
Dorota Kiełkowicz Koordynator pracy Paweł Rawicki 
Agnieszka Kowalska artystycznej Prace malarskie 
Alicja Krawczykówna Wiesława Adamczyk i modelatorskie 
Barbara Marszałek Reżyser światła Jarosław Makowski 
Ewa Mirowska scenicznego 
Hanna Molenda Prace krawieckie 

Gabriela Muskała 
Krzysztof Sendke Krystyna Rajchert 

Matylda Paszczenko Inspicjenci, suflerzy Zygmunt Ciesielski 

Bogusława Pawelec Alicja Ćwiklińska Prace fryzjerskie 
Agata Piotrowska- Zdzisława Głoskowska i perukarskie 
Mastalerz Jadwiga Król-Węgierska Jolanta Fidos 
Kamila Sammler Jadwiga Paul 

Joanna Sochnacka Ewa Wiełgosińska Prace stolarskie 

Krystyna Tolewska Korepetytor muzyczny 
Marian Michalak 

Zofia Uzelac Elżbieta Kozowicz Prace ślusarskie 

Grażyna Walasek Korektor instrumentów 
Wiesław Brot 

Barbara Wałkówna muzycznych Prace tapicerskie 
Ewa Beata Wiśniewska Maciej Wichliński Stanisław Wosiecki 
Aleksander Bednarz 
Andrzej Głoskowski Z-ca kierownika Kierownik Biura Obsługi 

Jan Hencz literackiego Widzów 

Andrzej Herder Ewa Drozdowska Barbara Stanisławska 

Mariusz Jakus Sekretarz literacki Szef reklamy 
Ryszard Kotys Joanna Siudzińska Rafał Zięba 

Paweł Kruk 
Piotr Krukowski Redakcja programu Kasa Teatru 
Stanisław Kwaśniak Ewa Drozdowska 

i Biuro Obsługi Widzów 
Robert Latusek Projekt programu i plakalu (u I. Jaracza 27) 
Maciej Małek Zbigniew Kosu.lkowski zapraszają od poniedziałku 
Andrzej Mastalerz Zdjęcie do plakatu do pi[1tku w godz. 830 

- 19"' 
Cezary Rybiński Urszula Karpiń,ka w soboty i niedziele 
Dariusz Siatkowski Ilustracje w godz. I 600 

- 1900 
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O FIRMIE 
- Organizator targów, wystaw gospodarczych. 
- Organizator sympozjów i konferencji. 

10 LAT DOŚWIADCZENIA 
- 86 zorganizowanych Imprez 
- 7800 obsłużonych podmiotów gospodarczych 
- 102 OOO m2 przygotowanej powierzchni wystawienniczej 
- odwiedziło nas ponad pół miliona osób 

INTERSERVIS W ŻVCIU REGIONU 
Sponsorujemy kulturę , zdolną młodzież, współorganizujemy 
liczne konkursy i iniqatywy uczniów i studentów. 
Jesteśmy fundatorami nagród w Ogólnopolskim Konkursie 
na Najciekawszy Program Komputerowy, w Konkursie Grafiki 
Komputerowej .Malowanie na Ekranie", oraz w Konkursie 
• Mam Swietny Pomysł na Biznes". 

WSPÓŁPRACA 

90-456 ŁÓDŹ 
ul. Piotrkowska 249/251 
tel. (0-42) 637 13 59 
fax (0-42) 639 79 80 

Jesteśmy przedstawicielem na Polskę Targów Królestwa 
Holandii JAARBEURS w Utrechcie. 
Reprezentujemy w Polsce Targi AMSTERDAM RAI 
w zakresie organizacji Targów Morskich EUROPORT. 
Współorganizujemy Międzynarodowe Targi Fotograficzne 
POLFOTO. 

ZABUDOWA 
Realizujemy projektowanie i kompleksową zabudowę 
stoisk wystawienniczych w systemie OCTANORM na 
targach w Polsce i za granicą. 
Posiadamy tytuł Partnera Serwisowego OCTANORM . 

Według danych Polskiej Korporacji Targowej lnterservis Sp. z o.o. znajduje się w pierwszej dziesiątce firm w rankingu 
organizatorów imprez targowych w Polsce. 
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REHAZ ACJA 

BOATSHOW 

Program imprez targowych w roku 2001 

Targi Budownictwo 

Krajowe Targi Nieruchomości 
i Inwestycji 22·25 lutego 

----------------------------------------Tor g i Motoryzacyjne 
19·22 kwietnia 

Konferencjo i Wystawo Promocji Jakości - ISO 
6·8 czerwca 

Ogólnopolskie Spotkanie Aptekarzy 
3·6 października 

--------------------------------------~ Targi Usług Medycznych 

Targi Komputerowe 
SIECI, INTERNET, BIURO 

Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego 
oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych 

Targi Żeglarstwo i Sportów Wodnych 

11 • 13 października 

18·20 października 

15-17 listopada 

22-25 listopada 

www.interservis.lodz.pl ZAPRASZAMY 

1 750 l<olorów NCS 
farby DYRUP przez cały rok 

DYRUP POLSKA 93-231 LÓDŹ UL. DĄBROWSKIEGO 238 TEL. (42) 49 29 39 FAX (42) 49 26 66 





PPH Linda 
Biura i Salony Sprzedaży 

91-497 Łódź, ul. Zgierska 211 
tel. (0 42) 58-84-17, 
58-84-55, fax 58-91-45 
ł:.ódź, ul. Rzgowska 232, 
tel. (0 42) 46-37-94 

