


„Reżyseria to pasjonujqce, tw6rcze zadanie, zmuszajqce do przefiltrowania przez 

własnq psychikę wszystkich postaci przenoswnego na scenę teatralnq dramatu. 

Nie narzucam jednak aktorom swoich wizji, staram się ich jedynie inspirować, 

traktujqc jako partner6w bo właśnie od aktora wyprowadzam sw6j teatr ... " 

Bogusław Semotiuk (ur. 1952, Łódź) 
Absolwent Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, ukończonej 

w 1979 roku, reżyser, pedagog. 
Po piętnastu latach obecności na scenach teatralnych jako aktor 
dramatyczny, zainteresował się reżyserią. Realizacja sztuki 
Bogusława Schaeffera „Kaczo" z okazji jubileuszu pracy 
twórczej Jana Machulskiego w 1990 roku, otworzyła nowy etap 
w życiu zawodowym Bogusława Semotiuka. Semotiuk stał się 
„aktorem reżyserującym" i uznanym interpretatorem 
twórczości Bogusława Schaeffera. W roku 2000 uzyskał dyplom 
na Wydziale Reżyserii. 
Kolejną pasją artysty jest pedagogika. Od 24 lat jest 
wykładowcą w PWSTiF w Łodzi. Swoich wychowanków 
wkraczających w świat teatru przekonuje, że: /1 Jeżeli ma się coś 
światu do powiedzenia, można to uczynić słowami Szekspira, 
Moliera i wielu innych wspaniałych autorów". 

„Chciałbym wyeksponować Czechowowskie 
rozliczanie się z życiem .... " 
Bogusław Semotiuk o realizacji „ Wujaszka Wani" 
w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. 

Częstochowska publiczność zna Pana głównie z realizacji sztuk Schaeffera. Dlaczego 
tym razem sięgnqł Pan po dramat Czechowa? 

Z Czechowem obcuję na co dzień jako pedagog PWSFTViT. Uczę na wydziale 
aktorskim już 24 lata. Zaraz po zrobieniu dyplomu, Jan Machulski 
zaproponował mi, abym został jego asystentem. Od tamtego czasu powoli 
dojrzewałem do Czechowa i już jako samodzielny wykładowca, dziś adiunkt, 
w swojej pracy ze studentami wielokrotnie sięgałem po wybrane sceny 
z „Wujaszka Wani", „Wiśniowego Sadu", „Trzech sióstr", „Mewy", czy 
„Płatonowa", którego zrealizowałem w całości. Jeżeli chodzi o realizacje 
„Wujaszka ... " ze studentami, to zazwyczaj pojawia się problem głównego 
bohatera. Młodym ludziom, początkującym aktorom, zazwyczaj trudno 
uwierzyć, że do końca zrozumieli i odczuli problemy Wujaszka Wani. Trudno 
bowiem od nich wymagać świadomości przegranego, zmarnowanego życia. 
Propozycja zrealizowania „Wujaszka Wani" na scenie częstochowskiej, którą 
dostałem parę lat temu, realizując tutaj „Scenariusz dla trzech aktorów" 
Schaeffera, uskrzydliła mnie, gdyż wiedziałem, że mam aktora, który moje 
rozumienie utworu najlepiej odczuje i przekaże. W Wujaszku Wani 
najważniejsza jest boleść miłości, jaką nosi w sobie, utraconego życia i pustki, 
którą dostrzega wokół; jest przecież człowiekiem zniszczonym przez 
zadufanego Sieriebriakowa. 



U Czechowa Wojnicki ma zaledwie 47 lat, a aktor odtwarzający rolę Wujaszka jest 
starszy. 

Czasy się zmieniły, dzisiaj mężczyzna przed pięćdziesiątką jest w sile wieku, 
trudno jest zatem uwierzyć teraz człowiekowi, który ma 47 lat i mówi, że jest 
u kresu życia. Dojrzały wygląd aktora daje niejaką wiarygodność dla goryczy, 
która go przepełnia, goryczy przeputanego życia. Wujaszek ma już wszystko za 
sobą. Nie może rozpocząć nowego życia, a raczej, jak mówi Sonia, musi 
„pocierpie.ć", aby godnie dożyć swoich dni. A dziś 47-letni mężczyzna może 
snuć nowe plany na przyszłość. 

Czy wcześniej reżyserował Pan sztuki innych rosyjskich dramatopisarzy? 

Realizowałem m.in. Gogola, Dostojewskiego, Gorkiego, Szukszyna ... Mam 
przeanalizowanych i zrealizowanych grubo ponad 100 tytułów, w tym 
znaczącą ilość dramatów autorów rosyjskich, których bardzo cenię. 

Jaki aspekt w częstochowskiej realizacji „ Wujaszka Wani" chce Pan wyeksponować? Co 
wnosi do sztuki Pańska interpretacja? 

Chciałbym wyeksponować owo Czechowowskie rozliczanie się z życiem, ten 
ból, którym przesycony jest główny bohater. Skróty, których dokonałem idą 
w kierunku spotkania się namiętności ludzkich. Astrow, który zostaje w pustce. 
Helena, która rozbudziła w nim i w pozostałych mężczyznach namiętność. 
Może i Tielegin jest w niej lekko zadurzony, chociaż nie ma tego w dramacie. 
A jednocześnie Sonia hipnotycznie wpatrzona w Astrowa, nie mogąca żyć bez 
niego, ale niejako zamknięta w swoim bólu niespełnienia, w tej miłości 

platonicznej, mająca ciągle nadzieję, że jeżeli nie teraz, to przyszłego lata 
Astrow zakocha się w niej. Chcę dać widzowi możliwość domysłu, co mogłoby 
się zdarzyć dalej w kwestiach miłosnych. Wujaszek Wania, który się otwiera 
w pewnym momencie i tryska z niego miłość, jakby nieco ojcowska, lecz jednak 
miłość mężczyzny do kobiety. Jest w nim straszliwy głód, głód kochania. Jednak 
na pierwszy plan wysuwają się relacje Heleny z Astrowem. Chcę podkeślić 
aspekt erotyczny, fizyczny ich znajomości, cielesność i pragnienie zbliżenia. 

Ale w dramacie przecież dochodzi między Astrowem a Heleną tylko do przelotnego 
pocałunku ... ? 

To zależy jak się czyta dramaty. Pani przeczytała to tak. Ja Czechowa czytam 
trochę inaczej. Bardziej pod kątem relacji międzyludzkich: tego, co 
ekstremalnego może w nich zaiskrzyć. Bardzo ważne jest to, co znajduje się 
między wierszami. Czechow strasznie dużo dał namiętności swoim postaciom 
i teraz trzeba mieć odwagę, żeby odczytać to, co Czechow miał odwagę napisać. 
Teatry bardzo często wystawiając „Wujaszka Wanię", czy „Mewę" niejako 

ze wstydu przed „szlachetnością przesłania" dramatu, pozbawiają 

przedstawienia cechy bardzo ważnej w czechowowskim widzeniu świata -
erotyzmu. 
Proszę na nowo przeczytać dialogi i na chwilę zapomnieć o MCHA Towskiej 
„tradycji", czy raczej manierze wynikającej z uwarunkowań obyczajowo
estetycznych początku XX wieku . Ileż tam trójkątów, czworokątów, 

mezaliansów i zdrad w całym swym kalejdoskopie. Dlaczego więc moi 
bohaterowie mają zachowywać się bezpłciowo, jakby należeli do grona osób 
oziębłych, martwych, wyschłych jak suszone owoce .... Ue tam ekscytacji, pełni 
euforii, podniecenia, jaki wodospad uczuć .. . 
Snucie się po ogrodzie i pokojach, to nie jest właściwy sposób grania Czechowa. 
Poza tym już minęła ta maniera MCHATu, że aktorzy maksymalnie i sztucznie 
wydłużali pauzy, a zarazem spektakl. Z tą manierą Czechow sam walczył jak 
mógł. Denerwowało go, że coś, co napisał na 15 minut, trwało 45. Oni przecież 
grali to tak długo, ponieważ w innym przypadku sztuka nie byłaby wystawiona 
lub musiałaby być grana tego samego wieczoru wraz z innymprzedstawieniem. 

Scenografia Xymeny Zaniewskiej do „ Wujaszka Wani" zrealizowanego w Częstochowie 
w 1965 roku była odzwierciedleniem czechowowskiego realizmu. Jak będzie rozwiązany 
ten problem u Pana? 