~.OKNA, DRz:i'.~~~~b~~;~·~;~ Z PCV 
(profile VEKA, okucia WINKHAUS i Aluminium (profile Relinolds) 

•:+WITRYNY, ŚCIANY KURTYNOWE Z ALUMINIUM 
(profile Reynolds) 

ZEWNĘTRZNE Z PCV I ALUMINIUM 

Materiały wykończeniowe dla budownictwa: 
blacho dachówkowa i trapezowa, siding USA, szeroki wybór paneli boazeryjnych, drzwi POL-SKONE 
w cenach producenta, płyty elewacyjne "JAN", "ISOBAU", marmury naturalne, polimeryane i oglomormur, 
włoskie okucia budowlane, włoskie drzwi harmonijkowe, dachówko bitumiczna, kominki wolnostojqce, 
szafy "STANLEY", wonny "RELAX SPAS", kamień elewacyjny. 

Usługi: 
montaż okien z PCV i Alumnium, dorodztwotechniane, transport no terenie łodzi- gratis 



Ty też zyskasz 
niejedną taką furę 
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, 
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P.P.H.U. 11 EDEN 11 S.C. 
HURTOWNIA ul. TuwiMA 8 ~ 
TEL ~0,72,57 do 59 9~, o~ l Łódź 



'A TRAL "sp. z o.o. 
92-320 Łódź, ul Niciarniana 33/39 

tel (O 42) 674 19 67, fox 674 07 66 

gwarantowana 

1AZURA, TERAKOTA 
ł:AZIENKJ4 DRZV/V]L MEBLE KUCHENNE, 
PANELE PODŁOGOWE, KOREK 



ŁÓDŹ 91 
ul. Zbąszyńska 3 

tel. 042 I 640 79 57~~.....__.....~........, 

Beata Rutkowska 
Dział Sprzedaży 

MEDICI N ES sp. z o. o. w lodzi 

ŁÓDZKA DRUKARNIA 
AKCYDENSOWA ~l.SD@OO&~D& 

Łódzka Drukarnia Akcydensowa - Poligrafia Sp. z o.o. 
posiada długoletnią tradycję w wykonywaniu opakowań 

techniką offsetową i rotograwiurową. 

Do podstawowego asortymentu produkcji 
offsetowej należą: 

• Opakowania kartonowe o r6żnej konstrukcji, wykon~ane z kartonu 

o gramaturze do 650 glm2
, 

• Etykiety 

• Foldery 

• Druki reklamowe 

Do podstawowego asortymentu produkcji 
rotograwiurowej należą: 

• Opakowania m iękkie jedno- lub wielowarstwowe z nadrukiem 

zewnętrznym lub międzywarstwowym z możliwością naniesienia kleju 

zimno- lub termozgrzewalnego. 

t.ÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA [;i@!l.0@[~3&!1%'.fi SP. z o.o. 

90-648 Łódź, ul. A. Struga 63 
tel.O 42 637 67 77, fax O 42 637 06 59 
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kwiat ·serwis 
an. plasl JANINA KWAPISZ 
93-485 Ł6df. uL Fram:is:ka 2 

l•l./ftu (0-42) 84 31 35 

KOMPOZYCJE KWIATOWE 

ARANŻACJE WNĘTRZ 

ho ce I 

restauracja 

wystawa 

s k Ie p 

wesele 

przyj~cle 

bankiet 

rocznica 

sympozjum 

konferencja 

biuro 

gabinet 

teatr 

targi 



ProcJer&.Gamble 

mamy zaszczyt . , 
ws pie rac . . swoimi 

produktami 
najlepszy 

TEATR w Łodzi 

Procier&Gamble 
ul. Zabraniecka 20 

03-872 Warszawa 

tel.: (0-22) 6785544 

fax: (0-22) 6787101 



POWSZECHNY 
ZAKŁAD 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

SKONCENTRUJ SIĘ NA BIZNESIE KŁOPOTY ZOSTAW NAM!!! 

SPECJALNA OFERTA 

dla prowadzących działalność gospodarczą 
kompleksowe ubezpieczenie małych podmiotów gospodarczych 

a także ubezpieczenia: utraty zysku, kredytu kupieckiego, 
gwarancje zapłaty długu celnego oraz gwarancje kontraktowe 

ponadto oferujemy ubezpieczenia 

• komunikacyjne 
•odpowiedzialności cywilnej 
•wypadkowe 
•zdrowotne 
•majątkowe 
•kosztów leczenia za granicą 

ZAPRASZAMY DO INSPEKTORATÓW W ŁODZI 

Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 23 33 
ul. Piotrkowska nr 192 tel. 636 85 39 
ul. A. Struga nr 26 tel. 637 37 34 
Al. Kościuszki nr 57 tel. 637 24 32 

Teatr im. Stefana Jaracza 
ubezpieczony 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń S.A. 
Oddział Okręgowy w Łodzi 

ul. Wólczanska 103 tel. 6317 600 

Współpracujemy 

z: CENTRUM USŁUG 
DOKUMENTACYJNYCH 

Document 
Centre 

-========:=!,) 

90-002 Łódź 
ul. Tuwima 22/26 
tel.(42) 632 18 92 
fax ( 42) 633 07 63 