Moja scenografia jest ascetyczna. Czarne okotarowanie, trzy meble: pianino, 
kredens i symbol rodziny- stół z samowarem. Bogactwo, koloryt epoki oddane 
są w kostiumach. A tęsknota, przestrzenie, ból i rozdarcie duszy są również 
w warstwie muzycznej . 

Maksym Gorki w liście do Czechowa napisał: „Byłem na Wujaszku Wani w Teatrze 
Artystycznym (. .. ) Publiczność płakała, płakali też aktorzy" Mamy nadzieję, że na 
widowni naszego teatru będzie równie mocne natężenie emocji, czego Panu serdecznie 
życzymy. 

Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Też myślę, że to nie tyle w płaczu rzecz, co 
w ludzkich emocjach. A jakie zagrają w kim??? 

rozmawiały: Julia Skwarczyńska i Ewa Oleś 



POSTACI U CZECHOWA 

„Role czechowowskie, podobnie jak szekspirowskie, są probierzem 

kunsztu aktorskiego." 

Helena Andrejewna, 
żona profesora Sieriebriakowa. Senna 
postać, krucha i nieziemsko piękna . 
Zarażona ideami fin de siecle'u. 
Spokojna, rzewna, wrażliwa, nieco 
zagubiona w otaczającej ją 
rzeczywistości. Gnębiona chorobą 

bierności; nigdy w życiu nie pracowała, 
nie pomagała innym ludziom 
w związku z tym czuła się niespełniona 
i wewnętrznie pusta. W dramacie jest 
obiektem westchnień wszystkich 
mężczyzn . 

Sofia Aleksandrowna - Sonia, 
córka Sieriebriakowa z pierwszego 

małżeństwa . Pracowita i pomocna 
ludziom, jest całkowitym przeci
wieństwem Heleny. Cierpi ponieważ 
jest zakochana bez wzajemności 

w doktorze Astrowie. Sonia szczegól
nym przywiązaniem darzy Iwana 
Wojnickiego. 

Maria W asiliewna W oj nicka, 
wdowa po radcy tajnym, matka 
pierwszej żony profesora. Bezkryty
cznie zapatrzona w Sieriebriakowa, 
wspierająca jego naukowe poczynania; 
nie odwróciła się od niego nawet 
w momencie kiedy wyszło na jaw, że nic 
w życiu nie osiągnął, że jego nauka była 
tylko mrzonką. 

Maryna, 
stara niania, postać , którą dodał 

Czechow kontynuując tradycję 
(istniejącą od czasów teatru antycznego) 
wprowadzania do dramatu wiekowych 
piastunek, pełniących ważną rolę 
mediacyjną i działającą na inne postaci 
uspokajająco. 

/ 
I 

Kobiety w twórczości Czechowa to temat wielce frapujący. Pisarz ubolewał 
nad losem kobiety, która szamocze się na tym świecie niezrozumiałym dla 
niej, a bardziej jeszcze druzgoczącym ją niż mężczyznę. Nienawidził kobiet 
zadowolonych z siebie, pospolitych. W dramatach Czechowa kobiety są 
zaledwie naszkicowane nieostrą kreską, ale zawsze mają w sobie tajemnicę. 



Mężczyźni u Czechowa to postaci tragiczne. Obdarzeni jasnym umysłem 
zdają sobie sprawę z beznadziejności sytuacji, ale nie mają dość silnej woli, by 
wyjść z marazmu środowiska, w którym żyją. Z wiekiem stają się pozerami 
i kabotynami, "moralnie rozłożonymi" i nie potrafiącymi do niczego podejść 
poważnie. 

Iwan Pietrowicz Wojnicki 
Wujaszek Wania, brat zmarłej właści
cielki majątku. Poświęca swe życie, by 
umożliwić spowinowaconemu 
z jego rodziną profesorowi Sieriebri
akowowi studia i zajęcie się pracą 
naukową. Wojnicki nie zaznał nigdy ani 
radości, ani odpoczynku, a przyjazd 
profesora jest przyczyną wielkiego 
rozczarowania naukami Sieriebriak
owa, utraty wszelkich złudzeń . 
Wojnicki wikła się w beznadziejną 
i niemożliwą do zrealizowania miłość 
do Heleny - żony Sieriebriakowa. 
Tworzy się sytuacja bez wyjścia ... 

Aleksander Władimirowicz 
Sieriebriakow - emerytowany profesor. 
Jego żoną jest Helena Andriejewna. 
Profesor całe swe życie spędza na pracy 
naukowej . Zaprzyjaźniony z nim 
Wojnicki nazywa go wręcz swoim 
„bożyszczem". Niestety z biegiem czasu 
okazuje się, że owo „bożyszcze" jest 
pretensjonalnym „starym piernikiem", 
który pisał „o takich rzeczach, jakie 
mądrzy od dawna wiedzą, a głupi 
wiedzieć nieciekawi - to znaczy przez 
dwadzieścia pięć lat przelewał z pustego 
w próżne". 

Michał Lwowicz -Astrow 
niespełniony lekarz, topiący w kieliszku 
niewyżyte marzenia i s nujący 
fantastyczne plany uzdrowienia Rosji. 
Jednakże zdaje sobie sprawę, że życie 
jego upływa nieciekawie. Nawiązuje 
więc romans z Heleną, który ma być 
antidotum na jego nudę. 

Ilia Ilicz - Tielegin 
zubożały ziemianin. Konformista, chce 
być ze wszystkimi w dobrych 
stosunkach. Podziwia profesora, choć 
go nie rozumie . Wielbi Helenę. 

W dramacie pełni rolę wiążąca 
poszczególne wydarzenia. 

SONIA: „Przeżyjemy długi, długi szereg dni, wlokqcych się wieczorów; cierpliwie 
zniesiemy doświadczenia jakie nam los zes1e; będziemy pracować dla innych i teraz, 
i na starość, nie zaznamy spokoju, a kiedy nadejdzie nasza godzina, umrzemy 
pokornie i tam za grobem powiemy, żeśmy cierpieli, żeśmy płakali, że było nam gorzko, 
i Bóg zlituje się nad nami, i zobaczymy, wujaszku, kochany wujaszku, ujrzymy jasne, 
dobre, piękne życie, ucieszymy się i na dzisiejsze nasze biedy, spojrzymy 
z rozczuleniem, z uśmiechem - i odpoczniemy. ja wierzę, wujaszku, wierzę gorąco, 
namiętnie. „" 
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„ Wujaszek Wania" w częstochowskim teatrze, 1965 

11 Częstochowskie przedstawienie 

Wujaszka Wani precyzyjnie 
11Trudno jest grać w sztukach 

wyreżyserowane przez Joannę 
Czechowa, na to nie wystarczy być 

dobrym aktorem. Trzeba jeszcze 

kochać i czuć Czechowa, trzeba się 

przejąć atmosferą przedstawionego 

Koenig, nacechowane jest głębokim 

sentymentem dla czechowowskich 

postaci i ich osobistych tragedii. 

Z tym klimatem współgra sceno
środowiska, a przede wszystkim 

grafia Xymeny Zaniewskiej." 
trzeba kochać tak jak je kochał 

Czechow i żyć ich życiem. A wtedy 

można odnaleźć to coś żywego, 

wiecznego, co jest u Czechowa i 

wtedy można grać daną scenę nie 

wiedzieć ile razy, a nigdy nie straci 

swego aromatu, zawsze znajdzie się 

w niej coś nowego, jeszcze nie "Spokojne, utrzymane w tonie 

wykorzystanego." tragizmu obyczajowego często-

chowskie przedstawienie będzie 

z programu do częstochowskiej inscenizacji z pewnością ucztą duchową dla 
Wujaszka Wani, 30 Xll 1965r. 

11 Kurtyna odsłania pokój 

zastawiony stylowymi meblami, 

jakby przyprószonymi kurzem. 

Aktorzy zjawiają się niepost

rzeżenie . Niby spokój , niby 

codzienność„ ." 

wytrawnych teatromanów . 

Noworoczna premiera stanowić 

będzie swoiste antidotum dla 

karnawałowych szaleństw." 

Recenzje dotyczące częstochowskiej inscenizacji 
„ Wujaszka Wa ni" z 1966 roku . 



Tragikomiczne sztuki Czechowa. 
Powszednie sytuacje w sztukach Antoniego Czechowa są 

podbudowane mocnym zapleczem uczuciowo - intelektualnym, 
ponieważ Czechow przesunął punkt ciężkości ze słów wypowiadanych 
na podtekst. Monologom tragicznym często towarzyszy rubaszny 
dowcip, co wzmacnia, poprzez kontrast, aurę tragizmu. W dramatach 
rosyjskiego twórcy komizm przeniknął do cierpień ludzkich. Dlatego 
postaci czechowowskie są niejednoznaczne, a komizm i tragizm nie 
wykluczają się, mogą tkwić w tym samym zjawisku. I dlatego sam 
Czechow nie zgadzał się z Teatrem Artystycznym, który grał jego sztuki 
jako rzewne dramaty. Z uporem nazywał je komediami - komediami 
życia. 

Czas w dramatach Czechowa. 
U Czechowa rzecz dzieje się w Rosji, więc czas w jego utworach płynie 
powoli. Męcząca rozległość rosyjskich przestrzeni jest niewątpliwie 
jedną z przyczyn czechowowskiego klimatu powolności . Dla postaci 
dramatów Czechowa pory dnia i roku - wiosny, lata, jesienie, poranki 
i zmierzchy, są ważniejsze od wskazówek zegara. Poczucie czasu, 
określane przez rytmy natury, wciąż konkuruje z rytmem 
wyznaczonym przez zegar i kalendarz. 

Przestrzeń u Czechowa. 
W dramatach Czechowa są dwa rodzaje przestrzeni: rzeczywista -
domy „otoczone widocznymi w każdym dramacie parkami i ogrodami" 
i duchowa - kształtowana przez „nie do końca rozpoznane siły i prądy 
ludzkich działań". 
„Była to rzeczywistość wielce niepewna, gotowa do rozpadu, 
nieokreślona żadnym z góry danym planem. Dramatyczny, skazany na 
stałe kolizje świat tkwiący w pozornym bezruchu." 

„Chaotyczne rozmowy, kiedy nikt nikogo nie słucha, każdy mówi głośno do siebie; 
padają uwagi, zdania, tyrady o rozpoczęciu nowego życia, którego nikt nie 

rozpoczyna." „Nie co chwila ludzie strzelają się, wieszają, składają sobie nawzajem 
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. " 

Antoni Czechow 

Miłość u Czechowa. 
Miłość jest uczuciem nie dającym się jednoznacznie określić. Nawet geniusze 

mają z tym problemy, co obrazują dwa poniższe cytaty. Czechow, za którym 

je przytaczamy nie potrafił sam jednoznacznie zdefiniować, czym jest miłość, 

jak ją rozpoznać i gdzie jej szukać. 

„To, czego doświadczamy, gdy jesteśmy sami zakochani, jest, być może stanem 

nonnalnym. Człowiek zakochany jest takim, jakim powinien być człowiek w 

ogóle." 

„Miłość wystąpić może również jako problem. Bywa skrępowana więzami 

codzienności, obyczajami zrodzonymi z kłamstwa, hipokryzji, które kobietę 

młodą, piękną i bezbronną wydają w ręce ludzi niemoralnych„. Te obyczaje 

hipnotyzują nawet kochanków, nawet prawdziwe uczucie." 



Czechow był prekursorem nowoczesnego dramatu psychologicznego, 

opartego na duchowych relacjach między postaciami. Był twórcą 

komediodramatu tzn. takiego gatunku, gdzie pierwiastki komiczne 

i tragiczne łączą się w pełny wyrazu dramat. 

11 U Czechowa zadziwia niewyczerpana żywotność przejawiająca się 

we wszystkich jego poczynaniach. 

W pracy literackiej był niemal fabryką. 

Ludziom pomagał tak niezmordowanie i rzeczowo, 

jakby był nie człowiekiem, lecz urzędem . 

Nawet gości zapraszał do siebie w tak nieprawdopodobnych ilościach, 
jakby nie dom miał, tylko hotel. 

A jego twórcza ingerencja w życie, w te jego szkoły, sady, biblioteki, budowy, 

którym poświęcał wszystkie swoje wolne chwile, 
także świadczą niezbicie o nadmiarze jego twórczych sił. 

Swymi chciwymi i spostrzegawczymi oczami nachwytał tyle wrażeń i obrazów, 

jakby miał tysiąc oczu ... 

I jako humorysta też był takim gigantem. Zaraził swym czechowowskim 

śmiechem 

nie tylko współczesnych, ale miliony ich wnuków i prawnuków. 11 

Olga Knipper-Czechowa 

„Wujaszek Wania" na scenach polskich - najciekawsze realizacje. 

Prapremiera: Kraków 1906, reż. Józef Sosnowski 
Aleksander Zelwerowicz - Wujaszek Wania 

1953 - Teatr Polski w Warszawie, reż. Maria Wiercińska 
Elżbieta Barszczewska - Helena Andriejewna 
Ryszarda Hanin - Sonia 
Jan Świderski - Astrow 

1959-Stary Teatr w Krakowie, reż. Jerzy Grotowski 
Zofia Niwińska - Helena 

1989 -Teatr Powszechny w Warszawie, reż. Rudolf Zioło 
muz. Janusz Stokłosa 
Ewa Dałkowska - Helena 
Joanna Szczepkowska - Sonia 
Janusz Gajos - Astrow 
Mariusz Benoit - Tielegin 

1993 - Teatr Studio w Warszawie, reż. Jerzy Grzegorzewski 
muz. Stanisław Radwan 
Joanna Trzepiecińska - Helena 
Zbigniew Zamachowski - Iwan Wojnicki 
Wojciech Malajkat - Astrow 

1998 -Teatr Ateneum w Warszawie, reż. Tomasz Konina 
Artur Barciś - Wojnicki 
Piotr Fronczewski - Astrow 

2000 - Teatr Polski we Wrocławiu, reż. Jerzy Jarocki 
Jolanta Fraszyńska - Sonia 
Wojciech Kościelniak - Astrow 



„ To co dla mnie najświętsze to ciało ludzkie, zdrowie, rozum, talent, natchnienie, miłość." 

Antoni Czechow 

Antoni Czechow (1860-1904) 

Urodził się w Taganrogu, mieście portowym nad Morzem 

Azowskim, w rodzinie drobnego sklepikarza. Po ukończeniu 

Gimnazjum przeniósł się do Moskwy i rozpoczął studia 

medyczne. Już wtedy zaczął współpracę z pismami 

satyrycznymi i napisał kilka nowel humorystycznych. 

W 1892 roku z powodu kłopotów zdrowotnych (gruźlica!) 

zamieszkał w majątku Mielichowa pod Moskwą. Mieszkał tam 

pisząc i lecząc chłopów. Prowadził też działalność społeczną, 

jako kurator szkoły wiejskiej, lekarz sanitarny w epidemii 

cholery i radny ziemstwa. 

Pięć lat później Czechow pojechał leczyć się do Nicei, a po 

powrocie zamieszkał w Jałcie na Krymie. W 1901 roku ożenił się 

z Olgą Knipper, aktorką Moskiewskiego Teatru 

Artystycznego. Zdrowie się pogarszało . Czechow wyjechał na 

leczenie do Niemiec, gdzie zmarł 15łipca1904 roku. 

Twórczość 

„Czechowa określano jako „piewcę zmierzchu", wyraziciela tendencji 

i nastrojów inteligencji rosyjskiej końca XIX wieku. Mówiono też o nim 

jako o kronikarzu epoki odchodzącej w przeszłość." 

W teatrze zadebiutował dramatem Bez ojcowizny, czyli Płatonow - sztuką 

opisującą rosyjską prowincję lat 80-tych XIX wieku. Przedstawienie 

zrobiło ... klapę, co zniechęciło Czechowa do pisania sztuk teatralnych na 

następne pięć lat. 

Kolejna sztuka Czechowa - Mewa (w Polsce znana też pod tytułem 

Czajka) trafiła do dopiero co powstałego teatru MCHAT (Moskowskij 

Chudażestwiennyj Akademiczeskij Tieatr), założonego w Moskwie 

przez Konstantego Stanisławskiego i Włodzimierza Niemirowicza

Danczenkę. Mewa odniosła wielki sukces. Czechow stał się 

dramaturgiem tego wyzwolonego z wszelkich krępujących schematów 

teatru, gdzie uzyskały rozgłos inscenizacje jego kolejnych sztuk: 

Wujaszka Wani (1897r.), Trzech sióstr(1900r.), Wiśniowego sadu (1903r.). 




